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 مقدمة:
 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد:

يشهد العامل يف السنوات األخرية وبصفة خاصة العامل العريب اهتماما متزايدا بقضية املواطنة اليت يبدو أهنا 
فمنهم من ينسبها  متعددة صيغالفاعلة يف اجملتمع مبفاهيم و أخذت موقفا متقدما على مستوى مجيع املؤسسات 

ظهور ، ومنهم من ينسبها إىل احلرية، و التعددية وعوملة االقتصاد والتطور التكنولوجيإىل ثقافة الدميقراطية، وظهور 
 جمتمع يف يستقيم أصبح مفهوم املواطنة الحىت احلديثة لإلعالم واالتصال على أوسع نطاق,  وانتشار الوسائل

 املكونات غموض بسبب الوعي ومن حيث مستوى املعيشة، مستوى حيث من التوازن اختلت فيه معايري
 ت قضية املواطنةفرض، فاملعاصر الغريب الفكر يف وضوح من إليه وصل مما لرغمبااملفهوم  هلذا واألصول والعناصر

حمو آثار واليت ال تزال يف عراك  عموما، العربية جمتمعاتنا يف السياسي واحلوار اجلدل أجندة على بقوة نفسها
 قناعات باسم واملواطنة، الوطنية إىل أصوات تدعو فيهنامى ت، يف الوقت الذي تاليت تركها االستعمار التخلف

 الوطن جتزئة يف السابق همخططلقد كانت  ,طنةاواملو  اإلسالم بني تعارضال مفادهامغايرة ومضادة ملصلحة األمة 
 واحدة غاية على خوةإلا التقاء دون حتول اليت والسدود احلدود بينها تفصل أوطانا   علهجو ـ، الواحد اإلسالمي
 مبعتقدات العوملة واحلداثة. وشدهم الناس بربطيف الوقت احلاضر  التجزئة هذه على وحافظوا

واالجتماعية والسياسية يتفق جل املفكرون والباحثون على أن للمواطنة بعدا  خيرتق مجيع أبعادها، القانونية 
والثقافية،  فللمواطنة تأثري على البناء االجتماعي لألمة فبتطور اجملتمعات تبلور مفهوم املواطنة حبيث أسست 

أو   , اكتمال املواطنة ىة لتقييم اإلجنازات اليت حتدد مدوهو النموذج الذي أصبح يشكل مرجعي  , منوذجا مثاليا هلا
 . تقلصها وضيق نطاقها

من حتقيق مصاحل العباد الدعوة لتحقيق مصاحل األوطان ودرء املفاسد عنها، ومحايتها، والعمل على  إن
املواطنة  فهومم محاية استقرارها ورخائها، ورعاية وحدة شرائحها، انطالقا من ذلك وجب الرتكيز على إصالح

جة إىل تشريع إسالمي جديد بل إىل فاألمة ليست يف حا ؛احلقيقية اإلسالمية وأصوله ومقوماته أمهيته ومعرفة
صل بنشر قيم احلرية والكرامة، وترسيخ سلوكيات املساواة والتسامح والدميقراطية لكل ما يتشامل إصالح 

الفاعلة، مما يتطلب تظافر جهود املفكرين واالختالف، يف خمتلف مراحل منو الفرد وتطوره، عرب خمتلف املؤسسات 
بالقواعد الكلية اليت تبني ماهية احلكم اإلسالمي، من إقامة العدل،  ىإلسالم أتاواإلصالحيني، وخنب األمة، ف

وترك اجلزئيات الدقيقة كي تتجاوب األمة مع زمنها وتتفاعل مع  ،ونشر األمن، ورعاية الضعفاء، وعمارة األرض
 جمتمعهجتاه  باتهوواج الفرد حقوق على مبين متكامل نظام إذا سلمنا مببدأ كون املواطنةفرها، مستجدات عص

 من اجهتحي ما النشء تعليم يفيف خضم جدلية املواطنة  مقصد حفظ األمة فكيف يتحددفيه  يعيش الذي
 هذه األمة. جتاه وواجباته حقوقه معرفة من متكنه وقيم ومهارات معلومات

في جدلية المواطنة ومقصد حفظ األمة لإلجابة عن ذلك يأيت هذا البحث الذي يدور حموره حول: 
  وقسمته إىل ثالثة مباحث فكانت اخلطة كاآليت:الفكر اإلسالمي المعاصر.



 المبحث األول: تطور مفهوم المواطنة وأثره في البناء االجتماعي
 املطلب األول: أثر املواطنة يف البناء االجتماعي لألمة

 املطلب الثاين: تطور مفهوم املواطنة يف العصر احلديث
 حفظ األمة وتحديات المواطنة في الحفاظ على مصالح األمةالمبحث الثاني: مقصد 

 أدلتهاملطلب األول: مفهوم مقصد حفظ األمة و 
 املطلب الثاين: حتديات املواطنة يف احلفاظ على مصاحل األمة عقب التغريات الذي يشهده العامل

 المبحث الثالث: اآلفاق العامة لتفعيل المواطنة
 قصد حفظ األمة واحلكم اجليداملطلب األول: املواطنة بني م

 املطلب الثاين: املواطنة بني اخلطاب الديين والواقع اجملتمعي
 خامتة

 :المبحث األول: تطور مفهوم المواطنة وأثره في البناء االجتماعي
 المطلب األول: أثر المواطنة في البناء االجتماعي لألمة

 مفهوم البناء االجتماعي:الفرع األول: 
حديثة العهد بل متتد إىل منتصف القرن التاسع عشر حيث ظهرت فكرة  البناء االجتماعيليست فكرة 

، مث ظهرت 1االجتماعية تؤلف فيما بينها وحدة متماسكة متسقة النسق االجتماعي على أساس أن مظاهر احلياة
قات ثنائية كالعالقة بني فكرة البنائية واليت تعتمد على التساند والتبادل بني نظم اجملتمع حيث تقوم بينهم عال

هذا رأي ، 2الشعب والدولة، مما يساعد يف استمرارية اجملتمع وجعله يف حالة من التوازن  لضمان استمرار وجوده
حيث يرون أن العالقات االجتماعية اليت تتميز  ذا املفهوم، لكن آخرون عارضوا ه3لكثري من علماء االجتماع

ليت تدخل يف البناء، فالبناء االجتماعي ليس إال جمموعة من األنساق والنظم بالتوازن والثبات واالستقرار هي ا
مفهوم دولة املدينة الشامل، وهذا الفكر مستمد من  اليت تتفاعل فيما بينها داخل إطار البناء الكلي االجتماعية

أسيس الدولة القومية واليت بلغ قمة نضجه مع تاإلغريقية والرومانية يف مراحل تارخيية سابقة تبعته تغريات إىل أن 
   . بدورها اكتمل تطورها ببناء و رعاية حقوق وواجبات املواطنة

                                                 

م(. فيلسوف فرنسي. كان ذا تأثري كبري على كتابة الدساتري يف مجيع أحناء العامل. كما اعتقد أن معرفة القوانني 1755 – 1689مونتسكيو )-  1
 وحتسن احلياة.  اجملتمعختفف أمراض 

احلديث ساهم، يف ترسيخ  علم االجتماع، يعد من مؤسسي بريطاين،فيلسوف  Herbert Spencer  ،1820-1903هربرت سبنسر - 2
 مفهوم االرتقاء، وأعطى له أبعادا اجتماعيا

 د.أكرم حجازي،املوجز يف النظريات االجتماعية التقليدية واملعاصرة، دراسة منشورة يف الشبكة العاملية للمعلومات - 3

http://ency.kacemb.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9/
http://ar.wikipedia.org/wiki/1820
http://ar.wikipedia.org/wiki/1903
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9


التحوالت اليت عاشتها قضايا البناء اجملتمعي جند التجمعات البشرية تسعى ملواكبة التطور على  ذه يف خضم كل ه
يت كرست منطق البحث واحلفاظ كل األصعدة بغية إجياد ما ميكن أن يساهم يف حتسني شروط وظروف العيش وال

 على الذات واهلوية.
واملتتبع لسلسلة التحوالت اليت مرت هبا كل اجملتمعات عرب التاريخ، وخاصة العصر احلديث جيدها قد اصطدمت 
بنوبات قوية وعنيفة أثرت وبشكل كبري على التحول اجملتمعي، فقد أحدثت الثورتني الفرنسية والصناعية رجة قوية 

الفضل يف ظهور ما يسمى باجملتمع املدين. والذي قاد أوروبا حنو التحول انطالقا من جدلية املكونات  يعود هلا
البنيوية للمجتمع ونقصد هبا املمارسات والسلوك والعادات والتقاليد وبني قضايا اجملتمع وتتمثل يف النظم 

 االقتصادية، ومناهج احلكم...اخل
أدى إىل تقسيم اجتماعي جديد خبلفية اقتصادية ومضامني أممية   وما يشهده العامل اليوم من تكتالت

خاصة يف اجملتمعات األوروبية أفضى إىل االنتقال من الصراع الدموي يف  فكرية جديدة أفرزت تيارات إيديولوجية
حمكمة ه وفق منظومة ئبنا ةحل قضاياها إىل إجياد وسائط وبدائل قادرة على أن تيسر البناء اجملتمعي وإعاد

  وبآليات مضبوطة.
سادته  ذيبأن البنية االجتماعية الفقد عَرف علماء األونرتوبولوجيا والسوسيولوجيا أما  العامل العريب اإلسالمي 

هي القبيلة وجمتمع املدينة، حيث اتسمت القبيلة بعدم االستقرار والثبات نظرا ألسباب متعددة مما عرب التاريخ 
ا جمتمع املدينة يف العامل العريب اإلسالمي فهو عبارة عن بنية اجتماعية مغلقة تتسم ، أم4جعلها عدمية التأثري

هذا املكون اصطدم كباقي اجملتمعات برتتيب العالقات والتكامل االجتماعي واالقتصادي بني أفراده. لكن 
نصر هام وهو بصدمات وفنت ونزاعات داخلية وخارجية أثر سلبا على تطور هذه اجملتمعات باإلضافة إىل ع

 االستعمار وآثاره السلبية يف بناء اجملتمع.
بالرغم من الروابط الكثرية اليت جتمع الدول الغربية إال أهنا مل تستطع أن تنطوي كلها يف فكرة أمة 
واحدة، ولكن يف جمموعات أمم على حنو األمم األوروبية واألمريكية،واإلفريقية... حىت يف احملافل الدولية مل 

يف حني أننا ال نسمع مبصطلح األمم اإلسالمية بل هي أمة واحدة، على صطلح األمة بل جمموعة األمم، كر مذ ي
الرغم مما بني أفرادها من اختالف يف اللغة واجلنس واألرض، وهذا يعين أن األمة اإلسالمية تتكون من عدة 

 م. جمتمعات العتبارات مت بناءها على أساس مرجعية عليا واحدة, وهي اإلسال

                                                 

 وثقافية مميزة، فاكتسبت مكانة مميزة قبل جميء ة، فشكلت بنية اجتماعية واقتصادي بيلة منذ العصور القدمية دورا تارخييا فاعاللقد اكتسبت الق - 4
تكرس ة وكان أحسن متثيل هلا ما جاء به شعراء ماقبل اإلسالم،، كما كان هلا األثر يف مقاومة الغزاة، ومع فجر اإلسالم لياإلسالم متثلت يف العصبية للقب

زال إىل عصرنا مفهوم جديد جتاوز القبيلة ، ووحد خمتلف مكونات اجملتمع وهو مفهوم األمة، رغم ذلك بقية القبيلة وما ارتبط هبا من فكرة العصبية والت
 هذا تأثر يف جمريات التاريخ العريب اإلسالمي



ه عن باقي اجملتمعات بأن جعل من العقيدة األساس والركيزة األساسية اليت يقوم ئي يف بنالقد متيز اجملتمع اإلسالم
َوِإنَّ َهـِذِه أُمَُّتُكْم أُمَّة  َواِحَدة  َوأَنَْا َربُُّكْم فَاتَـُّقوِن عليها البناء لقوله تعاىل: 

5. 

 قوم على:تالعامة للبناء االجتماعي  فإنه  أما األسس

اإلنسان: يعترب األساس األول يف بناء اجملتمع وقد عين برعاية إالهية ال مثيل هلا جبعله خليفة اهلل يف  -1
 األرض.

الروابط االجتماعية: لقد اعتمد اإلسالم يف بناء اجملتمع على قوة الروابط االجتماعية وجعلها قوة األمة )  -2
املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر اجلسد مثل 

 .6بالسهر واحلمى(
الضبط االجتماعي. مما له من أمهية يف التكامل والتواصل قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )ال  -3

ى شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشو السالم تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أوال أدلكم عل
 بينكم(

الَِّذيَن ِإْن مَّكَّنَّاُهْم يف اأَلْرِض أَقَاُموْا الصَّاَلَة األرض: من األسس اهلامة لبناء اجملتمع ومتكينه يقول تعاىل:  -4
َعاِقَبُة األُُمور َوآتـَُوْا الزََّكـاَة َوأََمُروْا بِاْلَمْعُروِف َونـََهْوْا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلَِّه 

، وما كانت هجرة الرسول صلى اهلل عليه 7
 وسلم إال أول لبنة يف األرض لبناء اجملتمع اإلسالمي.

 أثر المواطنة  قي بناء المجتمعالفرع الثاني: 
وألن هذه املكانة نقطة ثابتة يف بناء اجملتمع فإهنا ترتبط هبا جمموعة   , يشغل األفراد مكانة معينة يف بناء اجملتمع

اليت يعد التمتع هبا مقياسا أساسيا من مقاييس   , من األدوار اليت ينظم أداؤها حزمة من احلقوق وااللتزامات
 ويتم شغل هذه األدوار بطريقتني:  , املواطنة
املواطنة  هذه مكانة  ذلك تكونلبدور يوافق عليه اجملتمع بشروط  ويقومأن يكسب الفرد مكانة يف جمتمعه  األوىل:
 .ملا ينجر عنها من قيود لإلبداع واحلريات   ناقصة

ذه هاستحقاقاهتم وإجنازاهتم تكاد أن تكون املواطنة يف الذين يقومون بأدوار بأكثر حرية وفق أما الثانية فاألفراد 
كل فرد بذات احلقوق وعليه ذلك  كاملة  ملا تتضمنه من تساوي يف مكانة األفراد حيث يتمتع مبوجب اجملتمعات  

الشكل اتسعت مكانة املواطنة يف بناء اجملتمعات عرب املراحل التارخيية حىت استوعبت فئات  ذاذات االلتزامات. هب
األقليات اليت كانت  إضافة إىل  , مرحلة تارخيية تاليةة واملرأة يف جديدة من املواطنني كالعبيد يف مراحل تارخيية سابق

  . مستبعدة

                                                 

 92األنبياء  - 5
 احد يف الرتاحم والتعاطفصحيح سلم، كتاب الرب والصلة، باب : املؤمنون كرجل و  - 6
 41احلج:  - 7



  والتناسق التكامل هبدف األمة. بناء األفراد يف ومسامهة دمج على تعمل واالجتماعية السياسية احلقوق فممارسة 
 .بالتعددية تتسم جمتمعات يف خصوصا   باالنتماء، مما يقوي عامل اإلحساس اجملتمع، شرائح  بني

 هذه اآلثار ما يلي:  للمواطنة أثر كبري يف بناء اجملتمعات، ومن بني
كما يتفق الكثري   يذهب عامل االجتماع إميل دوركامي أن املواطنة تعبري عن روح األمة تتجلى من خالل الفرد، -

بني الوطن واملواطن يشكل  اعلهذا التفاملواطنة" تعين املساكنة والتعايش يف الوطن الواحد و "من املفكرين على أن 
 اجتماعيا مشرتك. بناء
إن لتطور مفهوم املواطنة بصورة موازية مع تطور سلطة الدولة احلديثة, القائمة على املشاركة يف صنع القرار  -

 .السياسي, وممارسة السلطة يعترب أهم أثر للمواطنة يف بناء جمتمع مثايل
طها السوي يؤدي حتما إىل عدم توازن وعدم استقرار البناء االجتماعي إن أي احنراف ملفهوم املواطنة عن من -

 لألمة.
إذا كانت احلقوق والواجبات املرجعية األوىل للمواطنة، فالرتاث الديين يعد مصدرا هلذه احلقوق والواجبات فإن  -

واخلالفات حول املشاركة يف أي صراع ونزاع قد يضفي إىل زعزعة البناء االجتماعي لألمة، وتنتج عنه الطائفية 
 احلكم...

