
1 

 

 عوائق اإلبداع في الفقه اإلسالمي

 

 ...المقدمة
سابقان، كبدكف دراسات قائمة ك٥تصصة لإلبداع، ككيفية  تلقائيمع أف العلـو تطورت بشكل 

تطويره ليستخدـ كأداة لتسريع تطوير الدراسات العلمية يف ٚتيع اجملاالت، إال أف دراسات ٦تنهجة حوؿ 
اكؿ الباحث لتسريع التقدـ كا١تعاصرة من خالؿ حلوؿ إبداعية أصبحت يف متن التفكَت اإلبداعي كعوائقو

 جديدة.
أنو  بالرغم من فكمن ضمن العلـو اليت ٯتكن تطبيق الدراسات اإلبداعية عليها الفقو اإلسالمي، 

فيها، إال أف دراسات جدية تتناكؿ عوائق  ٢تيمن العلـو الشرعية اليت ينبغي اٟتفاظ على اٞتانب اإل
إىل إقصاءه عن اٟتياة العامة، كىو  أدلفقو كاليت أدت إىل تأخره لفًتة ليست بالقصَتة، ٦تا اإلبداع يف ال

ما يتناقض بشكل صارخ مع مقاصد الشريعة، كقابليتها للحاكمية، كالتطبيق عرب األزمنة كالعصور، ىذه 
اجملددين متجذرة يف العمق الفقهي ليسهل على فريق عوائق تكشف من الدراسة قد تكوف مفيدة ٔتا 

  .واضحةالرؤية ال
بدعو بدعا أم ": كيف ا١تعجم الوسيط ،1اإلنشاء كاإلبتداء كما يف لساف العرب ؛لغةاإلبداع يف الك 

 حسب يف اإلصطالحك  .2"أنشأه على غَت مثاؿ سابق، كاإلبداع عند الفالسفة إ٬تاد الشيء من العدـ
قدرة على إنتاج أك تطوير أصلي لعمل، نظرية، : "الاإلبداع يكوف مريكية لعلم النفسقاموس اٞتمعية األ

فا١تقصود باإلبداع يف العرؼ  .3"كتعبَتان ٪توذجيان  ،ٗتيالن كالفرد ا١تبدع يظهر أصالة،  ،أك أفكار ،تقنيات
كار بتالعلمي قدرة الفرد على توليد األفكار الكبَتة، ككل فكرة من ىذه األفكار ٘تثل بديالن يف مواقع اإل

لى مقدار التغيَت الذم ٯتكن للمبدع إحداثو يف أنساؽ ا١تعرفة القائمة تكوف درجة األقل شأنان، فع
  4إبداعو.
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لغة كما يف الصحاح: "عاقو يعوقو عوقان، كاعتاقو، أم حبسو كصرفو عنو،  أما العوائق فهي
صنيفها اليت ٯتكن ت فتكوف معوقات اإلبداع ىي مثبطات اإلبداع .5كالتعوؽ: التثبط، كالتعويق: التثبيط"

حسب علم النفس إىل معوقات إدراكية تتعلق بالعمليات الذىنية يف الدماغ كطريقة تعاملها مع 
اإلشكاليات، كمعوقات عاطفية تتعلق ٔتشاعر اإلنساف من خوؼ كرىبة كغَتىا مثل اإلغراؽ بالنقد 

   احملاكمة العقلية.كاإلحساس بالعجز، كمعوقات ثقافية تتعلق بأثر البيئة كالثقافة كالًتبية يف طريقة 
 

 أهداف الدراسة:
 .تشخيص عوائق اإلبداع يف الفقو اإلسالميٖتليل ك  .2

 .تصنيف عوائق اإلبداع يف الفقو اإلسالمي .1

 

 الدراسات السابقة:
: كىي إىل ثالثة أصناؼ لعوائق التصوريةاعوائق اإلبداع يف كتابو  نف الكاتب أدامز جيمسص

 6ية، كالعوائق الثقافية كالبيئية.العوائق اإلدراكية، العوائق العاطف
منع الًتابط اٞتديد الشمويل للجزئيات كأثرىا يف القولبة،  ىناؾ في ٣تاؿ العوائق اإلدراكيةف

نزعة اإلنساف إىل تعيُت ا١تشكلة كٗتطيطها بشكل فقَت، كعدـ كىناؾ أيضان ك  ،ا١تخزنة سابقان يف الدماغ
ْتيث ال يتمكن العقل من اسًتجاع  اـ الذىن با١تعلوماتالقدرة على رؤية كجهات النظر ا١تختلفة، كإٗت