 العصر الحديثتطور مفهوم المواطنة في  المطلب الثاني:
احرتاما لرتتيب حماور امللتقى، وتفاديا للتكرار لن أتعرض ملفهوم املواطنة يف اللغة واالصطالح، وأكتفي فقط  

 ببحث تطور هذا املفهوم عقب التغريات اليت يشهدها العامل.
ذ من أجل االعرتاف بكيانه كفرد يف جمتمع يشارك ويساند يف اختا سعى اإلنسان املواطنة مفهوم تأسيس ذمن  

 :8وهي املعاصرة الدميقراطية اجملتمعات يف املواطنة مبادئ إرساء كان لعدة عوامل األثر يف  وقد قراراته،
 .القومية الدولة تكوين -
 .السياسية املشاركة -
 .القانون حكم سيادة -
 9الوطنية هلذه االنتماء أساس على واحدة وطنية قومية ظل يف املواطنني مجيع بني املساواة  -

 هلا وهي:  صور أربعة بني التمييز صورها يف العصر احلديث حيث ميكن توتعدد املواطنة أشكال عتتنو 
 ووفق فيها يعيش اليتالظروف  وفق اجملتمع جتاه والسليب اإلجيايب دوره بني املواطن جيمع وفيها :املطلقة املواطنة ( أ

  .اجملتمع يف دوره
 ملواجهة بدور إجيايب القيام يف املتمثل وواجبه الوطين انتمائه بقوة الفرد فيها يشعر اليت وهي :اإلجيابية املواطنة ( ب

 .السلبيات
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 أي يقدم على وال السليب النقد حدود عند يتوقف ولكنه للوطن بانتمائه الفرد شعور وهي :السلبية املواطنة ( ت
 .وطنه شأن إلعالء إجيايب عمل

واعتزاز  عدم إحساس عن ينم احلقيقي واقعه بينما جوفاء لشعارات حامال   الفرد يظهر وفيها الزائفة املواطنة ( ث
 .بالوطن

كبريا؛ اجته إىل العاملية، واالعرتاف بوجود ثقافات وديانات  تطورا   املواطنة مفهوم شهد والعشرين احلادي القرن ويف
اجملال الفكري والعلمي، جمال (ازدهار كل ميادين املعرفة ذا التطور وأيديولوجيات سياسية خمتلفة، كما نتج عن ه

 (.التحرر االقتصادي االتصاالت.
جا للمجتمع مسي باجملتمع املدين ذجمال لتحققه  يف بناء وتشكيل منو ذه التغريات وجد مفهوم املواطنة يف خضم ه

كما . 10بأن وظيفة اجملتمع املدين تكمن يف ضمان امللكية واحلرية الشخصيةذي عرفه من قبل الفيلسوف هيغل ال
توصل املعنيون بشؤون اجملتمع وعلى رأسهم العامل الشهري )روسو( إىل نظرية العقد االجتماعي والذي يعتمد على 

 .تبادل املصاحل والتعايش بني الناس حلفظ  احلقوق
 

 مقصد حفظ األمة وتحديات المواطنة في الحفاظ على مصالح األمةثاني: المبحث ال
  المحددات الفكرية لمفهوم مقصد حفظ األمة في مضامين المبادئ العامة لإلسالم:المطلب األول: 

هذا ثراءا  فرد العلماء للتشريع اإلسالمي مقصدا عاما واحدا، بل جعلوا له عددا من املقاصد، أضفىي: مل تمهيد
لعلم املقاصد. ومن تتبع ما كتبوه يف مقاصد الشريعة جيد أهنم اختلفوا يف حتديد املقصد األعلى للشريعة 

من حدده بالوحدة البشرية، وثالث اعترب العدل لب املصاحل ودرء املفاسد، وهناك اإلسالمية، فهناك من قال أنه ج
ذهب إىل أن املقصد األمسى من اخلطاب الشرعي هو إسعاد  بني الناس هو الغاية املقصودة من الشريعة ورابع
األمة مقصدا من مقاصد التشريع العامة كاإلمام الطاهر بن نظام العباد يف العاجل واآلجل، وخامس جعل حفظ 

عاشور، حيث قال: "املقصد العام من التشريع هو حفظ نظام األمة، واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه وهو 
 .11سان، ويشمل صالحه صالح عقله وصالح مابني يديه من موجودات العامل الذي يعيش فيه"نوع اإلن

ويقول عالل الفاسي يف املوضوع نفسه: "واملقصد العام من الشريعة اإلسالمية هو عمارة األرض وحفظ نظام 
واستقامة ومن صالح التعايش فيها، واستمرار صالحها بصالح املستخلفني فيها وقيامهم ملا يكلفون به من عدل 

 .12يف العقل ويف العمل، وإصالح  يف األرض واستنباط خلرياهتا وتدبري ملنافع اجلميع"
 والتأصيل له, مث أدلته من مصادر الشرع.إىل مفهوم مقصد حفظ األمة  طلبوسأتعرض يف هذا امل

 والتأصيل له األول: مفهوم مقصد حفظ األمة فرعال
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وجدت أن السابقني كالغزايل، وابن  –حبسب علمي  –اء يف املقاصد العامة بعد استقرائي ملا كتبه العلم 
بوا مقاصد األمة وفقهها، إال أن ابن عاشور ورشيد رضا كلما صنفا أو كتبا شيئا عبد السالم، والشاطيب وغريهم غي  

راجع إىل أهنما الحظا  مها. ولعل ذلكديف املقاصد واملصاحل واملفاسد، كان اعتبار األمة معيارا وأساسا معتمدا عن
أن مصاحل األفراد أخذت العناية الفائقة واالهتمام الكبري من الفقهاء واألصوليني واملقاصدينب، خبالف مصاحل 
األمة ومقاصدها. "مع العلم أن مصاحل األفراد ال تفضي بالضرورة إىل حتقيق مصاحل األمة إال بشكل حمدود، 

 .13"فيهامصاحل األفراد، فهي داخلة  ولكن مصاحل األمة تفضي بالضرورة إىل
منهما عرب عن مقصد حفظ األمة بتعبري خيتلف عن اآلخر، ويبدو يل  والفرق بني ابن عاشور ورشيد رضا أن كال

أن االختالف يف اللفظ ال يف املعىن، حيث عرب عنه رشيد رضا بـ"الوحدة البشرية"، أما ابن عاشور فسماه:"حفظ 
 نظام األمة".

رضا فقد جعله املقصد الرابع من مقاصد القرآن يف اإلصالح االجتماعي اإلنساين والسياسي، الذي ال أما رشيد 
يتحقق إال بالوحدة اإلنسانية العامة الداعية إىل جعل الناس ملة واحدة، ودين واحد، وشرع واحد، وحكم واحد، 

 ولسان واحد، كما أن جنسهم واحد ورهبم واحد.
ترب أول املنظرين لفكرة مقاصدية النظام العام يف منظومة مقاصد الشريعة على مستوى وتوسع ابن عاشور حىت اع

، ويرى أن أهم مقصد الشريعة من التشريع هو انتظام أمر األمة وجلب املصاحل إليها، ودفع الضرر 14الدولة
ا من التشريع، استبان والفساد عنها، حيث قال: "إذا حنن استقرينا موارد الشريعة اإلسالمية الدالة على مقاصده

لنا من كليات دالئلها وجزئياهتا املستقرة أن املقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام األمة، واستدامة صالحه 
بصالح املهيمن عليه وهو نوع اإلنسان...". واستعرض بعد ذلك ستة عشرة آية من القرآن الكرمي دالة على 

 ذلك.
رة رعاية مقصد الشريعة من نظام األمة حىت تكون قوية مرهوبة اجلانب مطمئنة ولذلك جنده يذَكر الفقهاء بضرو 

البال، حيث يقول: "إننا حباجة إىل علماء أهل نظر سديد يف فقه الشريعة ومتكن من معرفة مقاصدها؛ وخربة 
 15مبواضع احلاجة يف األمة ومقدرة على إمدادها باملعاجلة الشرعية العقلية الستبقاء عظمتها"

إغفال مراعاة املقاصد الضرورية  حفظ األمة يقدم أمثلة تطبيقية عن ر وأسس ملقصدجند ابن عاشور بعد أن نظ   مث
على مستوى األمة، فيقول: "إن حفظ هذه الكليات معناه حفظها بالنسبة آلحاد األمة، وبالنسبة لعموم األمة 

نه أن ينقص أصول الدين القطعية، ويدخل يف باألوىل، وحفظ الدين بالنسبة لعموم األمة هو دفع كل ما من شأ
 .16ذلك محاية البيضة، والَذب عن احلوزة اإلسالمية بإبقاء وسائل تلقي الدين من األمة حاضرها وآتيها"
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ومما يدل على اهتمام ابن عاشور مبقصد حفظ األمة، أنه خصص كتابا مستقال ألصول النظام االجتماعي يف 
ول اإلصالح االجتماعي؛ حيث أكد على أمهية مقصد حفظ نظام األمة وأن اإلسالم تناول فيه بإسهاب أص

 .17"مراد اهلل يف األديان كلها؛ منذ النشأة إىل ختم الرسالة واحد؛ وهو حفظ نظام العامل وصالح أحوال أهله"
لتصرفات ووضح ابن عاشور أن أصول نظام سياسة األمة تقوم على أساس فنني أصليني مها: فن القوانني الضابطة 

الناس يف معامالهتم؛ والفن الثاين فن القوانني اليت هبا رعاية األمة يف مرابع الكمال؛ والذود عنها أسباب 
 .18االختالل

وبناء على ما سبق ميكن التأسيس ملقاصدية النظام العام كأحد أهم أوصاف الشريعة اليت تدخل يف مسمى 
حلرية والعدل...وعلى هذا ميكن استخالص تعريف مقصد حفظ مقاصد الشريعة مثلها مثل الفطرة، والسماحة وا

أنه جمموعة األسس والقيم واملصاحل العامة الضرورية لبقاء  –سواء مبسمى الوحدة أو مبسمى النظام العام  –األمة 
 اجملتمع دون فوضى واضطرابات يف دولة معينة، واليت يعرب عنها يف كل عصر ومكان مبجموعة القواعد العليا يف

 .19املنظومة التشريعية لتلك الدولة حسب عقيدهتا ومذهبيتها الفكرية وااليديولوجية
 الفرع الثاني: أدلة مقصد حفظ األمة

باعتبار أن مقصد حفظ األمة هو حفظ نظامها كما سبق، وهو أحد املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية،  
وكل ما يتصل به. ولعل السبب يف ذلك هو اعتباره  إال أنه مل حيض ببحث مستقل يتناول أدلته ونطاق تطبيقه،

 من األمور البديهية املسلمة الثابتة اليت ال تتغري وال تتبدل بتغري الزمان واملكان.
وقد استدل البعض يف تأصيل أولوية حفظ نظام األمة على باقي املصاحل الضرورية األخرى مبا يف ذلك حفظ 

ويف هذه الغيبة  ،حني ذهب إىل موعده مع ربه ،إسرائيل يف القرآن الكرمي الدين بقصة موسى عليه السالم مع بين
َرَح َعَلْيِه ): وقالوا، فلم ينتصحوا ،ونصحهم أخوه هارون، حىت عبده القوم، فتنهم السامري بعجله الذهيب َلن ن َّب ْ

َنا ُموسَ  اشتد على  ،البشع من عبادة العجل وبعد رجوع موسى ورؤيته هلذا املنكر، 20ى(َعاِكِفيَن َحتَّى يَ ْرِجَع ِإلَي ْ
قَاَل يَا َهاُروُن َما َمنَ َعَك ِإْذ رََأيْ تَ ُهْم َضلُّوا َأال (هلل: وأخذ بلحيته جيره إليه من شدة الغضب  ،أخيه يف اإلنكار

ِشيُت َأن تَ ُقوَل فَ رَّْقَت بَ ْيَن بَِني تَ تَِّبَعِن َأفَ َعَصْيَت َأْمِري قَاَل يَا اْبَن ُأمَّ ال تَْأُخْذ بِِلْحَيِتي َوال ِبَرْأِسي ِإنِّي خَ 
"وإمنا اعتذر هارون عن بقائه بني القوم رغم شركهم باهلل : 22يقول ابن عاشور، 21قولي(ِإْسَرائِيَل َوَلْم تَ ْرُقْب 

غضبه ، ظنا منه أن الفرقة واقعة ال حمالة؛ ولذلك خشي من أنه إذا أظهر (ِإنِّي َخِشيُت َأن تَ ُقوَل فَ رَّْقتَ ) :بقوله
فيقع انشقاق بني القوم ورمبا اقتتلوا.  ،وخيالفهم اجلمهور منهم ،نه سيتبعه طائفة من الثابتني على اإلميانإف، عليهم
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ويف ذلك فتنة جيب درؤها يف ميزان العقالء من أهل السياسة احلكيمة اليت ترى العربة يف مشروعيتها بنتائجها. 
ليهدأ اجلمهور ويصرب املؤمنون اقتداء هبارون  ؛يظهر الرضا عن فعلهمفرأى "عليه السالم" أنه من املصلحة، أن 

َوَأْصِلْح َواَل ) :يف وصية موسى له -واالنتظام - كنوع من السلوك السياسي حتقيقا حلقيقة اإلصالح،  عليه السالم
، ان مصلحة حفظ العقيدةوهذا اجتهاد منه يف سياسة األمة إذا تعارضت عنده مصلحت (تَ تَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ 

أي أولوية ة، فرجح الثاني، ويف أثنائها حفظ األنفس واألموال واألخوة بني األمة ،ومصلحة حفظ اجلامعة من اهلرج
حفظ اجلامعة من االنشقاق والفوضى والتهارج على مصلحة حفظ الدين ألنه مستدرك بعودة موسى من ميقات 

فإن مصلحة حفظ العقيدة يستدرك فواهتا الوقيت برجوع  ،نه رآها أدوموإمنا رجحها كما يقول ابن عاشور أل ،ربه
خبالف مصلحة حفظ األنفس واألموال واجتماع الكلمة إذا انثلمت عسر  ،وإبطاله عبادة العجل، موسى

 .23تداركها
 ،األكربويقول القرضاوي مفسرا هلذه اآلية "ومعىن هذا أن هارون قدم احلفاظ على وحدة اجلماعة يف غيبة أخيه 

 .24مةويتفامها معا كيف يواجهان املوقف اخلطري مبا يتطلبه من حزم وحك، حىت حيضر
ولعل من بني االستدالالت على مقصد حفظ األمة يف الفقه السياسي اإلسالمي ضرورة نصب اإلمام مهما  

القضايا املعقولة ومل أكد العامل االجتماعي ابن خلدون على أن اخلالفة من كانت األحوال جتنبا للفتنة، لذلك 
تثبت تعيينا بنص شرعي، وإذا كان نصب اإلمام واجبا شرعيا باإلمجاع، فإن هذا اإلمجاع سنده هو العقل، وليس 
النص الشرعي، قال ابن خلدون: "واستقرار ذلك إمجاعا داال على وجوب نصب اإلمام، وقد ذهب بعض الناس 

وقع إمنا هو قضاء حبكم العقل فيه قالوا وإمنا وجب بالعقل لضرورة على أن مدرك وجوبه العقل، وأن اإلمجاع الذي 
. ويقول 25االجتماع للبشر واستحالة حياهتم ووجودهم منفردين، ومن ضرورة االجتماع التنازع الزدحام األغراض"

يوسف القرضاوي يف نفس السياق: "إن نصب اإلمام واجب قد عرف وجوبه يف الشرع بإمجاع الصحابة 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عند وفاته بادروا إىل بيعة أيب بكر وتسليم النظر إليه يف أصحاب ، ألن والتابعني

 .26أمورهم؛ وكذا يف كل عصر من بعد ذلك، ومل يرتك الناس فوضى يف عصر من العصور"
لى اهلل عليه وسلم على ويف املعىن نفسه يقول رشيد رضا: "تواتر إمجاع املسلمني يف الصدر األول بعد وفاة النيب ص

امتناع خلو الوقت من خليفة وإمام، حىت قال أبو بكر يف خطبته حني وفاته عليه الصالة والسالم: )أال إن حممدا 
قد مات، والبد هلذا الدين من يقوم به( فبادر الكل إىل قوله وتركوا أهم األشياء، وهو دفن الرسول صلى اهلل عليه 

ابة الحاجة إىل ذلك؛ بل اتفقوا عليه واستمر الناس بعدهم على ذلك، إن يف وسلم، ومل يقل أحد من الصح
تنصيب اإلمام دفع ضرر مظنون، ودفع الضرر املظنون واجب على العباد إذا قدروا عليه إمجاعا، ملا نعلمه علما 
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ال يتم إال بإمام ضروريا أن مقصود الشارع فيما شرع إمنا هو ملصاحل عائدة للخلق معاشا ومعادا، وذلك املقصود 
يكون من قبل الشرع, يرجعون إليه فيما يعن هلم, فتنصيب اإلمام من أمت مصاحل املسلمني, وأعظم مقاصد الدين, 

 .27فحكمه اإلجياب
ويقول ابن عاشور:" فإقامة حكومة عامة وخاصة للمسلمني أصل من أصول التشريع اإلسالمي، ثبت بدالئل  

لغ التواتر املعنوي؛ مما دعا الصحابة بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل كثرية من الكتاب والسنة بلغت مب
 .28اإلسراع بالتجمع والتفاوض إلقامة خلف عن الرسول يف رعاية األمة اإلسالمية

ويقول يف موضع آخر: "أنبأنا استقراء الشريعة من أقواهلا وتصرفاهتا بأن مقصدها أن يكون لألمة والة يسوسون 
ويقيمون العدل فيها، وينفذون أحكام الشريعة بينها وهلذا تعني إقامة والة ألمورها، وإقامة قوة تعني  مصاحلها

 .29أوالئك الوالة على تنفيذها"
وبناء على ما سبق فقد اعترب العلماء مقصد حفظ نظام األمة من املقاصد البديهية املسلم هبا يف الشريعة 

أهنم مل يصرحوا بذلك لكنهم أقروه ورعوه يف اجتهاداهتم وأقوهلم، اإلسالمية على مستوى اجلماعة، صحيح 
فبحكم ما أفرزه التاريخ اإلسالمي من حركات اخلروج املسلح على السلطة اليت منيت هبا األمة، األمر الذي دفع 

اشتدت وطأته )من وردي واجلويين وابن خلدون إىل جتويز إمارة التغلب، فقرروا قاعدة افقهاء السياسة الشرعية كامل
حفظا لنظام األمة، ويظهر ذلك يف التساؤل الذي طرحه أبو حامد الغزايل يف أن حاكما ما وصل وجبت طاعته(

إىل قمة السلطة بالشوكة والغلبة ومل يكن أهال لتويل منصب اإلمامة فما احلكم يف هذه احلالة؟ أيطاع أم تثور عليه 
راه ونقطع به أنه جيب خلعه، إن قدر على أن يستبدل به من هو األمة فتخلعه؟ فأجاب عن ذلك بقوله: "الذي ن

موصوف جبميع الشروط، من غري إثارة فتنة وهتيج قتال، وإن مل يكن ذلك إال بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم 
 .30بإمامته ألن يف تقليد غريه هتييج لفتنة ال ندري عاقبتها، ورمبا يؤدي ذلك إىل هالك النفوس واألموال"

ذلك فاإلمام الغزايل يقبل باالستبداد وخيضع له صيانة للجماعة، وحفظا لنفوس األمة، وذودا عن البالد  وعلى
اإلسالمية، وصونا ألوامر الشريعة من التعطيل، وجريا على قاعدة جلب املصاحل ودرء املفاسد، وإذا اختلطت 

رجيح أهون الشرين وغريها كثري من املصاحل املصاحل واملفاسد ختتار الشريعة طريقا أقل مضرة، وأكثر مصلحة، وت
العامة اليت متثل كل منها كلية من الكليات اخلمس اليت جاءت الشريعة اإلسالمية حلفظها وهي جمتمعة تتكامل 
إلرساء مظاهر النظام العام، حيث أن مكونات حفظ النظام تتجلى يف حفظ الدين ، والنفس، والعقل، واملال 

 ماعة.على مستوى الفرد واجل
 المطلب الثاني: تحديات المواطنة في الحفاظ على مصالح األمة عقب التغيرات التي يشهدها العالم
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سأتناول يف هذا املبحث التغريات اليت تكالبت على مفهوم املواطنة فأدت إىل تآكله وتراجعه، األمر  
احلضاري، هذا من جهة ومن جهة أخرى الذي يعين أن املواطنة تعيش أزمة على الصعيد العاملي وعلى الصعيد 

فقد بدأ مصطلح املواطنة يتعرض لالهتزاز فيما يشبه األزمة بفعل تأثريات وحتديات واجهته. وعلى ذلك فهذا 
 املطلب يشمل فرعني:

 األول: التغريات املعاصرة وأثرها على مفهوم املواطنة
 الثاين: التحديات اليت يواجهها مفهوم املواطنة

 ل: التغيرات المعاصرة وأثرها على مفهوم المواطنةالفرع األو 
شهد العامل حتوالت وتغريات مشلت خمتلف اجملاالت, االجتماعية والسياسية والثقافية واالقتصادية واألمنية  

والعسكرية, باإلضافة إىل التغريات اخلاصة اليت حتيط بالعرب واملسلمني, مما انعكس على مفهوم املواطنة, حيث 
ال واضحا يف مضمونه واستخداماته وداللته والوعي الفردي مببادئه, وما يرتبط من قيم وسلوكيات متثل عرف تبد

 معول هدم أو بناء ملواجهة اجملتمع وهيكل الدولة.
 :31وميكن حصر هذه التغريات العديدة اليت أثرت على مفهوم املواطنة يف النقاط التالية

 االقتصاد واالجتماع والسياسة والعالقات الثقافية بني اجملتمعات.عوملة األسواق يؤدي إىل توحيد  -1
 منو صناعة االتصاالت العاملية يزيد من تأثري اللغة االجنليزية يف حياة شعوب العامل. -2
 اهلويات الدينية واألخالقية سوف تزداد بشكل مريب مما يؤثر يف مركزية السلطة يف العامل. -3
 نووية كمصدر هام للطاقة رغم خطورهتا على البيئة.التطور العلمي وزيادة القوة ال -4
تقنية املعلومات ستشجع االتصال, فتساهم يف توحيد األفهام عرب الثقافات واألمم, والتأثري على  -5

 اخلصوصيات.
 الصراع داخل اجلماعات ) األخالقي, الديين, اإلقليمي( سوف يزداد فيما بني األمم وداخلها. -6
 كل كبري وقلق.تصاعد التطرف واإلرهاب بش -7
 تأثري اإلعالم العاملي يف السلوك اإلنساين سوف يزداد بشكل مثري. -8
 االختالف الثقايف سيصبح النقطة املركزية للسياسات القومية والدولية. -9

 .تقلص إحساس الناس باجملتمع واملسؤولية االجتماعية -10
 العامل.تزايد املشكالت العرقية والدينية وتفجر العنف يف أقطار كثرية من  -11

 الفرع الثاني: التحديات التي يواجهها مفهوم المواطنة
على رغم ما تنفرد به املواطنة وما يتداخل معها من مفاهيم االنتماء من خصوصية يف البناء واملمارسة، إال  

سائله أهنا وعلى مدى السنوات القليلة املاضية شهدت حتديات كثرية منها عملية االنفتاح الثقايف؛ اليت تعددت و 
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واالمتالك غري العادل لتقنيات املعلومات، والتدهور  ,وآلياته، فضال عن عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية
 البيئي، وهتدمي السالم...

 وألن املقام ال يسمح بسرد كل التحديات، سأركز على أمهها يف الوقت الراهن:  العوملة والطائفية
 أوال: العولمة

لو أي جمتمع من احلديث عنها، حىت وإن كان كل كبريا يف عاملنا املعاصر، وال خي  حيزالقد احتلت العوملة 
جمتمع يسأل عنها وجييب بطريقته اخلاصة.وأصبحت العوملة معيارا لبلورة وصياغة املفاهيم واألفكار، وركيزة ال ميكن 

امضا يطغى عليه االلتباس إذ االستغناء عنها لفهم العامل، وانعكس ذلك على استعماهلا حيث صار مفهومها غ
تنتمي العوملة إىل خطابات من السياسة إىل األدب، ومن التاريخ إىل االجتماع. هذا االمتداد الواسع يساهم يف 

 . 32دق أكثر مما يوح  ثراء مفهوم العوملة بقدر ما يساهم يف غموضه، إنه مفهوم يفر  
ارتباط بالبحث فأقول: العوملة ظاهرة تارخيية تكثفت وبناء على ما سبق سأركز على معىن بسيط للعوملة له 

مت حىت جتسدت يف صورها املختلفة؛ العوملة السياسية, سنوات, وبدأت بصيغة معينة, وتعاظ عملياهتا طوال
 والعوملة االقتصادية, والعوملة االجتماعية والثقافية...

 ولكن السؤال الذي يطرح: ما عالقة العوملة باملواطنة؟
ت العوملة يف حتديد أفق املواطنة، وشكلت هلا حتديا استهدفها يف حد ذاهتا من خالل استهداف مبادئها لقد سامه

 العوملة أحدثت فقد الكربى سيما جانب احلقوق، وأكثر من ذلك استهداف القيم اليت انبنت عليها املواطنة،
 أن فبعد العاملية، واملواطنة القومية املواطنة بني خالل متييزها من بارز بشكل تظهر املواطنة مفهوم على عدة تغريات

املواطنة  مفهوم ظهور إىل العوملة أدت وطنه، داخل وواجباته املواطن حقوق أهنا املواطنة على مفهوم يقتصر كان
 آراء تنازعته الذي وهو املفهوم العامل حنو واجباهتم متييز دون العامل ملواطين متنح اليت احلقوق تعين اليت العاملية
 باتت حيث الدميقراطية قياس مؤشرات تغري أدت إىل العوملة أن جانب إىل هذا ومعارض، مؤيد بني خمتلفة

حرتام او  واحلريات املواطنة مفهوم وجود مبدى تقاس كانت أن بعد مدنية وجود جمتمعات مبدى تقاس الدميقراطيات
 والواقع أن ها،ؤ فضا تسعا و العوملة برزت حني إال احملك على يوما املواطنة توضع ومل ،والتعددية وسيادته القانون
 عليها نبنتا اليت خالل املؤسسات من الكربى مبادئها ما استهدفت بقدر املواطنة تستهدف مل العوملة ظاهرة

 يهتزاملعقدة  عملياهتا فمع مفهومها يف النظر إعادة إىل وتدفع املواطنة على العوملة تؤثر . وخالصة القول:املواطنة
 جتلياهتا وآثارها بكل العوملة أصبحت فقد له، عدة انتقادات لتوجيه اجملال ويفتح للمواطنة التقليدي املفهوم

 عدة ووجهت املواطنة، مفهوم النظر يف إلعادة والعملية النظرية احملاوالت وراء والثقافية واالقتصادية السياسية
 عرب أو اجملتمع نفس إطار يف سواء الثقافية مستقبل التعددية أساس على للمواطنة القدمي للمفهوم نتقاداتا

 .املختلفة اجملتمعات
                                                 

، وانظر العوملة واحلكم رسالة ماجستري، جامعة احلاج 2010السيد يسني، العوملة واملواطنة،مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، القاهرة،  - 32
 20خلضر باتنة، كلية احلقوق والعلوم السياسة،  ص 



 ثانيا: الطائفية
عقلية األنظمة العربية اليت تتعامل مع اإلنسان العريب بعقدة البداوة واإلقطاع والرعية، فال حقوق إن 

الفيصل واألساس يف حتديد شرعية تلك  بل قلما جند مفهوم "املواطنة" هو, جبات حتكم عالقة الدولة باملواطنووا
  .العالقة

ففي مصر مل خترج حىت بعد الثورة من ثنائية , مظاهر تلك العقدة الثنائية يف العديد من الدول العربية منو 
"املسلم والقبطي"، ويف سوريا ما زالت ثنائية "العريب والكردي" هي هاجس احلكم، ويف العراق والبحرين هتيمن 

" وفية "سين شيعي" على عقلية األنظمة احلاكمة، ويف الكويت أيضا جند عقدة ثنائية "الرعية والبدعقدة "الطائ
واألردن أيضا ال خترج عن هذا التوصيف حيث عقدة "أردين فلسطيين"، ويف السعودية أيضا جند املفهوم الصارخ 

ة" وثنائية "السلفي املتشدد والسنة املعتدل" ملفهوم الرعية ال املواطنة الصادقة الصاحلة، حيث ثنائية "السنة والشيع
، ويف اليمن جند يمازيغألوثنائية "البداوة واإلقطاع"، ويف دول املغرب العريب جند بكل صراحة ثنائية "العريب وا

وميكن قياس ذلك على بقية الدول العربية، كما هو احلال يف  سنة" وثنائية "البداوة والرعية"!عقدة "الشيعة وال
، حيث عقدة "املسيحي واملسلم، وثنائية السين والشيعي" وثنائية مسيحية طائفية، وثنائية املواطنة احملدودة يف لبنان

, طوائف ومجاعات يف ظل مفهوم هذا هو حال العامل العريب ة املسحوقة يف الشمال واجلنوب" !العاصمة واألقلي
مواطنيها، ومنحتهم بكل سهولة )مفهوم الرعية الدولة الوطنية, اليت سلبت حقوق املواطنة وأركاهنا من 

 .33وأوهامها(
هكذا عندما ترتاجع املواطنة يربز بشكل واضح االنتماء الطائفي وتتشتت التحالفات االجتماعية واالقتصادية 

 وتلغى العدالة واملساواة... وتتحول الدولة إىل ميدان لسباق الطوائف وتزامحها وتضادها.
ة هي نقيض املواطنة لذلك كانت من أكرب التحديات اليت تعرتيها، حيث تؤدي الطائفية وباختصار فإن الطائفي

إىل االلتباس والضياع بني مفهوم الوطن واالنتماء إليه، وبني مفهوم الطائفة واالنتماء إليها، وينجم عن تعميم ثقافة 
مشرتك لكل الشعب لصاحل أولوية الطائفة بديال من ثقافة الوطن إضعاف الرابط والشعور الوطين كجامع أساس 

الطائفة واملذهب الذي يصبح العصب املشرتك األول بني املنتمني إليه، ويؤدي النظر إىل الوطن ومصلحته من 
منطلق مصلحة الطائفة وزعاماهتا اليت تتسرت وراءها خلدمة مصاحلها هي، إىل جعل الوالء للطائفة ورموزها قبل 

مصاحل الطوائف وتباينها وتناقضها بعضها مع بعض إىل إضعاف وحدة الشعب الوالء للوطن. كما يؤدي تعدد 
والوطن، وإن حالة التناقضات الداخلية هذه تدفع قيادات هذه الطائفة أو تلك إىل االستقواء باخلارج مما حيول 

 .34الوطن إىل ساحة تصادم ينعكس على االستقرار الداخلي
 لمواطنةاآلفاق العامة لتفعيل االمبحث الثالث: 

 المطلب األول: المواطنة بين مقصد حفظ األمة والحكم الجيد
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 ويتضمن هذا املطلب فرعني:
 األول: بني املواطنة ومقصد حفظ األمة

 الثاين: بني املواطنة واحلكم اجليد
 الفرع األول: بين المواطنة ومقصد حفظ األمة

قانون تلك الدولة، ومبا تتضمنه تلك العالقة من  إذا اعتربنا املواطنة عالقة بني الفرد والدولة،كما حددها  
واجبات وحقوق متبادلة، وبإسقاط هذا املفهوم بأبعاده وتطبيقاته العصرية على التجربة اإلسالمية الرائدة اليت 
خاضها الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف املدينة املنورة مع انطالقة دعوته من حدودها احمللية, نلحظ أن لوازم 

ع السياسي املراد إقامته يف املدينة تقتضي إجياد رابطة أعم من رابطة العقيدة, لتحتضن التنوع يف مكونات املشرو 
شعبها, وهلذا عقد الرسول صلى اهلل عليه وسلم اتفاقا عرف باسم)صحيفة املدينة(, عد ت أول وثيقة حقوقية 

بات على أرضية التعددية الدينية والعرقية, نظمت العالقة بني أفراد اجلماعة السياسية, وضمنت احلقوق والواج
 .   35فكانت حبق أول عقد مواطنة متقدم على عصره كر س املعىن احلقيقي ملفهوم املواطنة العصرية

ومن حتليل تلك التجربة, فإن مرتكزات املواطنة يف ضوء مقاصد الشريعة من تكرمي االنسان, واملساواة واحلرية 
 باديء األربعة وغريها هي من صميم مقصد حفظ األمة .والعدل...وجدنا أن هذه امل

وعليه جند أن املواطنة تتوافق كمفاهيم عامة, ومباديء كلية مع مقصد حفظ األمة _ السيما إذا رجعنا إىل 
 مفهومه وما كتب حوله يف املبحث السابق_ وتنسجم معه وال تتعارض.

واطنة بصالة اجلماعة, ففيها تأكيد اإلسالم للحقوق وميكن تصوير العالقة بني مقصد حفظ األمة وممارسة امل
واحلريات يف تدريبه للمسلمني على ممارستها يف صورة العبادات املقررة يف الفرائض, الذي يشعر ممارستها حبرية 
الذات, فال خضوع ألحد غري اهلل,ويف أداء صالة اجلماعة تأكيد للمساواة الكاملة واحلرية املطلقة يف ممارسة 

قوق املشروعة يف إطار من النظام العام وقيمه من وحدة الصف وانتظامه. فإذا أقيمت الصالة انتظم اجلميع يف احل
صفوف مرتاصة بعضها خلف بعض؛ كل فرد حر يف اختيار مكانه من الصف؛ ال جيوز أن يؤثر عليه غريه مهما  

أن يتقدم أحدا أو يؤخر أحدا إال أمث. كانت منزلته؛ كما ال حيق ألحد أن مينعه من ذلك, كما ال جيوز ألحد 
ومن مظاهر املساواة تسوية الصفوف يف املناكب واألقدام وال يسوغ ألحد أن خيل باستقامة الصف بتقدمي أو 
تأخري, وإال كان معتديا على نظام اجلماعة, ال فرق بني حاكم وحمكوم, وال بني الصغري والكبري, أو الغين 

النظام أنه أثناء أداء الصالة متارس صورة الرقابة الشعبية على أعمال اإلمام)كسلطة(  والفقري...وأعجب ما يف هذا
 ... 36فيصحح له إن أخطأ

فكل هذه املظاهر, من مساواة وحرية وعدل ومحاية ورقابة...تتفق فيها عناصر مقصد حفظ األمة  مع مرتكزات 
 املواطنة.
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 الفرع الثاني: بين المواطنة والحكم الجيد
احلكم اجليد هو انعكاس لتطورات وتغريات حديثة جتلت يف التغيري الذي حصل يف طبيعة دور احلكومة  تمهيد:

حيث طرح هذا املفهوم يف صياغات اقتصادية، واجتماعية وسياسية، وثقافية، وتأثر مبعطيات داخلية ودولية. 
 وسأتعرض لتعريفه وعالقته باملواطنة.

ة املوضوع نشري إىل كثرة املصطلحات وكذا املفاهيم املتعلقة باحلكم اجليد، قبل معاجل أوال: تعريف الحكم الجيد:
فهناك من يرى ذلك املصطلح على أنه احلاكمية، وهناك من يراه احلكم الراشد داللة على التدقيق اللغوي حسب 

ذلك اإلدارة املعاجم لنعت أي راشد أو رشيد، وهكذا جند من يرى أن أحسن مصطلح هو احلكم الراشد، وتبعا ل
الرشيدة، ومنهم من يذهب إىل أن هناك فرقا بني الراشد والرشيد.أما احلكم الصاحل أو احلكم اجليد فهو مصطلح 

. وألن احلكم الراشد يرجع إىل حكم 37ظهر يف اللغة الفرنسية يف القرن الثالث عشر كمرادف ملصطلح احلكومة
ك، وهو منعدم يف عصرنا احلاضر فإنين أميل إىل التعبري اخللفاء الراشدين وسياساهتم، وأخذ املصطلح من ذل

باحلكم اجليد. وبعيدا عن التعريفات األكادميية والقانونية ملفهوم احلكم اجليد، وليس رفضا هلا وإمنا دخوال يف 
 اجلانب العملي من داللة املفهوم سأحاول رصد أهم تعريف يتماشى مع موضوع هذه املداخلة كاآليت:

د هو نظام احلكم القائم على خدمة مصاحل األمة، والذي يعترب السلطة والقيادة وظيفة للخدمة العامة، احلكم اجلي
ة إلثبات الكفاءة والقدرة على حتقيق متطلبات الشعوب وحاجاهتا، وسياستها بالعدل واملساواة، صويتخذ منه من

شاركة، وأن يتمتع باستمرار بشرعية شعبية وأن يتصف بالقدرة على دمج اجملتمع املتعدد يف السلطة واحلكم وامل
 .38أساسها االنتخاب الشعيب والنزيه والعام

ويتفق الكثري من الباحثني على أن من أهم خصائص وأسس احلكم اجليد؛ املشاركة يف صناعة القرار، سيادة 
 .39افق اآلراءالقانون، الشفافية، االستجابة، اإلنصاف، الفاعلية والكفاءة، املساءلة، التوجيه حنو تو 

رغم القيمة اليت حتملها هذه اخلصائص ، إال أن حماوالت تطبيقها تعرف الكثري من اجلدل، ذلك أن بعض 
اخلصائص تتعارض مع أخرى، أو أن االهتمام املفرط مبيزة معينة يؤدي إىل نتائج غري مرغوبة، فمثال املشاركة 

مارسة فإن اإلفراط يف السماح هبا قد يؤدي إىل اختاذ الشعبية قد تكون أمرا جيدا نظريا، لكن على مستوى امل
طلق فإن مظاهر احلكم اجليد ختتلف باختالف أهداف نقرارات من أفراد ليست هلم املعرفة الكافية. ومن هذا امل