.   7ا١تعلومات اإلضافية، كالقصور يف استخداـ ٚتيع اٟتواس بشكل متالـز
: ا٠توؼ من ا١تخاطرة، عدـ الرغبة ىي يف عدة عواملٯتكن تلخيصها  العوائق العاطفيةيف ٣تاؿ ك 

اج األفكار اٞتديدة، كعدـ القدرة على يف إحداث إرتباؾ كفوضى، كاستخداـ احملاكمة أكثر من إنت
  8من أجل توليد أفكار جديدة. إنتظار فًتة "اٟتضانة"
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كاعتبار التفكَت  ،يف ٣تموعة عوامل كالتايل: احملـر الثقايف كٯتكن تلخيص العوائق الثقافية كالبيئية
اكلة القضاء على من ٝتات الشخص غَت ا١تنتج. كمن العوائق الثقافية ٤ت ألهنا كالتخيل إضاعة للوقت

اإلختالفات. كمن العوائق الثقافية أيضا  أف اإلبداع ينشأ عن ىذه اإلختالفات بُت األشخاص علمان 
١تبدأ التايل: "األفضل للتغيَت ا اإلبداع االكتفاء بالتواصل اإللكًتكين دكف التواصل الفيزيائي، كمن عوائق

  9تشجع على التغيَت.ىو التقليد" ألف الثقافة احملافظة على التقاليد ال 
كتعرضػػػت مػػػارتن لعوائػػػق اإلبػػػداع أيضػػػا مػػػن خػػػالؿ الدراسػػػات السػػػابقة الػػػيت أجريػػػت يف الواليػػػات 

 ا١تتحدة ك٠تصتها يف ثالثة أنواع ىي:
  .حولوٕترم اليت األمور تتعلق بالطريقة اليت يرل هبا شخص ما ىي دراكية؛ ك اإلعوائق النوع األكؿ: ال
 يف تعاملو.لشخص ا يستعملهاتتعلق بالطريقة اليت ىي قافية؛ ك ثالعوائق النوع الثاين: ال
 تتعلق بالطريقة اليت ٭تس هبا الشخص.ىي ك  ؛نفعاليةأك اإلعاطفية العوائق النوع الثالث: ال

 ٢تذا ا١توضػوع يف كتاهبمػا عػن "اٟتػل اإلبػداعي للمشػكالت"فصالن لومسدين كلومسدين خصص ك 
  10مع طرؽ التغلب عليها.

 لخيص ألىم ىذه العقبات ككيفية ٕتاكزىا:ت يليكفيما 
 يهػػػػاالتغلػػػػب عل يكػػػػوفك  ،االفًتاض أنػػػػو "ال ٯتكػػػػن تعلػػػػم اإلبػػػػداع كال تعليمػػػػو"كػػػػاالفًتاضػػػػات ا٠تاطئػػػػة:   .1

مػػن ٚتيػػع كالنظػػر الكلػػي ل مػػور  ،لتخيػػال كاسػػتخداـ كفيفػػة ،باسػػتعماؿ ا١تنطػػق كٚتػػع ا١تعطيػػات كاٟتقػػائق
 . الزكايا

ألهنػا من عوائق اإلبداع اليت تعترب ا١تشكالت اليت يتدرب عليها الطالب  عادات حلكمنها  :العادات. 2
"معلبػػػػة" سػػػػهلة   حلػػػػوالن جػػػػاىزةن كأفكػػػػاران تقػػػػدـ ألهنػػػػا ، ٕتاكزىػػػػا ، ال يسػػػػتطيع ا١تػػػػرءللتفكػػػػَت حػػػػدكدان تضػػػػع 

 االستهالؾ كاالستعماؿ. 
بينمػػا يف حػػدان كاصػػحيحان دائمػػان حػػالن أف ىنػػاؾ  نػػاسأغلػػب ال يعتقػػد: يوجػػد حػػل كاحػػد صػػحي  فقػػط. 3

 الواقع، قد ٬تاب عن السؤاؿ الواحد إجابات متعددة كصحيحة يف نفس الوقت.