وقيم اجملتمعات، ففي بعض اجملتمعات يتم الرتكيز على الكفاءة، ويف آخر على احلقوق الفردية، والبعض اآلخر 
 ألولوية لتطبيق القانون...وهكذايعطي ا

نه مل حيصل إمجاع على تعريف احلكم اجليد داخل : بالرغم من أثانيا: العالقة بين المواطنة والحكم الجيد
االجتاهني السياسي واالقتصادي, وتباين وجهات النظر حول حمتواه ومفهومه نتيجة اختالف ظروف بروز املفهوم 
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يتضمنها توحي من الناحية النظرية إىل أن هناك عالقة تكاملية بينه وبني املواطنة, تارخييا, إال أن العناصر اليت 
حبيث يعترب شرطا أساسيا, وعامال حمركا هلا. أما من الناحية العملية فهذه العالقة ليست فقط تكاملية وترابطية, 

ن يرسم لنفسه كهدف أساسي وإمنا إجرائية كذلك, فلكي يكون احلكم اجليد مقبوال إنسانيا واجتماعيا عليه أ
ملمارسة املواطنة وتقويتها, كونه ال يستطيع أن جيسد يف جو خال من مباديء  وقيم املواطنة, ويف املقابل فإن 

, وباختصار ال ميكن الفصل بني املواطنة )اجلودة( احرتام قيم املواطنة ومبادئها يعترب شرطا أساسيا لتطبيق الرشادة
 .  40واحلكم اجليد ) الراشد(

وخنلص إىل القول: إنه ال ميكن الفصل بني املواطنة ومقصد حفظ األمة واحلكم اجليد, فكل هذه املصطلحات 
متثل حلقة متكاملة مبعىن: ال ميكن إقامة نظام أمة دون حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية القائمة على تساوي 

ني املواطنة_ غري أنه اليتحقق ذلك إال من خالل حكم جيد احلظوظ والتوزيع العادل للموارد املتوفرة _ وهذا ع
قائم على مشاركة املواطنني يف تسيري املوارد بكل شفافية, وتفعيل القانون واحرتام حقوق اإلنسان . ومما سبق أرى 

 واحلكم اجليد ألفاظ ملعىن واحد. ,ومقصد حفظ األمة ,أن مصطلحات املواطنة
 
 

 المطلب الثاني:المواطنة بين الخطاب الديني والواقع المجتمعي    
 الفرع األول: بين المواطنة والخطاب الديني

يتنوع اخلطاب بتنوع الظواهر االجتماعية, فهناك اخلطاب الديين, والفلسفي, واالقتصادي, والسياسي, تمهيد: 
تناقض. وعليه جند أن مصطلح اخلطاب ال ينفصل عن والقانوين, واألديب,... ومجيعها قد تتداخل وتتشابك وقد ت

السياق التارخيي الذي ظهر فيه, كما أنه ال ينفصل عن سياقه االجتماعي, فهو مفهوم جيمع بني اللغة وممارستها, 
 .41وبعبارة أخرى جيمع بني الكلمة والواقع بكل تفاعالته االجتماعية واالقتصادية والتارخيية والسياسية والثقافية

عترب اخلطاب الديين من أخطر القضايا يف حياة املسلمني اليوم؛ ذلك أن شيوع األمية الدينية، والغزو الثقايف وي
اهلادف، واألزمات االقتصادية الطاحنة... جعل املسلم املعاصر يبتعد عن ينابيع اإلسالم الصافية، ومل يبق له من 

  42صلة حبقائق الدين إال اخلطاب الديين

هو ما يطرحه العلماء والدعاة واملنتمون إىل املؤسسات اإلسالمية يف بيان اإلسالم  الخطاب الديني:أوال: تعريف 
والشريعة، سواء كان ذلك من خالل اخلطب أو احملاضرات أو التأليف أو الربامج اإلعالمية، وقد يدخل ذلك يف 

يوسع مفهوم اخلطاب الديين ليشمل النشاط  املناهج الدراسية الدينية يف املدارس واجلامعات الشرعية، بل ميكن أن
اإلسالمي والنشاط الدعوي، وعمل املؤسسات اإلسالمية بشكل عام الفقهي  منها والعلمي والدعوي والرتبوي، 
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ونوع النشاط الذي تقوم به لتقييم مدى جناحه وفشله وقربه من املقاصد العامة للتشريع، ومن بعد ذلك تقوميه 
 .43وإصالحه وجتديده

يتفق الباحثون على أن هذا اخلطاب مل يستطع أن يرقى يف منطقتنا العربية إىل مستوى حتصني الشعوب من 
أمراض التطرف والتعصب الديين واملذهيب الشاذ، والتشدد الفكري، ورفض اآلخر، والشحن الطائفي، وتغذية 

نشر ثقافة املواطنة والتنمية  الصراعات الداخلية، بل يبدو على العكس ازدياد يف هذه الظواهر على حساب
الشاملة والتسامح الديين والعيش املشرتك. فما زالت بعض اخلطابات الدينية ال تقبل مناخات التعددية الدينية 
والعرقية، واحلرية يف املعتقد جهال منها أن اخلالق خلق الكون بتنوع وتناغم يف آن واحد، وأن االختالفات يف 

لغة، هي إرادة إالهية يف أساس خلق الكون.فاجلنس البشري واحد بغض النظر عن الشكل واللون واجلنس وال
انتمائه الديين، وبعض اخلطابات الدينية مازالت يف عصرنا احلايل حتفز وتشجع على نبذ اآلخر وإساءة الظن به بل 

 .44تكفريه أحيانا، وبالتايل عدم قبوله ونفيه من الوجود
يعيش العامل تبادال حضاريا وبشريا مل يسبق له مثيل يف تاريخ اإلنسانية،  ي:ثانيا: المواطنة والخطاب الدين

وأصبح اجلميع يتكلم عن اإلنسان العاملي واجملتمع العاملي، وبالتايل فاخلطاب الديين سيكون مطالبا بتبين مفهوم 
طاب الديين أن جيدد وحيي املواطنة العاملية على قدر انفتاحه عليها، يكون جناحه او فشله. وعليه كيف ميكن للخ

املفاهيم املرتبطة بقيم املواطنة؟ بل كيف حنافظ على ارتباط قيم الوطنية واملواطنة مبرجعتيها الدينية أثناء احلديث عن 
 الوطن؟

لإلجابة عن ذلك البد من التأكيد على أن الرتبية على حب الوطن وقيم املواطنة أصبحت موازية للرتبية الروحية، 
وطن يشكل خصوصية ذاتية بتجليات متعددة: عمرانية ودينية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية ذلك أن ال

 حتتاج إىل خدمة مستمرة.
ومبا أن اخلطباء والدعاة هم من حيمل لواء اخلطاب الديين فهم حباجة إىل خطة منهجية تكفل هلم تلك الغاية 

 املنشودة وهي: 
رهم يف خضم التحول اجلاري، فيدركون أن املواطنة مقصد إنساين يسعى أن جيدد هؤالء الدعاة وعيهم بدو  -1

إليه اإلنسان حبكم فطرته الداعية إىل االستقرار واألمن والطمأنينة، واإلسالم حريص كل تثبيتها إذا ال تنمية بدون 
ال باملواطنة استنادا استقرار، وال تقدم وال إصالح يف األرض، وال تعمري من غري أمن وسالم، وهذا كله ال يتحقق إ

للقاعدة الشرعية القائلة " ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب". هبذا التصور ينتبه الدعاة إىل ضرورة تقوية الوعي 
 حبقوق املواطنة وواجباهتا بني خمتلف فئات اجملتمع.
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يري العام عن طريق أن يتمكن الدعاة من إدخال املفاهيم املرتبطة باملواطنة ضمن مشروعهم الدعوي والتنو  -2
اختيار مواضيع ذات الصلة بتلك القيم واملفاهيم، من قبيل اإلخالص، الوفاء الصدق، وحدة الكلمة، أثر 

 االئتالف، حقوق وواجبات، نعمة األمن، التعدد واإلختالف، التكافل بني أبناء األمة، التسامح التعايش...
لوطن احلضارية وحقوق املواطن، وإيصاهلا ألفراد اجملتمع من مرحلة التبليغ والبيان، وذلك بالتعريف مبقومات ا -3

أجل تأكيد حب الوطن يف نفوسهم، وتنمية املعاين الروحية فيهم، ليتمكنوا من االندماج يف األسرة الوطنية 
 45بإجيابية، واملشاركة الفعالة يف مسار التنمية العمرانية الشاملة

 الفرع الثاني: المواطنة والواقع المجتمعي العربي: 
إن جمتمعنا العريب خالل تارخيه القدمي، واملعاصر محل بني حواشيه تارخيا  طويال  من الفنت، واالضطرابات، 
واملنازعات األهلية، والداخلية وعاىن الكثري من التدخل اخلارجي االستعماري بكل أشكاله الثقافية، والعسكرية، 

أصبح البناء االجتماعي يعيد إنتاج ذاته، بأشكال شعال  الفنت، واالضطرابات. حىت إبهذا األخري فقد ساهم 
خمتلفة، فكانت يف كل مرة تعود دورة العنف، والصراع سواء على املستوى القومي أو القطري وداخل املكونات 
االجتماعية يف القطر الواحد. خصوصا  عندما حيصل خلل ما، وتضعف السلطات املركزية. مما نتج عنه تيارات 

 .ت توجهات رجعيةأحادية جديدة ذا
وملا كانت املواطنة تقوم على أسس احلرية واملساواة والكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية اليت نصت عليها املواثيق الدولية ونادت هبا الديانات السماوية، مواطنة املواطن الذي هو مصدر 

طنة التسامح والتفاهم والتعاضد مع اآلخرين، مواطنة الرفض التام ألي إقصاء السلطات ومنبع اإلرادة اجملتمعية، موا
حبساسية  ري املرن، املواطنة احملكومةأو تعصُّب أو اعتداء على حقوق اآلخرين، مواطنة العقل األخالقي املستن

والقيم رهانا صعبا شديدة مبقتضيات العدالة... أصبحت يف يومنا هذا املواطنة، بكل ما حتمله من تلك املبادئ 
مهيتها يف احلياة السياسية واالجتماعية واملدنية أأدى إىل  الشعور بشكل جلي مبدى  بالنسبة للمجتمع مما

والعالقات العامة اليت تنظم عالقات  املواطنني فيما بينهم، يف مقابل ذلك ميكن تسجيل تراجع ملحوظا على 
اجلماعة والرتكيز على الفردانية الذاتية، والعمل على التحرر من قيود جمموعة من هذه القيم ، واالبتعاد على مفهوم 

طن، ويرجع هذا لغياب العقد االجتماعي، واجلري وراء األهداف اخلاصة والشخصية على حساب قضايا الو 
د. مهية املواطنة يف حياة املواطن، فاملواطنة تبقى هي احلصن والضامن الوحيد للعيش حتت سقف واحأالوعي مبدى 

سيما مع الرتاجع املريع جملموعة من قيم يف اإلقالع مبفهوم املواطنة وال وعليه أصبح اجملتمع يلعب دورا أساسيا
املواطنة اليت ختلى عنها اجليل احلايل من أبناء اجملتمع، والذي يتجلى يف ردود أفعاهلم وسلوكياهتم اليومية اليت يتضح 

وطنهم، فمجموعة منهم أصبحت حتلم باهلجرة، كما ظهر يف اآلونة منها جليا تراجع أفراد اجملتمع على حب 
ه على األخرية من يتنكر لوطنه األم إما عن طريق األلفاظ النابية جتاه وطنه، وسبه، وإعطاء مربرات واهية إلقدام
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ه من اختاذ بن الوطن مل يقدم له شيئا، وأنه حيس بالغربة داخل وطنه، وهذا ما يدفع أمثل هذه األفعال، من قبيل 
خرى يعود أمن جهة ومن جهة  اجهزة ومؤسسات الدولة، وذلك عن طريق التخريب،هذأأساليب انتقامية ضد 

السبب إىل بروز ظاهرة التحكم يف زمام الوطن واملواطنني من طرف جمموعة من رجال االقتصاد والسياسة تسلطوا 
ء اجملتمع ينتفضون ويقومون يف وجه رموز الفساد لكي دى إىل جعل أبناأات البالد والعباد وحرياهتم مما على ثرو 

يغريوا حاهلم طالبني احلرية والكرامة والعدالة كما نالحظه اليوم من ثورات متت تسميتها بالربيع العريب، والذي 
 يكون موضع دراسة يف حماور أخرى 

 خاتمة:
هو إضاءات حبسب ما خيدم موضوع املداخلة "جدلية املواطنة ومقصد حفظ األمة يف الفكر  إمنا هذا البحث

 اإلسالمي املعاصر", وقد توصلت من خالله إىل نتائج أمهها: 

إن ملوضوع أثر املواطنة يف البناء االجتماعي أمهية يف حتديد العالقات االجتماعية اليت تربط اإلنسان بأفراد  -1
 فيها ويتفاعل معها. اجلماعة اليت ينتظم

إن ممارسة املواطنة جيب أن تبدأ من األعلى, ونقصد بذلك املؤسسات القانونية والدستورية اليت تؤطر وتدبر  -2
وحتكم الوطن ككل, وجيب كذلك تربية املسؤولني والفاعلني على املواطنة ليكونوا قدوة, ومن مث فالتنشئة على 

واطنني, إهنا ثقافة وقيم ومعين هبا اجلميع ليكون الوطن للجميع يف املواطنة ليست خمصصة لألطفال وصغار امل
 السراء والضراء.

إن موضوع املواطنة ال يزال من أقل املوضوعات , حبثا ودراسة من قبل املتخصصني يف الفكر املقاصدي  -3
 اإلسالمي, وعليه فاملوضوع ال يزال حباجة إىل دراسات معمقة وجادة.

تم مبنأى عن املتغريات العاملية املتنوعة وتأثريها, وبالتايل البد من األخذ بعني االعتبار إن تفعيل املواطنة ال ي -4
 البعد العاملي, ومدى تكييفه ما أمكن للحفاظ على املواطنة وتنميتها مبا خيدم املصاحل العليا للوطن.

جليد, متجذرة ومتأصلة البد من التسليم بأن العالقة بني مفاهيم املواطنة, ومقصد حفظ األمة, واحلكم ا -5
 تارخييا, ال ميكن بأي حال الفصل بينها.

إن مقصد حفظ األمة قاعدة مقاصدية كلية، ومبدأ حموري يف السياسة الشرعية للدولة اإلسالمية؛ مما ميكن  -6
 .القول معه بأن فكرة حفظ النظام العام جوهر تدابري السياسة الشرعية، ولب فقه األحكام السلطانية

ثقافية... والسبيل الجتماعية، الواطنة العالج األمثل ألزمات واقعنا وحتديته املختلفة؛ السياسية، اتعترب امل -7
 األجنع لتجاوز حمن الغلو واإلرهاب الذي يعيشه اجملتمع.

إن اإلحاطة بفقه املواطنة من كل اجلوانب، ضرورة وفريضة؛ ضرورة من باب أنه مما ال يتم واجب احلفاظ  -8
به النبنائه على القواعد الالزمة لبنية األوطان، وفريضة لكونه أحد مقاصد الشريعة اإلسالمية،  على األوطان إال

 فاالستقرار والسلم االجتماعي مما تقصده الشريعة يف نصوصها وأحكامها.



من الواجب االنتقال بفقه املواطنة من دائرة بيان وتأصيل شرعية، إىل دائرة أخرى ال تقل أمهية عنها، وهي  -9
 لنظر يف الكيفية اليت يصبح فيها املواطن املسلم صاحلا ومصلحا، مؤثرا فاعال ومتفاعال.ا

 مجلها يف اآليت:يت أراها تعزز املواطنة وتنميها أويف اخلتام هذه بعض التوصيات ال

اعتربنا أن يدرس مفهوم املواطنة دراسة شاملة ضمن إطار مقاصد الشريعة، حيث تظهر فائدته وقيمته أكثر إذا  ( أ
 أنه مصلحة من املصاحل املعتربة شرعا.

االهتمام بوسائل اإلعالم واالتصال يزيد من الوعي يف األمة بأمهية املواطنة عن الطريق التواصل االجتماعي  ( ب
من جهة, ومن جهة أخرى توجيه العلماء واألساتذة للكتابة والبحث يف املوضوع من جانبه املقاصدي، السين 

 الشامل.واالجتماعي 
االهتمام باملؤسسات االجتماعية وإعادة النظر مبا خيدم غرس قيم املواطنة، وذلك بتكوين مواطنني وفق  ( ت

 آليات تسمح هلم بالتفتح على العصر والتفاعل مع العامل.