                                                 
9
 . Ibid; p 58-73 
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International Edition. 
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  .١تشكلة ٔتعزؿ عن إطارىا )٤تيطها(إىل االنظر . 4
  .ينبغي أحيانا ٕتاكز االجراءآت عندما يتطلب األمر التفكَت "خارج الصندكؽ": اتباع االجراءآت. 5
كاالسػػتهزاء كالنقػػد ا٢تػػداـ ٦تػػا ٭تػػط مػػن  ،العػػائق كػػل أنػػواع السػػخريةكينػػدرج ٖتػػت ىػػذا : التفكػػَت السػػلي .6

  .قيمة اآلخر كمعنوياتو، كيشكك يف ثقتو بنفسو
كعػدـ  غػَت مألوفػة،التعبػَت عػن األفكػار كلػو كانػت فا١تفركض ىو ٕتنب ا١تخاطرة كا٠توؼ من الفشل: . 7

  ه.احملاكلة بعد التعلم من الفشل نفسو كا١تثابرة علىبل ا٠توؼ من ا٠تطأ كالفشل، 
لسوء الفهم كالنزاعات كا٠توؼ؛ كبالتػايل ٭تػاكؿ معظػم مصدران يشكل الغموض : ا٠توؼ من الغموض .8

  .كعدـ التعامل مع ا١تواقف كا١تسائل الغامضة ،األشخاص ٕتنب الغموض
الػذم حػددىا يف سػتة معوقػات كذلػك  كمن الػذين درسػوا عوائػق اإلبػداع يف العػار العػرو، منصػور

الًتكيػز علػى  غياب اٟتريػة، النظرة اٞتزئية غَت الشمولية، العزلة، األلفة، عادات التفكَت، :النحو اآليت على
  11.النتائج دكف األصوؿ
فقػػػد صػػػنف معوقػػػات اإلبػػػداع إىل عػػػدة أنػػػواع؛ منهػػػا ا١تعوقػػػات الشخصػػػية، كا١تعوقػػػات  أمػػػا جػػػركاف

 اجملتمع. كمن أبرز ا١تعوقات الشخصػية الػيت كمنها معوقات يف ،كمعوقات يف ا١تؤسسات التعليمية ،األسرية
عػػػػدـ اٟتساسػػػػية  التفكػػػػَت النمطػػػػي، اٟتمػػػػاس ا١تفػػػػرط، ا١تيػػػػل للمجػػػػاراة، أكردىػػػػا: ضػػػػعف الثقػػػػة بػػػػالنفس،

عػػػػػػدـ التػػػػػػوازف بػػػػػػُت اٞتػػػػػػد  نقػػػػػػل العػػػػػػادة، مقاكمػػػػػػة التغيػػػػػػَت، ك التسػػػػػػرع للمشػػػػػػكالت أك الشػػػػػػعور بػػػػػػالعجز،
 12.كعدـ التوازف بُت التنافس كالتعاكف كالفكاىة

صعوبة ٖتديد ا١تشكلة، االستعجاؿ يف ٤تاكلة الوصوؿ  :كىي ،يف عشر معوقات كحددىا ا٢تيجاف
االختيػػار غػػَت ا١تالئػػم  التمسػػك با١تػػألوؼ، غيػػاب الػػدكافع ٟتػػل ا١تشػػكالت، ا٠تػػوؼ مػػن الفشػػل، إىل حػػل،

عػػدـ تػػوفر  ،انعػػداـ الثقػػة بػػُت الرؤسػػاء كا١ترؤكسػػُت غيػػاب ا١تسػػاندة أك الػػدعم، لوسػػيلة معاٞتػػة ا١تشػػكالت،
  13.التأثر با١تعتقدات كالقيم السائدة البيئة ا١تالئمة لإلبداع،

                                                 
 111، ص 1984. الكويت: دار ذات السالسل، مقدمة في منهج اإلبداع. منصور، زىَت.  11
  2002، 1. عماف: دار الفكر، طاإلبداع. جركاف، فتحي عبد الرٛتن.  12
 19-6ص (، 1) 39، (1999) ٣تلة اإلدارة العامة. الرياض: معوقات اإلبداع في المنظمات السعوديةن. . ىيجاف. عبد الرٛت 13
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 فكػرةٟتػرص علػى ا١تػألوؼ، دعػم ا :عوقات اإلبػداع يف ٙتانيػة معوقػات رئيسػية ىػيم النجارك٠تص 
التخػػػوؼ مػػػن  افػػػًتاض القيػػػود كاحملػػػددات الػػػيت تقيػػػدنا عػػػن ا٠تػػػركج عػػػن ا١تػػػألوؼ، اٟتػػػل الوحيػػػد الصػػػحي ،

التقيػػػػػػيم ا١تتسػػػػػػرع  سػػػػػػيطرة العػػػػػػادة علػػػػػػى األفػػػػػػراد حػػػػػػُت يفكػػػػػػركف يف اٟتػػػػػػل، هػػػػػػة اجملهػػػػػػوؿ،التحػػػػػػدم كمواج
رفع شعار لػيس باإلمكػاف أبػدع ٦تػا كػاف  ، -ا٠توؼ من الظهور كمواجهة اآلخرين ْتلوؿ جديدة ل فكار،