 وأخريا أسأل اهلل أن يرزقنا التوفيق وحيمي وطننا العزيز من الشرور والفنت واآلفات. 
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 المقدمة: الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد

إن املتتبع إلسهامات املدارس الفقهية يف اجلزائر ودورها يف خدمة املذهب املالكي يالحظ أن مثة إغفاال 
أهنا  يف اجلامعات اجلزائريةإلبداعات علماء اجلزائر، فاملالحظ يف كثري من البحوث العلمية والدراسات األكادميية 

يف مجيع ان لعلماء اجلزائر نصيبا من هذا العطاء كجعلت علم األصول قاصرا على مدارس أخرى، بالرغم أنه  
أبواب الفقه ومسائله بني شروح للمختصرات ونوازل وقضايا وفرائض وموسوعات فقهية., فأل فوا خمتصرات فقهية 

املشرق, كالوغليسية للشيخ عبد الرمحن الوغليسي البجائي,  هي حمل  شرح ودراسة سواء من علماء املغرب أو
 بد الرمحن األخضري الفقهي, وأرجوزة التلمساين يف الفرائض ....وخمتصر الشيخ ع
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واملتمثل يف إبراز جهود علماء اجلزائر  يف هذا إن هذا التصور اخلاطئ دفعين إىل أن أحبث يف املوضوع 
اجلانب وما قدموه من تأصيل للفقه املالكي مبا يواكب مستجدات عصرهم يف ضوء ما تضمنه من قواعد وأصول 

  مما يسهم يف جتديد الفهوم وفق الضوابط املعتربة مما يضمن التواصل مع السلف. ومقاصد

ولكل ذلك جاءت هذه الدراسة: "جهود فقهاء اجلزائر يف أصول الفقه والقواعد الفقهية الشريف 
وضوع واعتمدت يف عرض هذا امل طلوبة.التلمساين منوذجا"،راجية من اهلل أن تكون قد حققت اإلضافة العلمية امل

 اخلطوات املبينة يف اخلطة التالية:

 هجري الأوال: واقع الفقه في بداية القرن الثامن 

 احلالة العلمية والثقافية يف تلمسان -1
 اسهامات بعض علماء اجلزائر يف أصول الفقه خالل القرن الثامن -2

 وثناء العلماءعليه –وشيوخه، وآثاره -مولده  –الشريف التلمساني حياة ثانيا: 

 مولده وشخصيته -1
 حياته العلمية -2
 شيوخه وتالميذه -3
 آثاره وثناء العلماء عليه -4

 ثالثا:جهود الشريف التلمساني في أصول الفقه:

 املوضوعات األصولية للشريف التلمساين من خالل كتابه املفتاح -1
 منهج الشريف التلمساين يف التأليف -2

 منهجه يف تأليف أصول الفقه ( أ
 القواعد األصوليةمنهجه يف حترير وتقرير  ( ب

 معامل فقه املقاصد عند الشريف التلمساين من خالل كتابه املفتاح -3
 مظاهر التجديد يف علم أصول الفقه عند الشريف التلمساين -4

 وفيها النتائج املتوصل إليهاخاتمة: 



 هجريالواقع الفقه في بداية القرن الثامن أوال: 

 الحالة العلمية والثقافية في تلمسان: -1
سقوط الدولة املوحدية ظهرت دويالت باملغرب اإلسالمي من أمهها الزيانية واملرينية، وكان الصراع بعد  

السياسي بينهما أشد، خاصة يف تنافسهما حول بسط النفوذ على كافة أحناء املغرب اإلسالمي، والسعي إىل 
 توحيده باعتبار أحقيقة كل واحد منهما يف وراثة املوحدين.

أنه رغم سوء العالقات السياسية بني الدولة الزيانية واملرينية، إال أنه مل ينعكس ذلك على  واجلدير بالذكر 
العالقات الثقافية والعلمية ، ويظهر ذلك خاصة يف الرحالت العلمية لعلماء الدولتني، وتنقلهما بني العواصم 

كمختصر ابن احلاجب يف الفروع   العلمية لتحصيل العلم والتدريس واإلجازة، حيث أدخلت املؤلفات واملصنفات
الذي جاء به إىل املغرب أبو علي املشد ايل، كما أدخل  عن طريق الرحلة الفقيه حممد بن الفتوح التلمساين خمتصر 

خليل إىل بالد املغرب. فنتج عن ذلك مناظرات علمية هامة أدت إىل اتساع رقعة العلوم واختالفها وتكوين خنبة 
لك هناك عامل أساسي ساعد الدولتني يف ازدهار العلوم وإثرائها وهو حب ملوك من العلماء، فضال عن ذ

الدولتني للعلماء واألدباء، وتقريبهم إليهم، والرفع من شأهنم، واهتمامهم بالعلم واألدب، ومن مث أضحت تلمسان 
 .46يف مسعتها كالقاهرة وقرطبة وبغداد

 إكرام العلماء والرتحيب هبم تنافسهم يف بناء ومن مظاهر تنافس ملوك دوليت بن زيان وبين مرين يف
املدارس اليت نشرت خمتلف العلوم الشرعية من خالل ما قدمه العلماء الذين درسوا فيها، وهذه املدارس تعادل 

املعاهد واجلامعات يف عصرنا هذا من حيث املستوى العلمي وطريقة التعليم واملقررات الدراسية والكتب واملراجع 
 .47ند إليها...اليت يست

 ومن أهم املدارس اليت خدمت العلم الشرعي وأهله:
هـ( إكراما لألخوين 710أنشأها أبو محو موسى األول عام ) المدرسة القديمة أو مدرسة ابن اإلمام: ( أ

هـ( ملا انتقال 750ه( وأبو موسى عيسى )743الفقيهني املعروفني بابين اإلمام التنسي أبو زيد عبد الرمحان )ت 
 وقد خترج منها كبار العلماء يف تلك الفرتة كالشريف التلمساين، وابن مرزوق اجلد، وأبو عبد اهللإىل تلمسان. 

 .48املقري...
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د. مبخوت بودواية /  نيهجري 9 – 7خالل القرنيين  الثقافية بين الدولتين الزيانية والمرينيةالعالقات ن ، وانظر أيضا: تلمسا

 جامعة تلمسان -قسم التاريخ / هوارية بكاي

47
 للمزيد من التوضيح يرجى مراجعة كتاب: جوانب من الحياة االجتماعية واالقتصادية والدينية والعلمية في المغرب اإلسالمي من خالل نوازل -

 مركزي االسكندرية للكتاب – 1996جامعة االسكندرية  ط -وفتاوى المعيار المعرب للونشريسي / د. كمال السيد أبو مصطفى / كلية التربية  
48

، وبغية الرواد في ذكر ملوك من 139:ص  1985انظر تاريخ بني زيان ملوك تلمسان/للحافظ التنسي، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر،  - 

 1/131: 1980ه(، تحقيق د. عبد الحميد حاجيات، المكتبة الوطنية الجزائر، 788عبد الواد/ يحي بن خلدون)بني 



هـ(، وموقعها جبانب الكبري  738 -هــ718بناها أبو تشفني عبد الرمحن األول ) المدرسة التاشفينية: ( ب
هـ(، وأبو عبد اهلل حممد السالوي 745جنوبا ،ودرس فيها كبار العلماء منهم أيب موسى عمران املشد ايل )ت

 .49هـ(، وغريهم737)ت

املدرسة الوحيدة اليت ال يزال بنياهنا قائما حىت اآلن، وقد أنشأها أبو : وهي مدرسة أبو الحسن المريني ( ت
مدرسة  745هـ يف تلمسان، تعرف مبدرسة العباد، وقد أنشأ ابنه أيب عنان فارس عام 748احلسن املريين سنة 

 (754جبانب مسجد وضريح الويل الصاحل سيدي أيب عبد اهلل احللوي )ت

ه(، وتنسب إىل يعقوب والد 765لطان أبو محو موسى الثاين عام )أنشأها الس المدرسة اليعقوبية: ( ث
السلطان أيب محو لقرهبا من ضرحيه، وكان يدرس فيها أبو عبد اهلل الشريف التلمساين الذي يبدأ نشاطه فيها من 

أمثال  الفجر إىل ما بعد العشاء ، وقد يدوم فيها أياما وشهورا دون انقطاع، وخترج من هذه املدرسة علماء كبار
 . 50ولدي الشريف التلمساين ومها عبد اهلل وعبد الرمحان، وكذلك عبد الرمحان بن خلدون وأخيه حيي

تقل أمهية عن  إىل جانب تلك املدارس اليت سامهت يف خدمة العلم بتلمسان هناك منشآت علمية أخرى ال
 املدارس هلا دورها الفعال يف نشر العلم واملعرفة أمهها:

 املسجد هو األصل للتعليم، وعليه فمجاله أوسع من املدرسة: قال ابن باديس: املسجد : يعتربالمساجد 
والتعليم صنوان يف اإلسالم من يوم ظهر اإلسالم فما بىن صلى اهلل عليه وسلم يوم استقر يف دار اإلسالم، 

ارتباط املسجد بالتعليم  بيته حىت بىن املسجد، وملا بىن املسجد كان يقيم الصالة فيه وجيلس لتعليم أصحابه، ف
51كارتباطه بالصالة، فكما ال مسجد بدون صالة كذلك ال مسجد بدون تعليم

 

 مما يساعد على ازدهار احلركة العلمية توفر الكتب، ووضعها يف مكتبات عامة تسهل المكتبات العامة :
ومن أهم تلك املكتبات: البحث لطالبها من غري حاجة إىل شرائها، مما يوفر للمعلم واملتعلم وقته وماله، 

هـن والثانية 760مكتبتا اجلامع األعظم يف تلمسان، األوىل أنشأها السلطان  أبو محو موسى الثاين عام 
 .52هـ796أنشاها السلطان أبو زيان حممد أيب محو الثاين عام 

العلماء وجعلتهم وهناك إسهامات وعوامل أخرى دفعت باحلركة العلمية، ورفعت من شأهنا، واعتنت بكبار 
 يهتمون بقراءة كتب الفقه، واحلديث، ومدارسة بعض القضايا واملناظرة فيها. لكن الوقت ال يسمح بذكرها.
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وخالصة القول: أن تلمسان كانت يف بداية القرن الثامن اهلجري بفضل زواياها ومساجدها، ومدارسها مركزا ثقافيا 
واألدب، ومنهم من يرتقي إىل درجة شبه التخصص يف العلوم النقلية  يتوافد إليه الطلبة ليتعلموا القرآن والفقه

 والعقلية، والفضل يف ذلك للذين أولوا عناية وجهدا بالعلم وأهله.
 –خالل القرن الثامن  –اسهامات بعض علماء الجزائر في أصول الفقه -2

واستحقوا أن يرفع التاريخ  ال شك أن هناك رجاال كثريين خدموا اإلسالم واجلزائر يف جماالت عديدة ، 
شأهنم، ذلك ملا اشتهروا به من فقه عميق ألحكام الشريعة ومقاصدها يف حبوثهم ودراساهتم واجتهاداهتم وفتاواهم 

 وخاصة يف القرن الثامن اهلجري
وألن هؤالء العلماء ُكثر واملقام ال يسمح حبصرهم، سأقدم ثلة منهم مركزة على اجلانب العلمي هلم، وما  

يل عن حتصيلهم الفقهي خاصة، مث اختص بالدراسة اإلمام األعظم الشيخ املقري ألن جهوده أكرب وجل آثاره ق
 مطبوعة.

 ه (: 731حمد بن عبد الحق المشّدالي )ت بو علي منصور بن أأ 

لعلماء، من مواليد جباية، كان شيخا فقيها، حمصال متقنا، قال عنه تلميذه الزواوي: " شيخنا جمتهد، إمام، علم ا
 وقطب الفقهاء، قدوة النظار، وإمام األمصار، مأل جباية وأقطارها بالعلوم النظرية والفهوم النقلية والعقلية".

قام برحلة طويلة استغرقت عشرين عاما، ولقي وقرأ فيها على أفاضل منهم العز بن عبد السالم، وشرف الدين بن 
ايل  684اب الدين القرايف )تالسبكي، ومشس الدين األصبهاين، وكان زميال لشه هـ(. وحتصيل الشيخ املشد 

ألصول الفقه على طريقة األقدمني واملتأخرين، كما له مشاركة يف علم املنطق والعربية، ومن مؤلفاته: شرح رسالة 
 .53أيب زيد القريواين ومل يستكمله

الكي ابن احلاجب املسمى ويعترب هذا اإلمام أول من استحضر معه من املشرق كتاب أستاذه الفقيه امل 
 .54مبختصر ابن احلاجب، وقد أثبت له هذه املزية املؤرخ الكبري ابن خلدون يف املقدمة

ولقد أحدث املشد ايل ثورة على مستوى الفقه املالكي بتدريسه لكتاب أيب عمرو بن احلاجب أصال وفقها  
أهل احلجاز املتمثل يف النقل منهج أهل العراق يف وحنوا، وبالتايل أدخل إىل مدرسة جباية الفقهية إىل جانب منهج 

 .55تفريع املسائل واالعتماد على الرأي والقياس
وبقي هذا العامل يف خدمة الدين اإلسالمي ورسالة التدريس ونشر العلم حىت حني قعد به العجز يف  

العمر حنو ست وتسعني  شيخوخته عن التصدير يف حلقات الدرس والعلم يف املساجد واملعاهد إذ كان يبلغ من
 سنة.
  ه (760أبو العباس البجائي )ت 
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 230دار اآلفاق الجديدة بيروت: 
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 بعنوان أبو زيد عبد الرحمان الوغليسي الفقيه الصوفي / الطاهر بوناب جامعة المسيلة 2007 – 7مجلة حوليات التراث/ العدد  - 



هو أبو العباس بن إدريس البجائي العالمة الفقيه املالكي األصويل، املفسر، أخذ العلم  من شيوخ املغرب،  
وذاع أمره، وعرف بالصالح والتقوى، وأقبل الناس عليه، واشتغل بالتعليم والتصنيف، وأخذ عنه الوغليسي وابن 

 دون والرهوين.خل
 .56من مؤلفاته: شرح على ابن احلاجب يف األصول 

  ه (771منصور بن عبد اهلل الزواوي )ت 

من مواليد جباية، وهو تلميذ العالمة منصور ناصر الدين املشد ايل السابق الذكر، جاب حواضر العامل   
 ي جامعة النصرية بغرناطة.اإلسالمي طالبا للعلم واملعرفة، عني  أستاذا يف أرقى جامعة أندلسية وه

درس أصول الفقه من خمتصر ابن احلاجب، وذكر الشاطيب أن شيخه الزواوي كان متمسكا بالسنة، جاء  
يف البستان: "شيخنا الفقيه اجلليل املقرئ املدرس األصويل النحوي أبو علي منصور، كان شيخا فاضال فقيها نظارا 

 من العلوم العقلية والنقلية، واطالع و تقييد ونظر يف األصول معدودا يف أهل الشورى، له مشاركة يف كثري
 .57واملنطق،وعلم الكالم، حريصا على اإلفادة واالستفادة، مثابرا على تعلم العلم وتعليمه"

ويكفي فخرا أن يكون اإلمام الشاطيب صاحب املوافقات واالعتصام من تالميذه، ومع األسف مل تذكر   
ا العامل املشارك، إال أنه الونشريسي يف املعيار قد روى لنا بعض فتاويه اليت تدل على كتب الرتاجم أي أثر هلذ

 58سعة علمه، وكثرة اطالعه وحسن استنباطه
 ه(758) المقري:  

هـ( التلمساين أبو عبد اهلل: جمتهد يف حدود املذهب املالكي كما 758هو حممد بن حممد بن أمحد املقري )ت  
هـ( بقوله: "وكان صاحبنا املقري... ممن وصل إىل درجة  781د بن مرزوق )ت وصفه بذلك حممد بن امح

االجتهاد، ودرجة التخيري والتزييف بني األقوال" مما يؤكد نبوغ الشيخ، وعلو منزلته، وقدره وفضله أولئك التالميذ 
 الذين اخذوا عنه فكانوا هم ورثته يف العلم والشهرة العلمية ومنهم:

 ه( صاحب كتاب: اإلحاطة يف أخبار غرناطة776طيب )تلسان الدين بن اخل -

 .59عبد الرمحان بن حممد بن خلدون املؤرخ والرحالة املشهور، تتلمذ على املقري ووصفه بأنه كبري علماء املغرب -

أبو إسحاق الشاطيب العامل األصويل النظام الشهري من تآليفه اجلليلة االعتصام واملوافقات، تتلمذ على املقري  -
أثناء إقامته يف غرناطة، وقد أشار الشاطيب إىل بعض الفوائد اليت تلقاها من املقري يف كتابه "اإلفادات يف 
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(، إشراف الدكتور محمد حجي، دار 914لونشريسي )المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى علماء إفريقيا واألندلس والمغرب / ا - 

 320: 1981الغرب اإلسالمي، بيروت، 
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 61، ص: 1979 –بيروت  –ابن خلدون / التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا / دار الكتاب اللبناني  - 



واالنشادات"، مبتدئا كل فائدة أو إشادة بعبارات الثناء والتبجيل للمقري... جاء يف إفادة: كتب يل شيخي 
: ...بدر الدين بن مجاعة يُدعى بقاضي القضاة على ما جرت  -رمحه اهلل  –القاضي اجلليل أبو عبد اهلل املقري 

صلى اهلل عليه وسلم: )) إن أخنع به عوائد أهل املشرق يف تسمية مثله، وأنا اكره هذا اإلسم حمتجا بقول النيب 
حرص املقري ومن النص نلحظ مدى  .60سم عند اهلل يوم القيامة رجل مسي مبلك األمالك، ال مالك إال اهلل((ا

 على اتباع السنة والعمل مبقتضاها.

ولقد ألف املقري يف خمتلف العلوم اإلسالمية؛ التوحيد والتفسري، والفقه وأصوله، واألدب والنحو...، ومن أهم 
 مؤلفاته يف الفقه واألصول:

 احملاضرات  -

 احلقائق والرقائق -

 شرح التسهيل   -

 النظائر   -

الفقهي؛ حىت قال املقري احلفيد: "إن منها أحباثا، وتدقيقات ال توجد يف حاشية على خمتصر ابن احلاجب  -
61غريها"

 

عمل من طب ملن حب: وقسم هذا الكتاب إىل أربعة أقسام، فابتدأ بأحاديث األحكام، مث انتقل إىل كليات  -
باأللفاظ  هي ضوابط يف أبواب معينة، مث انتقل إىل قواعد حكمية أكثر مشوال واتساعا من الكليات، وختمه

 .كما حفظ لنا الونشريسي يف املعيار بعضا من فتاواه،  62احلكمية املستعملة يف األلفاظ الشرعية

وأجل ماألفه املقري كتابه املشهور " القواعد"، ومن خالله سنشري إىل أهم إسهامات  املقري يف علم الفقه وأصوله 
 ونبينها يف النقاط التالية:

بعيدا عن األسلوب يف جل الكتب اليت اعتنت جبمع القواعد الفقهية، حيث منهجه يف تأليف الكتاب ليس  -1
قسم فيه القواعد إىل فقهية وأصولية، وأحيانا ميزج بينهما، فمثال: يورد قاعدة: األصل براءة الذمة، لكن ما جاء 

مث يقول:  بعدها  وقبلها قواعد أصولية مثل: األصل بقاء ما كان هو استصحاب احلال حىت يظن وقيل يوقن،
 .63األصل استصحاب الواقع وهو عكسه، األصل احلقيقة ال اجملاز...وهكذا
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يعترب كتابه "القواعد" ثاين الكتب بعد "الفروق للقرايف" أمهية يف القواعد الفقهية عند املالكية إذ أنه مل خيتص  -2
 بباب أو أبواب من الفقه بل مشل الفقه كله. 