 .كوسيلة للقضاء على اٟتلوؿ كاألفكار اإلبداعية
ا١تعوقات االداركية، ا١تعوقات  :فقد صنفها يف أربع فئات كذلك كاآليت أما عبد الوىاب

 14.االجتماعية كالثقافية، ا١تعوقات التنظيمية، ا١تعوقات النفسية أك العاطفية
 :٤تاكر رئيسية ة لتلك الدراسات ٯتكن القوؿ أف معوقات اإلبداع تكمن يف ثالثةخالصكك

رؤية كجهات النظر األكىل: عوائق إدراكية )القولبة، ٖتديد ا١تشكلة بشكل فقَت، عدـ القدرة على 
 ا١تختلفة، النظر إىل ا١تشكلة ٔتعزؿ عن ٤تيطها، ىناؾ حل كاحد لكل إشكالية(.

الثانية: عوائق نفسية عاطفية )ٕتنب ا١تخاطرة، ا٠توؼ من الفشل، ضعف الثقة بالنفس كالشعور 
تظار فًتة أكثر من إنتاج األفكار اٞتديدة، كعدـ القدرة على إن كالنقد كاستخداـ احملاكمةبالعجز، 
 (.من أجل توليد أفكار جديدة  "اٟتضانة"

قوالت الثالثة: عوائق إجتماعية كثقافية )احملـر الثقايف، االفًتاضات ا٠تاطئة، العادات السائدة، ا١ت
 تباع اإلجراءآت كالقوانُت(.السلبية، إ

 هيكل البحث:
 األكؿ: العوائق اإلدراكية لإلبداع يف الفقو اإلسالمي  بحثا١ت
 النظر إىل اإلشكالية ٔتعزؿ عن إطارىااألكؿ:  بطلا١ت

 ة يلاشكإا١تطلب الثاين: ىناؾ حل كاحد لكل 
 تأثَت القولبة ا١تطلب الثالث: 
 عدـ القدرة على رؤية كجهات النظر ا١تختلفةا١تطلب الرابع: 

 ة بشكل فقَت يلاشكاإلٖتديد : امسا٠ت طلبا١ت

                                                 
 42، ص 25ع  ،( 1980) الرياض،  معهد اإلدارة العامة، . ٣تلة اإلدارة العامةالقدرات اإلبداعية للعاملين. عبد الوىاب، علي ٤تمد.  14
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 إلبداع يف الفقو اإلسالميالثاين: العوائق النفسية كالعاطفية ل بحثا١ت
 األكؿ: ٕتنب ا١تخاطرة طلبا١ت
 الثاين: ا٠توؼ من الفشل، ضعف الثقة بالنفس.  طلبا١ت
 الثالث: العوائق االجتماعية كالثقافية لإلبداع يف الفقو اإلسالمي بحثا١ت
 األكؿ: احملـر الثقايف  طلبا١ت
 الثاين: العادات السائدة طلبا١ت
 ضات ا٠تاطئة، ا١تقوالت السلبية.الثالث: اإلفًتا طلبا١ت
 

 المبحث األول: العوائق اإلدراكية في الفقه اإلسالمي
الذىنية اليت ٘تنع الرؤية الصحيحة إما للمشكلة أك للحل، مثل اإلدراكية با١تؤثرات العوائق تتعلق 

١تقوالت على تأثَت بعض ا، ككذلك أك ا١تؤدية إليها الًتكيز على ا١تشكلة أكثر من الظركؼ احمليطة هبا
ن التفكَت السليم مثل التنميط كالقولبة، كاألحادية، كأخَتان عدـ القدرة على ٖتليل ا١تشكلة م منعوالذىن ك 

 بشكل كايف إل٬تاد اٟتلوؿ. 

  
 المطلب األول: النظر إلى اإلشكالية بمعزل عن محيطها

فقو ا١تباين على لا١تعتربة من ا١تالحظ عند دراسة علم أصوؿ الفقو تغليب ا١تذاىب الفقهية األربعة 
كما ىو عليو علم أصوؿ الفقو من عض األحياف، يف ب إىل درجة إضاعتوفقو ا١تعاين، كعلى مقصد النص 

كما يعرب دراز أف ،  يوعلكاض  قاصد ٢تو دليل ا١تكتغييب  ،بناء األحكاـ الشرعية على قواعد اللغة العربية
 مقاصدالركن الثاين:  اٟتذؽ يف اللغة العربية، كؿ:الركن األ مصادر استنباط األحكاـ الشرعية ىي

فن األصوؿ كقف يف حدكد الركن األكؿ، كبقي فاقدان للركن الثاين حىت ىيأ ا١توىل لو إال أف  الشارع،
    15.الشاطي