املالكي، بل حوى املذاهب األربعة سواء من حيث املقارنة بينهما، أو  كتابه "القواعد" ليس خاصا باملذهب -3
 من حيث الكشف عن أسرار، وأسباب االختالف.

عند عرضه للفروع  هنج مسلك الرتكيز واالختصار، ولذلك أحيانا جند بعض املبهمات اليت حتتاج إىل  -4
علم، كثري الفوائد مل يسبق إىل مثله، بيد ، وعليه وصفه الونشريسي وصفا دقيقا فقال: "إنه كتاب غزير ال64شرح

 أنه يفتقر إىل عامل فت اح"

املقري أول من عمل وشرع على استقالل املقاصد عن أصول الفقه من خالل التأليف يف القواعد الفقهية  -5
، على حنو ما فعله العز بن عبد السالم والقرايف، وهذا االستقالل على مستوى الدراسة والبحوث والتدريس فقط

 .65وليس على مستوى احلقيقة؛ ألن العلمان متكامالن متداخالن

لقد وازن املقري بني األقوال الفقهية وما يكون منها أكثر حتقيقا للمصاحل، لذلك برز فن "القواعد"  -6
و"الفروق"، وهذه طريقة تكمن أمهيتها يف استخراج العلل، فتسمو هبا إىل املراجع الكلية لتصبح قواعد جامعة، أو 

روقا تبني نشأة االختالف بني املسائل، وهذا الفن مساه مالكية املغرب بعلم األصول القريبة، قال املقري: ف
"قصدت إىل متهيد ألف قاعدة ومائيت قاعدة هي دون األصل القريبة ألمهات مسائل اخلالف املبتذلة والغريبة، 

لك شفعت كل قاعدة منها مبا يشاكلها من رجوت أن يقتصر عليها ما مست به اهلمة إىل طلب املباين... فلذ
 .66املسائل، وصفحت يف مجهورها عما حيصلها من الدالئل"

ولقد امتاز العالمة اجلزائري أبو عبد اهلل املقري جبهده يف هذا اجملال، فسما بعلم األصول القريبة )القواعد(، 
 .67ليبحث عن مبادئ كلية ال اختالف فيها بني املذاهب

عبد اهلل املقري بالقواعد عالمة جليلة على أخذه مبقاصدية القاعدة، مبا حتققه من سري يف فهم إن اهتمام أبو  -7
احلكم، ومن مصلحة يف تطبيقه، ومن أمثلة تلك القواعد املتصلة صميما باملقاصد الشرعية واليت أوردها املقري 

التفات إىل قاصد هو يف جانب منه هذا من جهة، ومن جهة أخرى األخذ بامل. 68قاعدة العربة باحلال أو باملآل
القواعد، كمسلك إثبات تلك املقاصد، إذ أن القواعد تنطوي على كثري من األسرار واملقاصد واحلكم 

 .70.قال املقري تعليقا على قاعدة: "األمور مبقاصدها" أهنا تضمنت حكما وهو اعتبار املقاصد69واملصاحل
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اعد" جمرد ناقل لألقوال، بل كان يرجح آراء خارجة عن مذهب مل يكن أبو عبد اهلل املقري يف كتابه "القو  -8
 اإلمام مالك، إميانا منه بأن العامل مىت بان له احلق وجب عليه إتباعه، ومن تلك الرتجيحات واالختيارات:

اختار املقري مشروعية الصالة بالنعل، وهو مذهب أمحد، حلديث شداد بن أورس مرفوعا: "خالفوا اليهود  -
 .71يصلون يف نعاهلم، وال خفافهم"فإهنم ال 

اختياره مشروعية تثليث غسل الرجلني يف الوضوء، وهو قول الشافعي مع أن مشهور مذهب مالك عدم  -
املشروعية، قال املقري: "قاعدة كل ما يستدعي املراد منه التكرار يف الغالب، ال يُطلب فيه التكرار عند مالك،  

 .72الشافعي وهو الصحيح"كغسل الرجلني، وظاهر الرسالة طلبه ك

 عليه وثناء العلماء –وشيوخه، وآثاره -مولده  –الشريف التلمساني حياة ثانيا: 

، وتفاديا للتكرار وحتاشيا لإلعادة، آثرت أن أتناول مولده ت تراجم موسعة لشريف التلمساينلقد عقد 
ونسبه ونشأته... باختصار على أن أفصل بعض الشيء يف اجلانب العلمي، واإلبداعي عنده، وأبرز منزلته وعلومه 

لفقهي وآثاره، وثناء العلماء عليه ألكشف أسرار عبقريته، وأؤكد على أن الرتاث اجلزائري ذخائر وكنوز يف اجملال ا
 األصويل. 

 مولده وشخصيته: -1

هو حممد بن أمحد بن علي بن حممد بن القاسم بن حممود بن ميمون بن علي بن عبد اهلل بن عمر بن حسن 
بن احلسن بن علي بن أيب طالب، وكنيته أبو عبد اهلل، وشهرته: الشريف التلمساين، ويعرف بالَعْلوي نسبة إىل قرية 

 .73ِوينمن أعماِل تلمسان تسمى الَعلْ 
، فكان وقورا، ذا نفس كرمية ومهة نزيهة، 74ولد عام عشرة وسبعني من أسرة عرفت بالتقوى والصالح 

حليما متوسطا يف أموره، أصدق الناس هلجة وأحفظهم مروءة، مشفقا على الناس، رحيما هبم، يتلطف يف 
رم واسع، وكنف لني، وصفاء هدايتهم ويعينهم جبهده، حسن اللقاء، طويل اليد، يعطي نفقات عديدة، ذا ك

. وكان مهيبا حمببا، جعل اهلل حمبته يف القلوب فمن رآه أحبه وإن مل يعرفه، ينصر املظلوم، ويقضي احلوائج 75قلب
جيله امللوك ويقدمونه يف جمالسهم و بالطهم تارة. ويفصح باحلق تارة قال للسلطان أيب عنان: "تقريبك إياي قد 
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 رواه أبو داود - 
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به ديين وعلمي"، فغضب السلطان وأمر بسجنه، مث أطلقه واعتذر إليه، ملا بلغ  ضرين أكثر مما نفعين، ونقص
 .76السلطان استياء العامة واخلاصة من ذلك

 ويدل ذلك على قوة شوكة الشريف التلمساين وشخصيته الفذة، وعدم جماراته ألصحاب السلطة يف عصره.
  حياته العلمية: -2

دح العزائم، وحيرك اهلمم، ويلهب مشاعر القلوب بالتحصيل لقد نشا الشريف التلمساين يف جو علمي يق 
 والعلم حيث كان يقضي هناره كله بني اإلقراء واملطالعة والتالوة، وعليه ميكن تقسيم حياته العلمية إىل ثالثة أقسام:

 قسم حلياته مع القرآن -

 قسم حلياته مع السنة  -

 قسم حلياته مع العلوم النقلية والعقلية األخرى -

 األول: الشريف التلمساني مع القرآنالقسم 
أول ما بدأ به القرآن الكرمي الذي تلقاه حفظا وتالوة عن شيخه ايب زيد بن يعقوب، حيث كان ينام ثلث الليل،  

 .77وينظر ثلثه، يصلي ثلثه، يقرأ كل ليلة مثانية أحزاب يف صالته، ومثله يف أول النهار، ويواظب قراءة احلزب دائما
. ويقرأ مع التفسري حنو ربع حزب كل يوم مع 78بالذكر أنه بدأ يقرئ القرآن وهو ابن إحدى عشرة سنةواجلدير  

البحث، حيث فسر القرآن مخسا وعشرين سنة حبضرة أكابر امللوك والعلماء والصلحاء وصدور الطلبة ال يتخلف 
 يف ذلك ألنه كان عاملا منهم أحد، وقد أتى فيه حسب ابن مرمي صاحب البستان بالعجب العجاب، وال ضري

بقراءته واختالف رواياته وبيانه وإعجازه، وأحكامه، ومعانيه وأمر وهني وناسخ ومنسوخ وتاريخ وغريها...، حضر 
يوم جمالس أيب زيد يف تفسري القرآن ، فذكر نعيم اجلنة، فقال له الشريف التلمساين؛ وهو حي آنذاك، هل يقرأ 

ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني، فقال له: لو قلت ال ، لقلت لك ال لذة فيه، فيها العلم؟ قال له: نعم فيها 
 .79 فعجب منه ودله

وقيل أنه ختم تفسري القرآن مرتني، فبالقرآن بدأ حياته وبالقرآن انتهى نشاطه إىل األبد، غذ يروى أنه وصل يف  
يستبشرون بنعمة من اهلل وفضل التفسري إىل قوله تعاىل: 

بعد ذلك مثانية عشر يوما مث تويف ليلة ، فمرض 80
 . 81م1369 -هـ 771األحد رابع ذي احلجة عام: 

 القسم الثاني: الشريف التلمساني والسنة الشريفة:
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لقد أحيا الشريف التلمساين السنة، وأمات البدعة، وأظهر من ما هبر العقول فلقد كان إماما يف احلديث وفقهه 
، وما 82فنونه، كثري الذب عن السنة وإزاحة اإلشكال، متدربا  يف تعليم غوامضهاوغريبه ومتونه ورجاله، وأنواع 

يدل على فقهه احلديث أن بعض فقهاء فاس ذكروا للسلطان أيب عنان أن الشريف التلمساين غري متبحر يف الفقه 
دكم(( خيترب به حسدا، فبعث السلطان حينئذ للفقهاء فحضروا وأمره لقراءة حديث ))إذا ولغ الكلب يف غناء أح

حاله يف الفقه، فأخذ فيها من غري نظر فََأوَُّل ما قال: يف هذا احلديث مخس وعشرون خرجة فسرها، مث تكلم على 
أخذها من احلديث وترجيح ما رجح كأنه ميليها من كتاب، فلما رأى السلطان ذلك أقبل على الطاعنني وقال 

 .83وارها باهرةهلم: هذا الذي قلتم أ قوة علمه فيه ظاهرة وأن
ومما يؤكد أن الشريف التلمساين كان متمسكا يف أموره بالسنة أيضا، وشديدا على أهل البدع ذا بأس وقوة يف  

 .84نصر احلق، أنه سئل عن تفضيل أيب بكر على عمر فزجر صاحب السؤال
 القسم الثالث: الشريف التلمساني والعلوم النقلية والعقلية

العلم حىت حدث  لبعضهم أنه الزمه أربعة أشهر فلم يره نزع ثوبه، وال عمامته لشغله لقد استفرغ وسعه يف طلب  
بالنظر والبحث، فإذا غلبه النوم نام خفيفا، فإذا أفاق مل يرجع إليه أصال...، ويقول: أخذت النفس حقها 

، جاريا على هنج . فاتسع يف العلم باعه وعظم قدره85فيتوضأ، والوضوء من أخف األشياء عليه، مث رجع للنظر
 .86السلف، مائال للنظر و احلجة أصوليا متكلما جامعا للعلوم القدمية واحلديثة

ومن العلوم اليت كان هبا التلمساين أعلم الناس العربية، وعلوم األدب حنوا وبيانا، حافظ للغريب والشعر واألمثال، 
احلني وسريهم، وإشارات الصوفية ومذاهبهم، وأخبار الناس ومذاهبهم وأيام العرب وسريها وحروهبا وأخبار الص

فضال عن إمامته يف العلوم العقلية كلها منطقا وحسابا وفرائض وتنجما وهندسة وموسيقى وتشرحيا وخالصة وكثري 
 .87من العلوم القدمية

 :وتالميذه شيوخ الشريف التلمساني – 3
 :شيوخه ( أ

عصره، واتصل مبشايخ أجالء، سأكتفي بذكر  لقد تتلمذ الشريف التلمساين على عدد وافر من علماء  
 ولتكتمل مكانة التلمساين ويعلو قدره، سوف أذكر ثلة من الشيوخ أوال داخل بلده مث خارجها:

 شيوخ التلمساني داخل الجزائر: -
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 436انظر نيل االبتهاج:  - 
83

 المرجع نفسه - 
84

 440المرجع السابق:  - 
85

 433المرجع السابق:  - 
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 436المرجع السابق:  - 
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 437المرجع السابق:  - 



ه( وأخوه أبو 743*أبناء اإلمام: أبو زيد  بن عبد الرمحان  بن حممد بن عبد اهلل بن اإلمام )ت
عاملا املغرب آنذاك، حىت أن املقري أثىن عليهما ووصفهما أهنما: "َعَلَما تلمسان الشاخمان، ه(؛ 758موسى)ت

 الشريف التلمساين عليهما يف األصول والكالم. –، وقال ابن خلدون: تفقه 88وعاملاها الراسخان"
رسها، ه(: قال عنه املقري: "حافظ تلمسان ومد745*أبو موس عمران بن موسى بن يوسف املشد ايل )ت

، ولقد لق ن الشريف التلمساين علوم الفقه 89ومفتيها، كان كثري االتساع يف الفقه واجلدل، الباع فيما سوامها"
واحلديث والفرائض واملنطق واجلدل. له مقال مفيد يف "اختاذ الركاب من خالص الفضة"، وفتاوى يف نوازل 

 .90مازونة
قال عنه حيي بن خلدون: من الفقهاء املدرسني وأهل الفتيا ه(: 749*القاضي ابن عبد النور أبو عبد اهلل )ت

 .91والدين املتني
 .92ه(: فقيه بارع يف العلوم العقلية، قال عنه املقري "نادرة األعصار"749*أبو عبد اهلل بن النجار )ت 

ء، وجليس ه(: ورعا تقيا، بكاء ، وصفه املقري بأنه: "عامل الصلحاء، وصاحل العلما741أبو حممد احملاصي )ت 
 .93النزيل، وحليف البكاء والعويل"

ه(: كان فقيها حمدثا، أديبا، كاتبا، خطيبا جبامع تلمسان، توىل القضاء، له 736*القاضي ابن هدية القرشي )ت
 .94تأليف منها: تاريخ تلمسان، وشرح رسالة البن مخيس احلجري

 ومنهم شيوخ الشريف التلمساني خارج الجزائر: -
ه(: تونسي األصل، درس بتلمسان العلوم الدينية، ومن مؤلفاته: "ترتيب  745اهلل التميمي )ت *القاضي أبو عبد

 .95كتاب اللخمي على املدونة" يف الفروع
ه(: اإلمام الفقيه، من أعرف الناس باملدونة، متمكن من مسائلها 746عبد املؤمن اجلانايت أبو فارس الفاسي )ت

 الفقهية.
ه(: الفقيه الفرضي احلافظ، املفيت اخلطيب، قال عنه ابن خلدون: "كان 749سي )*أبو عبد اهلل السطي  الفا

 . 96أحفظ الناس ملذهب مالك و أفقههم فيه"

ه( : أصله من تلمسان، لكن الشريف التلمساين لقيه بفاس، فأخذ عنه وبذل له 757*أبو عبد اهلل اآلبلي )ت
ث سنني، وكان معجبا به وبذكائه، وقوة حافظته، فاهتم به ما لديه  من العلوم فانتفع به انتفاعا عظيما مدة ثال
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ورجلة وقته يف القيام على الفنون  اهتماما كبريا وأفرده بالعطف والتقدير، وصف املقري اآلبلي بقوله: نسيج وحده،
 .97العقلية وإدراكه وصحة النظر

هو يرى ان فساد العلم يف كثرة التأليف، ولقد لقي يف رحلته إىل املشرق العالمة الشهري ابن دقيق العيد وغريه، و 
 .98لذلك مل تذكر لنا الكتب والرتاجم والتاريخ عن تأليفه شيئا

ه(: عاملا، حافظا، متفننا يف علمي األصول والعربية، وعلم الكالم 749*أبو عبد اهلل بن عبد السالم التونسي )
 .99ملختصر أيب عمرو بن احلاجب الفقهيوالبيان، واحلديث وقد توىل التدريس والفتوى، له شرح بديع 

قال ابن خلدون: كان ابن عبد السالم يصغي إليه، ويُؤثِر حمله، ويعرف حقه فقرأ عليه فصل التصوف من 
 .100اإلشارات البن سينا، وأيضا من تالخيص كتاب أرسطو البن رشد، ومن احلساب واهلندسة واهليئة والفرائض

 تالميذ الشريف التلمساني: ( ب

خترج على يدي التلمساين طلبة كثريون، نبغ منهم علماء أجالء، وانتفع به خلف جم، وانتشر لقد  
تالميذه يف أطراف املغرب العريب الكبري، ومن أشهر من أخذ عنه ولديه أيب حممد عبد اهلل، وأيب حيي عبد الرمحان 

يب، وابن زمرك، وعبد الرمحان بن اللذين ال تقل مكانتهما عن أبيهما، وإبراهيم املصمودي وأيب إسحاق الشاط
 .101خلدون وابن السكاك، وأبو عبد اهلل القيسي، وابن عباد وغريهم كثري

وكانت جل أوقات الشريف التلمساين ملكا لطلبته الذين، يتزامحون على حضور جمالسه واالنتفاع بدروسه، حىت 
 .102اضطر إىل تقسيم األوقات بينهم بالساعة الرملية

وقته أعز الناس، فنشروا العلم واستعانوا حبسن إلقائه وسهولة فيضه وحالوته مع بشاشته، ال يُؤثِر وكان الطلبة يف 
 .103على الطلبة غريهم، حيملهم على الصدق، يرتب كال يف منزله، وحيمل كالمهم على أحسن وجوهه

 آثاره وثناء العلماء عليه:-4
ل التأليف، أو ألنه مال لقول أستاذه اآلبلي )فساد العلم إن اهتمام الشريف التلمساين باإلقراء جعله قليآثاره:  ( أ

 بكثرة التأليف(، ومع ذلك فقد ألف الكتب التالية:

  :وحقق فيه مقدار احلق بأحسن تعبري عن تلك العلوم الغامضة، وقد أجاد فيه كتاب في القضاء والقدر
 .104غري علمخاصة ملا استشكل على الناس بعض من تلك املباحث اليت خاضوا فيها من 
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  :خمطوط( من أجل الكتب جاء فيه بعلم كثري، مما جعل العلماء يقبلون عليه قراءة شرح جمل الخونجي(
 .105ونسخا

  :وهو جمموعة من أجوبة مسائل وردت من العامل احملقق حيي الرهوين من بالد كتاب في المعاوضات
 .106توزر

  :ليت تقع يف االستدالل يف األدلة العقلية والنقليةوهو كتاب مطبوع يبني األخطاء امثارات الغلط في األدلة 

 :وهو كتاب مطبوع مشهور من أبدع ما ألف يف فن ختريج  مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول
 الفروع على األصول، وقد عنيت بدراسته يف هذا العرض

العلم واملعارف،  الذين أخذ عنهممن العلماء، من بينهم أساتذته العديد  شهد للشريفثناء العلماء عليه:  ( ب
 وتالميذه الذين انتفعوا بعلمه وتتلمذوا على يديه، وآخرون أيضا. ومن أولئك مجيعا هذه األمثلة:

 .107"ما أظن أن يف املغرب مثل هذا" قال عنه ابن عبد السالم: -

كثري شرقا وغربا فما  قرأ عليَّ ": أيضا وقال، : "هو أوفر من قرأ عليَّ عقال وأكثرهم حتصيال"قال عنه اآلبلي -
 .108رأيت فيهم أجنب من عبد اهلل الشريف أجنحهم عقال وأكثرهم حتصيال"

 .109لقد ماتت مبوته العلوم العقلية"وقال ابن عرفة لما سمع بموت الشريف التلمساني: " -

أبا عبد كل فقيه قرأ يف زماننا هذا أخذ ما قدر له من العلم، إال قال ابو علي منصور بن هدية القرشي: " -
 .110اهلل الشريف فإن اجتهاده يزيد واهلل أعلم حيث ينتهي أمره"

 .111حضرت جملس كثري من كبار العلماء فما رأيت مثل أيب عبد اهلل"قال أبو يحي المطغري: " -

 .112شيخ شيوخنا، أعلم اهل عصره بإمجاع"وقال عنه ابن مرزق الحفيد: " -

وقال الدكتور عمار طاليب يف تصديره لكتاب: "مبادئ األصول إمالء اإلمام عبد احلميد ابن باديس":ومن  -
من اجلزائرين اإلمام األصويل الشريف حممد بن أمحد  –أصول الفقه  –الذين ألفوا يف هذا العلم 
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صول( الذي اشتهر ه( الذي وصلنا كتابه )مفتاح األصول يف ابتناء الفروع على األ770-710التلمساين)
113بني علماء افريقيا الشمالية، وافريقيا الغربية وفقهائها إىل يومنا هذا"

 

قال حممد علي فركوس عنه : هو الفقيه األصويل املتفنن, اجلامع من كبار علماء الشمال اإلفريقي, فارس  -
ن يف القرن الثامن املعقول واملنقول، صاحب األصول والفروع، وهو من مشاهري علماء اجلزائر البارزي

114اهلجري
 

 وهناك أقوال أخرى جتدوهنا يف ثنايا هذا العرض 
 جهود الشريف التلمساني في أصول الفقهثالثا: 

إذا كانت مؤلفات ابن السبكي، وابن تيمية  وتلميذه ابن القيم... وغريهم من أهم املؤلفات األصولية يف  
"مفتاح الوصول يف بناء الفروع على األصول" للشريف التلمساين املشرق العريب خالل القرن الثامن، فإن كتاب 

حيظى باملكانة نفسها يف املغرب العريب، وقد تقرر نبوغ صاحبه لدرجة أنه كان يفوق أقرانه، حىت قال عنه ابن 
و أحد مرزوق احلفيد: " إنه أعلم أهل وقته بإمجاع"، وقال تلميذه السراج: " بلغ مرتبة االجتهاد أو كاد ، بل ه

 115العلماء الراسخني وآخر األئمة اجملتهدين".
ولقد صرح بعض أهل العلم أنه كان للشريف التلمساين قسط كبري وإحاطة مجة بالعلوم العقلية، وكذا  

بالعلوم الشرعية وعلى رأسها الفقه، وأصوله، وأكد هذا الونشريسي صاحب املعيار بقوله: " وكان آخر األئمة 
ده، فريد عصره يف كل طريقة، انتهت إليه إمامة املالكية باملغرب، ... فهو علم علمائها ورافع اجملتهدين، نسيج وح

 .116لوائها، َفَحِيَيت به السنة، وماتت به البدعة، وأظهر من العلم ما هبر به العقول"
 وسأخص هذا القسم لدراسة أهم املوضوعات األصولية اليت تعرض هلا الشريف التلمساين يف مؤلفه : 

مفتاح الوصول يف بناء الفروع على األصول" مث أعرج على بعض منهجه يف تأليف أصول الفقه، وتقريره للمسائل 
والقواعد األصولية، مث أبي ني ما ملسه من احياءات، وإشارات ونظرات مقاصدية، سبق هبا أقرانه، وأخريا أذكر ما برز 

 أقرانه يف زمانه.فيه العالمة من جتديد يف أصول الفقه، مل يظهر عند 
 لذلك جاء ما شتمل عليه هذا القسم يف النقاط التالية:

 املوضوعات األصولية للتلمساين من خالل كتابه املفتاح -1

 منهج التلمساين يف تأليف أصول الفقه وتقريره للقواعد األصولية -2

 معامل فقه املقاصد عند التلمساين -3

 مظاهر التجديد يف علم أصول الفقه عند التلمساين -4
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 الموضوعات األصولية للتلمساني من خالل كتابه المفتاح -1

من خالل اطالعي على كتابه " مفتاح الوصول يف بناء الفروع  على األصول تبني  يل بأن علم الشريف  
التلمساين إهلامي من اهلل عز  وجل ، صحيح أنه أخذ من شيوخه الكثري من العلم واألدب... وتأثر ببعض منهم، 

من أساتذته إىل وجهة معينة يف العلم وال واستفاد منهم، كما يستفيد أي تلميذ من أستاذه، لكن مل يُعَن بتوجيه 
يف العمل، بدليل أنه مل يستق مادة كتابه من مصادر أو مراجع، ويظهر أنه ألفه من فكره وحفظه، حيث كان 
ينسب األقوال إىل املذاهب فقط، وال ينسبها لعامل معني  إال نادرا، ويكون يف الغالب من علماء مذهبه لعلمه 

شهب، وابن القاسم...ويذكر أحيانا املذاهب األخرى، فيقول: قالت الشافعية، أو اجلمهور، الوافر بأقواهلم، كاأل
 أو أصحاب أيب حنيفة...

وعليه وجب االعرتاف جبهود الشريف التلمساين، وفضله العظيم يف ما جاء به من موضوعات ومباحث أصولية 
 من خالل كتابه  مفتاح الوصول وبيان ذلك:

 اين أن أصول الفقه هو األدلة ، أي أن املستدل على حكم من األحكام الشرعية البد رج ح الشريف التلمس
أن يرجع إىل األصل أو "الدليل بنفسه" كما عرب  عنه، والدليل يتنوع إىل نوعني: "أصل بنفسه" و "الزم عن 

 أصل".

القياس أو االستدالل، ، وأما "الالزم عن أصل": فهو فصنفان: أصل نقلي و أصل عقلي "األصل بنفسه"أما   
وأما "املتضمن للدليل" مما يتمسك به املستدل فرياد به اإلمجاع وقول الصحايب، وكل قسم يتفرع إىل أبواب وأفكار 

 .117رئيسية وثانوية وهكذا
  كتابه مليء بالفوائد األصولية، وذلك من خالل تعريفاته اليت أوردها ملصطلحات أصولية، حيث رك ز على

صطالحية دون االلتفات إىل املعاين اللغوية، ومما يؤكد متكنه من هذا العلم أنه يأيت مبعىن مل ير د التعريفات اال
عن غريه من األصوليني، فمثال: يعر ف القياس بقوله: " هو إحلاق صورة جمهولة احلكم بصورة معلومة احلكم، 

 .118ألصل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك احلكم"

ريفات أهل العلم كما يف تعريف النسخ: "هو رفع احلكم الشرعي بالدليل الشرعي وأحينا قليلة يشري إىل تع
 .119املرتاخي عنه، وقيل أنه احلكم الشرعي، وذكر القاضي أبو بكر الطيب أن حقيقته الرفع"

 :أمل  الشريف التلمساين جبل املباحث األصولية يف ثنايا كتابه وأمهها 

 األخبار، واالمجاع والقياس، والعرف، وعمل أهل املدينة.... مباحث احلجية مثل: ظواهر الكتاب وحجية -

 .120مباحث يف األصول العملية مثل: أصل الرباءة، وأصل االستصحاب، واالحتياط، والتخيري والنسخ -
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مباحث األلفاظ بأنواعها مثل املنطوق واملفهوم، والظاهر واملؤول، واحلقيقة واجملاز، واملطلق واملقيد، والعام  -
 122وكذا دالالت األلفاظ مبا فيها من صنع األمر والنهي... .121واخلاص

مباحث األحكام التكليفية، وأحيانا يشري إىل بعض األحكام الوضعية كالرخصة، والسبب، والشرط،  -
 .123والركن، واملانع...

 .124مباحث التعارض والرتجيح -

 فروع على األصول توسع الشيخ الشريف التلمساين عند ذكره آلراء املذاهب خبالف كتب ختريج ال
األخرى، فهي تقتصر يف الغالب األعم على ذكر مذهب واحد أو اثنني فقط، يف حني أن كتاب "مفتاح الوصول 
يف بناء الفروع" كان يذكر املذاهب الثالثة: احلنفية، واملالكية والشافعية، وأحيانا يذكر قول اإلمام أمحد والظاهرية 

يشعر بأنه يقرأ يف مؤلف للفقه املقارن، فقط أه ال يهتم بتحرير حمل  –ه يف بعض مسائل -وكأن املتصفح للكتاب 
النزاع، وال يذكر أسباب االختالف، فيذكر أن املسألة خالفية، مشري إىل املذهب دون أن يصرح بذكر االسم إال 

ذهبه كأشهب وابن يف القليل، فيقول: قالت الشافعية، أو احلنفية أو املالكية، وأحيانا خيتار بعض األعالم يف م
 .125القاسم...

  موضوعات الكتاب حمكمة فريدة من نوعها، مرتبة غلب عليها طابع القواعد األصولية، ومل ميزج الشريف
جريا على ما عهدناه غالبا يف كتب ختريج الفروع على  –التلمساين بينها وبني القواعد الفقهية أو الضوابط 

 .126قواعد األصولية وهذا ما يتالءم مع طبيعة التأليف يف فن التخريجفرتب الكتاب بناء  على تلك ال –األصول 

  استقالليته يف الرتجيح: مما يدل على نبوغ الشيخ يف اجلانب األصويل، تلك االجتهادات اليت قال هبا للوصول
 إىل حكم قد يستقل به عن غريه من أهل العلم، أو يرجح أحد األقوال مع التعليل، ومن ذلك مثال: 

مسألة رجوع االستثناء إذا تعقب مجال مسبوقة بالواو إىل مجيعها، فإن مذهب مجهور املالكية والشافعية  -
 .127واحلنابلة، أن االستثناء يرجع إىل مجيعها خالفا ألصحاب أيب حنيفة، فانه يرجع إىل أقرب مذكور إليه

تاره الشريف التلمساين  ورج حه بقوله: وذهب القاضي أبو بكر الباقالين إىل الوقف، وتبعه الغزايل، وهو ما اخ
 . 128"واحلق أنه جممل ال يرتجح فيه األمرين إال من اخلارج"

ترجيحه حلجية إمجاع الصحابة مع خمالفة واحد منهم جريا على مذهب ابن جرير الطربي وأيب بكر الرازي، وابن  
: "إذا أمجع الصحابة رضوان اهلل عليهم . حيث يقول129خويز منداد املالكي وأيب اخلياط املعتزيل خالفا للجمهور

                                                 
121

 وما بعدها 52لسابق: المرجع ا  
122

 وما بعدها 35المرجع السابق:   
123

 وما بعدها 91المرجع السابق:   
124

 وما بعدها 115 المرجع السابق: -  
125

 137المرجع السابق:  -  
126

 129انظر المفتاح، تحقيق محمد علي فركوس:  -  
127

 130انظر المرجع السابق  -  
128

 85المفتاح ص  -  
129

 133حمد علي فركوس: انظر المفتاح، تحقيق م - 



على قول، وخالفهم واحد منهم، فقد اختلف يف ذلك، واألظهر أنه حجة، ألنه يعد أن يكون ما متسك به من 
 .130املخالف النادر أرجح مما متسك به اجلمهور الغالب"

حلكمني نسخ مسألة النسخ فيما إذا كان الدليل أو اخلرب يتضمن حكمني، فهل يلزم من نسخ أحد ا -
اآلخر، فإن الشيخ التلمساين حقق احلكم هلذه املسألة بقوله: "والتحقيق فيه، أنه إن كان أحد احلكمني ال ارتباط 
بينه وبني اآلخر إال من حيث اشتمل عليهما نص واحد من كتاب أو سنة، فإنه ال يلزم من رفع أحدمها رفع 

 .131، فإنه يلزم من رفع أحد احلكمني رفع اآلخر"اآلخر، وأما إن كان  بني احلكمني ارتباط وتالزم

إضافة إىل ذلك فإن هناك مسائل كثرية استقل فيها التلمساين بالرتجيح ولقد أوردها الدكتور فركوس فلريجع 
 .132إليه
 منهج الشريف التلمساني في التأليف -2

 منهجه في تأليف أصول الفقه: ( أ

مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول" على منهج بال شك أن الشيخ الشريف التلمساين ألف كتابه " 
جديد مرتب منظم، قوي العرض، دقيق النظر يُعىن مبا خلت منه املؤلفات يف علم األصول  مما يلزم املتعلم، ومير ن 

كان الفقيه، فهو تطبيق للمسائل الفقهية، مع تيسري يف االستنباط، وهو هلذا االعتبار يُعد من كتب القواعد، وإن  
 .133ليس يف القواعد الفقهية اخلالفية، ولكنه جيمع بني القواعد واألصول

وبعبارة اخرى فقد اعتمد الشريف التلمساين طريقة ختريج الفروع على األصول، أي ربط القاعدة األصولية وسرد 
ا من صعوبة الفهم الفروع الفقهية حتتها، ولعل اختيار الشيخ هلذه الطريقة أنفع وأجدى، ألن طريقة اجلمهور فيه

والتطبيق الشيء الكثري، ألهنا متتاز بالقوة التصاهلا بالدليل مباشرة، حبيث ال تكون واسطة بينها وبني األدلة العامة 
مما يؤدي إىل اجلمود، وخلوها من األمثلة والفروع اليت لو ذكرت ألسهم ذلك يف سهولة تطبيق القواعد، فجاء 

 لتحل تلك املشكلة. الشريف التلمساين بتلك الطريقة
وأما الفرق بينها وبني طريقة احلنفية، أن احلنفية يذكرون الفروع ألهنا كالدليل الذي تستند عليه القاعدة 

 األصولية، أما أصحاب هذه الطريقة فذكرهم للفروع إمنا هو للتمثيل والتفريع فقط.
األصول" من كتب التخريج، وانصب وعلى ذلك كله ُعد  كتاب: مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على 

اهتمام صاحبه على املذهب املالكي، وذكر الروايات واخلالفات يف املذهب نفسه، مع مقارنته باملذهبني احلنفي 
 والشافعي، وتعرضه لغريمها يف النادر، فقد ورد ذكر الظاهرية مرة واحدة، واحلنابلة يف أربعة مواطن فقط.
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ديل، واحلجاج املنطقي، ومل يدخل يف قضايا عقدية مشكلة، فكتابه جاء واملؤلف ابتعد عن األسلوب اجل
 .134خمتصرا سهال، مركزا على أهم املباحث األصولية

وصول يف بناء الفروع على األصول" مجاال ورونقا، ويرفع من شأن صاحبه، بل ومما يزيد كتاب " مفتاح ال
يبعث على اإلعجاب به، واالرتياح ملنهجيته العلمية السليمة أنه جعل نصب عينيه املوضوعية اليت هي مسة كل 

بل كان  ال ينحاز وال يتعصب ملذهبه، –وهو مالكي املذهب  –عامل مقتدر، وشرط لكل تكوين علمي مما جعله 
مه ه الوحيد بيان اخلالف بني املذاهب، وتفادي كل جتريح، أو ترجيح لبعضها دون البعض اآلخر، أو حض 

 .135القارئ على االختيار، فاألمر موكول إىل الدارس البصري وإىل الطالب النجيب
 منهجه في تحرير وتقرير القواعد األصولية: ( ب

 وتقرير القواعد األصولية يف اآليت:ميكن تلخيص منهج الشريف التلمساين يف حترير 
  ذكره للقاعدة يف الغالب بصيغة االستفهام، كقوله: "املسألة الثانية: يف كون األمر بالشيء يقتضي املبادرة

، مث يبني أن املسألة خالفية بني العلماء، وقد يشري إىل عدد األقوال يف املسألة، وينسبها 136إليه، أو ال يقتضيه؟"
مث يبني  قول احملققني من األصوليني ، وكأنه هو القول الراجح لديه، فيقول: "واحملققون من  للمذاهب إمجاال،

 .137األصوليني يرون أن األمر املطلق ال يقتضي فورا وال تراخيا، ألنه تارة يتقيد بالفور، وتارة يتقيد بالرتاخي"

 منا حتت مسمى شرط أو سبب وقد يذكر الشريف التلمساين القاعدة ليس حتت امسي قاعدة او مسألة، إ
 أو ركن حسب تقسيمه للكتاب، وال يطيل فيها، بل يذكرها أهنا خالفية، مع التمثيل هلا

 القواعد األصولية اليت اشتمل عليها كتاب "مفتاح الوصول" اآليت:من أهم و 
 األمر املطلق يقتضي الوجوب أو الندب -
 األمر املطلق يقتضي الفور أو الرتاخي -
 بوقت موسع هل يتعلق بأول الوقت أو آخرهاألمر املؤقت  -
 هل داللة املنطوق على احلكم نفسه أو على متعلق احلكم؟ -
 هل األمر بواحد من أشياء هل يقتضي مجيعها أو يقتضي منها واحد بعينه؟ -
 هل إن األمر بشيء هل يقتضي وسيلة املأمور به أو ال يقتضيها؟ -
 هل األمر بالشيء هو هني عن ضده؟ -
 يفيد التحرمي أم الكراهة؟هل النهي  -
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 هل النهي يدل على فساد املنهي عنه أو ال؟ -
اللفظ إذا كان حيتمل معنيني، إذا محل على أحدمها أفاد فائدة واحدة، وإن محل على املعىن اآلخر أفاد  -