                                                 
 5ص، 1ق، ج1424ـ/2003، 3بَتكت: دار الكتب العلمية، ط. ا١تقدمة. ألو إسحاؽ الشاطي شريعةل الو الموافقات في أصعبد اهلل. دراز، .  15
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كىو  أف علم األصوؿ خاليان من ا١تقاصد أصالن إال ما أثبت يف مسالك العلة ابن عاشوركيعترب 
ا جرل عليو علم األصوؿ يف تطوره التارٮتي الغفلة عن مقاصد الشريعة فلم يدكهنا : "إال أف ٦تقليل

 . 16العلماء يف األصوؿ كاكتفوا بأف أثبتوا شيئان قليالن منها يف مسالك العلة"
اًلكيٍم فىًإٍف رىٍ (االستشهاد يف قضية الدين: قضية فعلى سبيل ا١تثاؿ  ٍيًن ًمٍن رًجى كىاٍستىٍشًهديكا شىًهيدى

ا٫تيىا فػىتيذىكِّرى ًإٍحدىا٫تيى يى  اًء أىٍف تىًضلَّ ًإٍحدى )البقرة:  (ا األيٍخرىلكيونىا رىجيلىٍُتً فػىرىجيله كىاٍمرىأىتىاًف ٦تٍَّن تػىٍرضىٍوفى ًمنى الشُّهىدى
ىو امرأتاف، كأف األفضل بالدرجة األكىل استشهاد  الواحد كيبدك من اآلية أف البديل عن الرجل (.282

، من الضياع التشريع الدقيق ىو حفظ اٟتقوؽ ا١تالية اا١تقصد من ىذعتبار أف اال خذ بعُترجلُت، مع األ
كما يقوؿ   الداللةالثبوت ك اعد األصولية ٘تنع االجتهاد يف قطعي و كالقكىو أحد الضركريات ا٠تمس، 

، لكن لو حصل خالؼ حوؿ مبلغ من 17الغزايل: "كاجملتهد فيو كل حكم شرعي ليس فيو دليل قطعي"
ا١تاؿ ككاف أحد الشهود رجل غَت متعلم، كاآلخر امرأة حاصلة على شهادات يف احملاسبة كاألمور ا١تالية 

ا١تتعلمة،   كإ٫تاؿ شهادة ا١ترأة ،األميفحسب القواعد األصولية كفقو ا١تباين كجب اعتماد شهادة الرجل 
ة كاإلقتصاد، كقد نفضل ات يف احملاسبكذلك لو كنا يف بنك ال نقبل شهادة امرأة حاصلة على شهاد

ٟتقوؽ ا عليها شهادة اٟتارس ألنو رجل؟ كنكوف هبذا قد فرطنا برعاية مقصد حفظ ا١تاؿ، بسبب ضياع
جتهاد يف قطعي اال ـٖتر  اليتف خطأن ما قد ارتكب عند تقرير القواعد األصولية أىذا ٭تتم القوؿ  ا١تالية.

    لضركرية. مقصدان من ا١تقاصد ا توعارضم عندالثبوت كالداللة 
كتب الفقو من تفصيل ألحكاـ النفقة، كىل ٕتب للمريضة اليت ال ما كرد يف   آخر مثاؿكك

")فإف مرضت يف منزؿ الزكج فلها النفقة(  فت  القدير:شرح يستطيع زكجها االستمتاع هبا كما يقوؿ يف 
متاع،...، كعن أو يوسف كالقياس أف ال نفقة ٢تا إذا كاف مرضان ٯتنع من اٞتماع لفوت اإلحتباس لالست

أهنا إذا سلمت نفسها مث مرضت ٕتب النفقة، لتحقق التسليم، كلو مرضت مث سلمت ال ٕتب ألف 
هبا بوجو من الوجوه ال ٯتكن اإلنتفاع  مرضان  إذا مرضتقالوا اٟتلواين:  كقاؿ" . 18التسليم ر يص "

                                                 
 36ص ،ـ2771ىػ/2121، 2ماليزيا: البصائر، ط .الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية .ا١تيساكم، ٤تمد الطاىر . 16
 173، ص 1ج  ،ت .، د2بَتكت: دار إحياء الًتاث العا١تي، طضو. : ٧تول قيقٖت .المستصفى .٤تمد بن ٤تمد الغزايل، أبو حامد.  17
18

 347، ص 4ـ، ج 1995ق/1415، 1بَتكت: دار الكتب العلمية، ط  .شرح فتح القديرابن ٫تاـ اٟتنفي، كماؿ الدين. .  
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مع أف ىذا يتعارض مع . 19"تسقط كإف كاف مرضان ٯتكن اإلنتفاع هبا بنوع انتفاع ال تسقط النفقة
كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيم مٍِّن مقاصد الزكاج األصلية من سكن كتوادد كتراحم كما تبُت اآلية الكرٯتة: )

يىاتو لِّقىوٍ  نىكيم مَّوىدَّةن كىرىٍٛتىةن ًإفَّ يف ذىًلكى آلى ا لِّتىٍسكينيوا ًإلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ : الرـك) (ـو يػىتػىفىكَّريكفى أىنفيًسكيٍم أىٍزكىاجن
فهل من ا١تودة أف يعيش الرجل مع زكجتو سنُت طويلة تكرس لو كألكالده نفسها كحياهتا مث ٘ترض  ،(21

 .  إرضاءه جنسيان؟  مرضان معجزان فيمسك عنها النفقة لعجزىا عن
كإ٬تابػو حقػان ة يف كتػب الفقػو التقليديػ كمن األمثلة أيضان عدـ إ٬تاب حػق ا١تعاشػرة اٞتنسػية للزكجػة

"لػيس للمنفػردة يف النكػاح مطالبػة الػزكج با١تبيػت عنػدىا كال بالوقػاع  كما ذكر الغػزايل يف الوسػيط: ،للزكج
"كال يلزمػػػو كطء: فػػػال يلزمػػػو التسػػػوية  حاشػػػية الشػػػرقاكم:يف األزىػػػرم  كػػػذلك. ك 20"اكتفػػػاء بػػػدكاعي الطبػػػع

مػػع أف ا١تقصػػد ىػػذا .21عػػنهن ر يػػأمث"بيػػنهن فيػػو، كال يف غػػَته مػػن التمتعػػات لكػػن يسػػتحب كلػػو أعػػرض 
 الرئيسػػػي مػػػن الػػػزكاج ىػػػو اإلعفػػػاؼ، كاإلحصػػػاف، كمػػػع كجػػػود آيػػػات تػػػوحي بوجػػػوب ا١تعاشػػػرة بػػػا١تعركؼ:

اٍلميعىلَّقىػػةً )كٖتػػرمي تعليػػق ا١تػػرأة (، 19)النسػػاء: )كىعىاًشػػريكىينَّ بًػػاٍلمىٍعريكًؼ(  كلػػو (، 129)النسػػاء:  (فػىتىػػذىريكىىا كى
( ألدركنػا 228)البقرة: ( كى٢تىينَّ ًمٍثلي الًَّذم عىلىٍيًهنَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ كىلًلرِّجىاًؿ عىلىٍيًهنَّ دىرىجىةه ة )نظرنا إىل اآلية الكرٯت

طبيعػػة العالقػػة ا١تطلوبػػة كىػػو التجػػاكرب مػػن كليهمػػا لاخػػر كمطالبػػو كخاصػػة اٞتنسػػية، كال ٬تػػوز ربػػط اآليػػة 
 بالقوامة كالطاعة فقط.

 
 حد لكل إشكالية: هناك حل واثانيالمطلب ال

لقضية كاحدة، كلو كانت  راء أك اٟتلوؿكجود عدد من اآلشجع الني ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم 
صلى اهلل عليو  قولوأ٫تها  أحاديث٣تموعة من مستفاد  ىوك ، من األقواؿ كاألفعاؿ ٥تتلفة كمتباينة ٣تموعة
ا١تثاؿ ك  .22(جتهد مث أخطأ فلو أجرفاجتهد مث أصاب فلو أجراف، كإذا حكم فا : )إذا حكم اٟتاكمكسلم

                                                 
 11-10ص ، 4. ج شرح فتح القديرابن ا٢تماـ اٟتنفي. .  19
، 3ج ،ـ1997ىػ/1417 ،1. ٖتقيق: أٛتد ٤تمود إبراىيم. أٛتد ٤تمد تامر. مصر: دار السالـ. طسيط في المذهب. الو ، ٤تمد بن ٤تمدالغزايل -20
 .226ص 

 .24، ص4ج ،ـ1997ىػ/1418 ،1. بَتكت: دار الكتب العلمية. طحاشية الشرقاوياألزىرم، عبد اهلل بن حجازم بن إبراىيم.  - 21
(. كركاه مسلم كتاب 7352باب أجر اٟتاكم إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ حديث )لكتاب كالسنة، اب اإلعتصاـ باكت  ،6805صحي  البخارم: .  22

 .(1716األقضية باب بياف أجر اٟتاكم إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ حديث )
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: "ال يصلُت أحد العصر إال يف بٍت عليو الصالة كالسالـ قاؿ دماعن بٍت قريظة غزكةحصل يف  ما عليو
قريظة فأدرؾ بعضهم العصر يف الطريق فقاؿ بعضهم: ال نصلي حىت نأتيهم، كقاؿ بعضهم: بل نصلي، 

فيد حرية فاٟتادثة ت .23سلم فلم يعنف كاحدان منهم"ر يرد منا ذلك فذكر ذلك للني صلى اهلل عليو ك 
بو السَتة النبوية، مثل طلبو  فيضكغَت ىذا كثَت ت النظر، كتشجيع اإلجتهاد، كالتفكَت اإلبداعي.