 فائدتني
 اللفظ إذا دار بني إفادة حكم شرعي، وإفادة وضع لغوي ومسمى يف الشرع -
 احلقيقة أو اجملاز؟هل اللفظ حيمل على  -
 هل اللفظ حيمل على املطلق أو املقيد؟ -
 هل نسخ املنطوق يلزم نسخ املفهوم؟ -
 هل يقدم الظاهر أو املؤول؟ -
 هل يقدم املثبت أو النايف؟ -
 معالم فقه المقاصد عند الشريف التلمساني من خالل كتابه المفتاح -3

ت الفحول اليت سامهت يف تأسيس مدرسة سيتوقف الناظر إىل الرتاث األصويل اجلزائري مجلة من مدونا
املقاصد  يف األندلس بزعامة اإلمام الشاطيب... هذا الفقيه الذي أذهل احلذاق مبوافقاته الرائدة، ومبا نثره من 

منظومات مبتدعة، حيث أسهم يف تدعيم منهج التواتر املعنوي الذي مل تألفه الدراسات األصولية أو الفقهية إال 
إىل التحقيق عرائس احلكم ودستور القيم مبسالكه احملكمة.. وقد شهد الناس هلذا احلرب، ودانت له قليال.. وأهدى 

الرياسة على األقران واألشياخ... ولكن السؤال الذي َيْسَتوقف أي باحث أصويل: من أين استمد الشاطيب هذه 
 .138الروح؟ ومن كان وراءه؟، واجلواب: ال تعجب من إبداع هذا

ه الشخصية هي الشريف التلمساين الذي شهد له الكثري من أهل العلم واملهتمني خاصة وال شك أن هذ
بالبحث يف الدراسات األصولية، أنه كان عاملا بعلوم القرآن واحلديث،... فضال عن معرفته الواسعة للعلوم العقلية 

 .139والنقلية وفهمه ملقاصد الشريعة على كماهلا
دع بعقليته املقاصدية، فإن الشريف التلمساين أبدع ببنيته املقاصدية يف كتابه وعليه أقول: إذا كان الشاطيب أب

 "مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول"، وميكن ابراز نظراته املقاصدية يف النقاط التالية:
  يل استعمال الشريف التلمساين للفظ "القصد" و"املقصود" كثريا؛ فمثال قال: "إن  ال يقصد الشارع  هتو

احلكم وتفخيم أمره"، وقال: " ليس القصد املخالفة بني العمد واخلطإ يف الكفارة"، وأيضا: "إنه صلى اهلل عليه 
وسلم مل يقصد حصر الكبائر"، وقوله: "إن تأويل الظاهر يفتقر إىل بيان أمور منها...كون ذلك مقصود الدليل"، 

، وقال أيضا: "القصد من العدة استرياد 140األلفة والعشرة" وقال: "إن املعىن املقصود من النكاح هو املودة وحسن
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حرمت عليكم أمهاتكم، وقال أيضا تعليقا على قوله تعاىل: 141الرحم"
حرمت عليكم ، وقوله تعال: 142

امليتة
 .144؛ إن املعىن املقصود من األم هو االستمتاع، ومن امليتة هو األكل143

  التعليل، فقد تكلم يف كثري من األحكام سواء يف جمال إفاضة الشيخ الشريف التلمساين يف مسألة
، وقوله: "تعليل حرمان القاتل 145العبادات أو املعامالت ومن ذلك قوله: " تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد"

. كما تطرق التلمساين إىل مسلك القرآن والسنة يف 146أوانه فعوقب حبرمانه"من املرياث بأنه استعجل غرضه قبل 
فمثال األول: قوله: "قد أباح اهلل للرسول صلى اهلل عليه وسلم نكاح دعيه زيد بن حارثة لقوله تعاىل:  :التعليل

زيد منها وطرا زوجناكها ىفلما قض
لكيال يكون على املؤمنني حرج يف أزواج ه بقوله سبحانه: ، وعلل147

الثانية: قوله: "إن الرسول صلى اهلل عليه ومثال .148، فأفادت العلة اقتدائنا به يف اإلباحة ورفع احلرجأدعيائهم
؛ فلو مل يكن التطواف  149وسلم قال يف اهلرة: )) أهنا ليست بنجس، إمنا هي من الطوافني عليكم والطوافات((

 .150مع هذا احلكم فائدة، ألنه قد علم أهنا من الطوافاتره علة لنفي النجاسة مل يكن لذك

  ومثال ذلك:حديثه عن معقولية األحكام التعبدية 

قوله: " والقسم الثاين وهو ما ال يعقل معناه فمثاله معظم التقديرات فإهنا غري معقولة املعىن فال يقاس  -
 151عليها"

وقال: "فالسفر مشتمل على نوع من املشقة معقول يناسب القصر وال يشاركه غريه من الصنائع يف ذلك  -
، فمشقة املرض ال تناسب القصر بل تناسب التخفيف على النوع من املشقة املناسبة للقصر فال يلحقه غريه فيه

 .152املريض مبشروعية اجللوس واإلمياء يف الصالة"

 .153وقوله: "الشفعة يف العقار معقولة املعىن وهو حلوق نوع من الضرر للشريك" -
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 ن استعماله  لفظ املقاصد والغايات؛ فقد ذكر التلمساين بعض مقاصد النكاح والقصاص والربا، قال: "إ
مل يقصد بالنكاح إال جمرد الشهوة، صارت معلقة تلك بالنسبة إىل األصول واملبادئ خرابا، وبالنسبة إىل املقاصد 

، وقال تعقيبا على حديث مناقب عائشة رضي اهلل عنها:" ))هذه زوجتك يف الدنيا 154عقيما.." ءوالغايات برتا
ية، وملا قيل له زوجتك يف الدنيا واآلخرة، ُعِلم أهنا قاصد اإلنساناملزوجة معاونة على : نعلم أن ال155واآلخرة((

 .156تعينه على مقاصد الدارين"

  استعماله لفظ احلكمة: يف قوله مثال: "إن القتل العمد العدوان مناسب للحكم مفض إىل احلكمة
ال: "إن ، وأحيانا يستعمل املصلحة يف قوله مث157املقصودة منه وهو الزجر فوجب أن يكون مستقال يف االعتبار"

 .158العلة البد أن تشتمل يف نفسها على مصلحة عند مشروعية احلكم"

  وظ ف الشريف التلمساين املقاصد يف الرتجيح بني األحكام؛ فمثال قد يكون العدول عن ظاهر النص
لقرينة مقصدية، فيكون املقصد أساس التأويل، كتأويل املالكية واحلنفية كحديث: )) املبايعات باخليار ما 

يتفرقا(( باملتساومني إذ أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إىل معىن مرجوح لدليل، واملقصد هو  مل
 االنضباط يف املعامالت. 

قال التلمساين تعليقا على احلديث: "املراد بذلك املتساومان، وافرتاقهما بالقول أي مها يف حال تساومهما 
 .159ه فقد افرتقا ولزمهما العقد"باخليار مامل يربما العقد وميضياه. فإن أمضا

 مظاهر التجديد في علم أصول الفقه عند التلمساني: -4

لقد رسم الشرف التلمساين نظاما جديدا مل يكن معروفا يف عصره، لذلك اعترب جمدا أصوليا، وميكن إبراز 
 جماالت التجديد عنده يف النقاط التالية:

 :سابقا جمموعة من القواعد األصولية اليت تعترب الركائز لقد استخرجنا كثرة التمثييل للقواعد األصولية
األساسية اليت بىن عليها التلمساين كتابه "مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول"، وخاصة إذا ما  قورن 
ذلك باملؤلفات املتداولة يف عصره، حيث غلب التجريد بالنظرية على كتب املتكلمني سواء اليت كانت تدرس يف 
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سان أو غريها، فال تكاد جتد فيها املثال الفقهي الذي يصور لك القضية األصولية، وال التفريع الذي يوضح تلم
 . 160لك تطبيق القاعدة أو مثرة اخلالف فيها، وال شك أن طريقة التلمساين اليت سار عليها هي األجدى واألنفع

ارنات بني آراء املذاهب األخرى ، وكذلك ذكر وخالصة القول إن الشريف التلمساين أكثر من ذكر األمثلة واملق
بعض األمثلة الدقيقة يف اجلزئيات اليت توضح أسباب االختالف يف تباين آراء الفقهاء نتيجة تعدد الفهوم وطرق 
االستنباط عند األصوليني والفقهاء، وقد عرب  عن ذلك الشريف التلمساين يف مقدمة كتابه بقوله: "وأمجع فيه من 

 .161ائق ورفيع الدقائق نكتا وعلما"بديع احلق
 وخطته يف ذلك أنه قسم األدلة اليت يستدل هبا إلثبات احلكم ألدلة الشرعيةي تقسيمه البديع لتفرده ف :

الثاين: متضمن للدليل كاإلمجاع وقول . األول: دليل بنفسه كالكتاب والسنة والقياس: 162الشرعي إىل قسمني
 الصحايب

اجملتهدين من املسلمني يف عصر من العصور على حكم شرعي، وهذا احلكم الشرعي استنبطه فاإلمجاع اتفاق   
اجملتهدون من دليل شرعي لذلك كان اإلمجاع متضمنا للدليل، وليس دليال بذاته، أما قول الصحايب فهو اجتهاد 

 منه من نصوص الشريعة، كذلك كان متضمنا للدليل.
والزم عن األصل، فاألصل بنفسه هو الكتاب والسنة واالستصحاب، ألن   وقسم الدليل بنفسه إىل أصل بنفسه،

كل منها ال حيتاج لغريه، أما الالزم عن األصل فهو القياس واالستدالل، ذلك أن االستدالل عامة والقياس خاصة 
 ينطلق من أصل شرعي فكان الزما عن األصل.

ب والسنة، واصل عقلي وهو االستصحاب، إذن أما األصل بنفسه فينقسم إىل قسمني: أصل نقلي وهو الكتا
 جمموع األدلة عند الشريف التلمساين هي:

 دليل بنفسه وينقسم إىل: (1

 أصل عقلي: االستصحاب-     أصل نقلي: الكتاب والسنة -أصل بنفسه وهو:    ( أ

 ب( الزم عن الدليل: القياس واالستدالل   
 ( متضمن للدليل: اإلمجاع وقول الصحايب2

 يقول قائل أين سد الذرائع واملصاحل املرسلة وغريها من األدلة؟ولكن قد 
واجلواب: يبدو أن الشريف التلمساين يرى ان سد الذرائع ليس بدليل يف ذاته لكنه اجتهاد من اجملتهد، اما املصاحل 

 املرسلة فإنه ذكرها ضمن األدلة املذكورة سابقا.
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  األصولية المهمةإعراضه عن الجدل العقلي واقتصاره على المباحث 

قال الغزايل يف أمهية علم األصول: "أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع،واصطحب فيه الرأي والشرع، 
وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل، فال هو تصرف مبحض 

لى حمض التقليد الذي ال يشهد له العقل بالتأييد العقول حبيث ال يتلقاه الشرع بالقبول، وال هو مبين ع
 .163والتسديد"

فقول اإلمام الغزايل ينطبق على أسلوب الشريف التلمساين الذي مجع حقا بني العقل والنقل، بني الرأي واألثر، 
ارس رغم أنه كان متكلما بارعا يف العلوم العقلية كلها من منطق وغريه، حىت عنه ابن خلدون: "اإلمام الفذ ف

إال أن أسلوبه واضح العبارة بعيد عن التعقيد واجلدل، األمر الذي ساعد على فهم تلك  164املعقول واملنقول"
 القواعد ، وهو ما تفتقر إليه العديد من املصنفات األصولية.

ل"، جاء وملا أنكر الشريف التلمساين اقحام املسائل الفرضية والكالمية، واملنطق وطرائقه يف مؤلفه "مفتاح الوصو 
الكتاب مقتصرا على املسائل املفيدة يف الفقه، واملباحث املهمة يف األصول، قال الدكتور فركوس: "كان التلمساين 
يتجنب التكرار واإلعادة، واملباحث اليت حتيد عن املسألة املراد البحث فيها، حيث يكتفي بإحالتها على مظاهنا 

ط بالفروع، أو يُِبنين كوهنا مبسوطة يف كتب األصول إن كانت املسألة هلا من ابواب الفقه إن كانت املسألة هلا ارتبا
 .165عالقة بأصول الفقه"

واألدل على ذلك أن الشريف التلمساين كثريا ما يردد عبارات ومصطلحات تفيد االختصار وحتاشي التكرار 
، البحث فيه خيرج عن املقصود، كما ومنها: ومتام هذا يف الفقه، املسألة مشروحة يف علم الصول، وحمله كتب الفقه

 تقرر يف أصول الفقه، وعلى ما حتقق يف أصول الفقه.
  :استقالليته بالتعريفات 

سبق أن بي نا أن الشريف التلمساين عدة اختيارات أصولية، وترجيحات فقهية خرج عن دائرة التقليد، والنقل  
استقل أيضا بتعريفات ملصطلحات أصولية، وهذا احملض للمذهب إىل درجة االجتهاد، فضال عن ذلك فإنه قد 

 دليل على متكنه منها، وبلوغه الغاية فيها ومن ذلك:
 .166تعريفه النهي: هو القول الدال على طلب االمتناع من الفعل على جهة االستعالء -

تعريفه القياس: احلاق صورة جمهولة احلكم بصورة معلومة احلكم ألجل أمر جامع بينهما تقتضي ذلك  -
 .167حلكما
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 120التعريف:  - 
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 263المفتاح بتحقيق فركوس: ص  - 
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 48مفتاح الوصول : ص  - 



 .168قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم األصل يف الفرع الفرتاقهما يف العلة -

 .169شبها به صليني خمتلفني يف احلكم وهو أقوىقياس الشبه: هو أن يرتدد املسلك بني أ -

قياس الدوران: هو أن يوجد احلكم عند وجود الوصف، ويعدم عند عدمه فيعلم أن ذلك الوصف علة  -
 .170ذلك احلكم

 .171للمناسبة: هو أن يكون يف حمل احلكم وصف يناسب ذلك احلكمتعريفه  -

 .172تعريف الظاهر: هو اللفظ الذي حيتمل معنيني وهو راجح يف احدمها من حيث الوضع -

 :اعتباره القياس دليل متضمن وليس أصال مستقال 

األصل، فإن الشريف إذا كان ابن رشد مل يعترب القياس أصل األصول كالكتاب والسنة، فهو يف معظمه الزم عن  
التلمساين بلور هذه الفكرة بعده بشكل أكثر وضوحا، عندما حتدث عم ما يتمسك به املستدل على حكم من 
األحكام يف املسائل الفقهية فحصره يف صنفني؛ دليل بنفسه، ومتضمن للدليل، وجعل الدليل بنفسه نوعني: أصل 

القياس الزم عن الكتاب والسنة، وليس أصال مستقال بنفسه والزم عن األصل وهو القياس، مبعىن آخر أن 
بذاته،كما أنه ليس موضعا للندية هلما  بل هو صادر عنهما وأثر من إعماهلما، وال معىن له من دون كالم اهلل 

 .173وسنة نبيه  عليه الصالة والسالم ، وقيمته وقوته يف القرب منهما وحتقيق مقاصدمها
 ن استخالص النتائج التالية:وبعد هذه العجالة ميك: الخاتمة
االعرتاف جبهود علماء اجلزائر، وفضلهم جتاه املذهب املالكي، والفقه اإلسالمي اليوم حباجة ماسة إىل  -

 األخذ بآراء هؤالء العلماء والعمل بأفكارهم

لقد استفاد الشريف التلمساين من أعالم الفقه واألصول، وقد فاق بعضهم يف بعض اآلراء ويف طريقته  -
 القيمة يف تطبيق املسائل الفقهية على القواعد األصولية من خالل كتابه مفتاح الوصول
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انظر تربية ملكة االجتهاد من خالل بداية المجتهد البن رشد / محمد بولوز، بحث لنيل دكتوراه في الدراسات اإلسالمية، إشراف: أحمد  - 

 البوشيخي



أبدع الشريف التلمساين يف جانب التصنيف عمال بقاعدة: التصنيف تابع للتوظيف، فاستقرأ املصطلحات  -
 فنظر يف وظائفها مث صنفها مغايرا عما سار عليه األصوليون.

ن من كتاب مفتاح الوصول، ومن بينهم حممد ديب صاحل يف كتابه "تفسري لقد استفاد الكثري من املعاصري -
وقد وجدت أقرب الكتب األصولية القدمية الغين الباجقين، حيث قال: "عبد النصوص"، وكذلك حممد 

إىل الكتاب الذي عزمت على تأليفه ))مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول (( للعالمة احملقق 
 174"التلمساين املالكي املتوىف سنة إحدى وسبعني وسبعمئة للهجرة ، فاعتمدتـه أصال  لكتايبالشريف 

وقد اعتمدت عدة جامعات يف مقرراهتا يف الدراسات العليا يف أصول الفقه كتاب مفتاح الوصول يف بناء  -
 الفروع على األصول دراسة وشرحا، كجامعة أم القرى باململكة السعودية.

ن تدرس مفردات متخصصة بالفقه املالكي اجلزائري يف مراحل التعليم املتقدمة، وأن ميزج بني ولذلك اقرتح أ
 الدراسة التأصيلية والتطبيقية.

كما أوصي القائمني على كليات الشريعة يف مجيع اجلامعات أن جيعلوا املؤلفات اجلزائرية يف الفقه وأصوله 
ملقدمة، نظرا ملا حتويه هذه املؤلفات من فوائد مجة تعود املخطوطة خاصة نصيبا من الرسائل واألطروحات ا

 على اجلزائر خاصة والعامل اإلسالمي عامة.
وبهذا أنهي هذا العرض داعية اهلل عّز وجّل أن يتقبل مني خالص األعمال، ويجعلها في ميزان حسناتي  

 .وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد هلل رب العالمين
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