، يقوؿ النمر يف كتابو اإلجتهاد: "كمن حكمتو تعليم األمة يف ا١توقع ا١تتخذ يف غزكة بدرللمشاكرة 
حكاـ، كاستنباط األحكاـ اليت تناسب كل مكاف كزماف، كعدـ اٞتمود جتهاد يف األإلكتدريبها على ا

   .24على فواىر النصوص، ألف ذلك عائق يف الًتقي كالتطور يف أطوار تناسب الزماف كا١تكاف"
 ،جتهاد يف القرف الرابع ا٢تجرم، كاستحكمت يف القرف الثامنبدأت دعول إغالؽ باب اال
"كمن ذلك اٟتُت : عصر اإلزدىار الفكرمالـ التحوؿ اٟتاصل بعد يصف أٛتد أمُت يف كتابو فهر اإلس

بتكار، كبدأ عصر التحجر، أعٍت القرف الرابع ا٢تجرم، كقف سرب التشريع اإلسالمي، كمضى عصر اال
كأصب  أصحاب ا١تذاىب األكلوف كأهنم معصوموف، كأصب  الفقيو ال يستطيع اٟتكم يف مسألة إال إذا  

قان على قاعدة كلية قا٢تا إمامو من قبلو، كىذا ىو الذم يسمى اجتهاد مذىب، كانت مسألة جزئية تطبي
جتهاد مباحان كر يكن مقصوران على ا١تذاىب األربعة: فكاف ىناؾ مذىب أو أما قبل ذلك فكاف اال

سفياف الثورم، كمذىب األكزاعي، كمذىب الظاىرية، كغَتىا من عشرات ا١تذاىب، بل حكي أف بعض 
ال يرضى أف يتبع مذىبان من ا١تذاىب، بل ٬تتهد لنفسو، ففي أكائل القرف الرابع ٕتمدت  العلماء كاف

ا١تذاىب، كاقتصر فيها على ا١تذاىب األربعة كأبطل كما قيل ٨تو ٜتسمائة مذىب، كلذلك كقف التشريع 
 .25كرمي اإلسالـ باٞتمود" ،تقريبان من ىذا التاريخ

بحت الشريعة ىي نصوص الفقهاءػ، كأقوا٢تم ال أقواؿ يقوؿ الثعالي يف الفكر السامي: "كأصك 
م لو القوة على فهم كالـ اإلماـ كالتفريع علبو ٣تتهدان مقيدان، أك ذالني، الذم أرسل إليهم، كصار ال

٣تتهد ا١تذىب، كتنوسي اإلجتهاد ا١تطلق، حىت قاؿ النوكم يف "شرح ا١تذىب" بانقطاعو من رأس ا١تائة 

                                                 
 .ب ك٥ترجو إىل بٍت قريظةكتاب ا١تغازم، باب مرجع الني صلى اهلل عليو كسلم من األحزا  .شرح صحيح البخاري فتح الباري .. ابن حجر العسقالين 23

 471، ص4119حديث، 7جق، 1407القاىرة: دار ا١تطبعة السلفية، 
 77، ص1987. مصر: ا٢تيئة ا١تصرية للكتاب، اإلجتهادعبد ا١تنعم.  ،النمر.  24

 7، ص 2ج، 5القاىرة: مكتبة النهضة ا١تصرية، ط. ظهر اإلسالم. ، أٛتد. أمُت 25
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 قاؿ عياض يف "ا١تدارؾ": أف لفظ اإلماـ يتنزؿ ىتوده، كىو كالـ غَت مسلم، كحجالرابعة، فلم ٯتكن ك 
 . 26عند مقلده ٔتنزلة ألفاظ الشارع"

، كتقديس التقليد للمذاىب األربعةإىل موضوع توقف اإلجتهاد  عزكفي مفكما يبدك أهن
قدت األمة ا٢تداية "كبالتقليد كالتعصب للمذاىب فيقوؿ سيد سابق:  ىو النتيجة ا١تنطقية،ك  نصوصهم،

بالكتاب كالسنة، كحدث القوؿ بانسداد باب اإلجتهاد، كصارت الشريعة ىي أقواؿ الفقهاء، كأقواؿ 
 .27اعترب كل من ٮترج عن أقواؿ الفقهاء مبتدعان ال يوثق بأقوالو، كال يعتد بفتاكيو"ك الفقهاء ىي الشريعة، 

إال للقلة النادرة اليت هلل كسنة رسولو غَت مفهـو أقواؿ الفقهاء ْتجة أف كالـ ا مصدر التشريع ىوأصب  ف
، كىذه القلة النادرة ، كحىت ال يقع التحريف فيجب علينا اتباع أحد ا١تذاىبتستقي األحكاـ من القرآف

بالطبع ىي أصحاب ا١تذاىب األربعة، كٯتكن ىنا تصور ماذا يعٍت كجود أربعة فقط طواؿ ىذه القركف 
  ألحكاـ الشرعية من القرآف كالسنة.ا١تديدة استطاعوا استقاء ا

مع انتفاء كجود ٣تتهد مطلق بعد األئمة األربعة،  جتهاد ىويف مسألة انقطاع االهم ا١تاألمر ف
فأين يكمن السبب؟ إهنا فاىرة  28نقطاع اإلجتهاد كخلو العصر من ٣تتهدابعدـ جواز الشائع  قوؿال

ئمة األربعة؟ أـ ىل توقف التطور الزماين تستحق البحث كالتأمل، ىل توقف الزمن عند ىؤالء األ
كا١تكاين عند القرف الرابع ا٢تجرم؟ أـ ىل توقف تطور العقل ا١تسلم إىل درجة عدـ قدرتو على تطوير 

 مذاىب معاصرة جديدة؟ 
 فمن ىو اجملتهد ا١تطلق، كما ىو السر يف عدـ تكرار حدكثو منذ عصور طويلة؟

لى رأس ا٢تـر ا١تكوف من ستة طبقات، كتتدرج الطبقات ع أك ا١تستقل يًتبع اجملتهد ا١تطلق
ىو اجملتهد الذم يلتـز مع إمامو باألصوؿ إال  األخرل حسب التسلسل؛ الطبقة الثانية: اجملتهد ا١تنتسب

كىو الذم يتطابق يف اجتهاده مع إمامو باألصوؿ  ، الثالثة: اجملتهد يف ا١تذىبأنو ٮتتلف عنو يف الفركع
 30عة: اجملتهد ا١ترج ، ا٠تامسة: اٟتافظ، السادسة: ا١تقلد.، الراب29كالفركع.

                                                 
 7، ص3. بَتكت: دار الكتب العلمية، جالفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالميم. . الثعالي، ٤تمد بن اٟتسن اٟتجو  26
 13، ص1جـ، 1988ق/1409مصر: دار الكتب، ط  .فقه السنة. ، السيدسابق.  27
28

 1035، ص2ـ، ج2000ق/1421، 1بَتكت: مؤسسة الرياف، ط .إلى تحقيق الحق من علم األصول إرشاد الفحول. ، ٤تمد بن عليالشوكاين.  
، 1. دمشق: دار الفكر، بَتكت: دار الفكر ا١تعاصر، طاإلجتهاد؛ النص، الواقع، المصلحة. الريسوين، أٛتد. باركت، ٤تمد ٚتاؿ.  29

   90، صـ2000/ق1420
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يقوؿ ابن قيم اٞتوزية يف كصفو: "القسم األكؿ: العلم بالكتاب كالسنة كأقواؿ الصحابة، فهو 
اجملتهد يف أحكاـ النوازؿ يقصد فيها موافقة األدلة الشرعية حيث كانت، كال ينايف اجتهاده تقليده لغَته 

دان من األئمة إال كىو مقلد من ىو أعلم منو يف بعض األحكاـ، فهذا النوع الذم أحيانان فال ٧تد أح
يسوغ ٢تم اإلفتاء، كيسوغ استفتاؤىم كيتأدل هبم فرض االجتهاد، كىم الذين قاؿ فيهم الني صلى اهلل 

 ق ىواجملتهد ا١تطل. ف31عليو كسلم إف اهلل يبعث ٢تذه األمة على رأس كل مائة عاـ من ٬تدد ٢تا دينها"
كيسلك كل سبل اإلستدالؿ،  يستخرج األحكاـ الشرعية من مصادرىا األصلية كىي الكتاب كالسنةمن 

  32.ك٭تكم بالعقل كاإلستحساف
القضايا فأين ا٠تلل ك١تاذا ر ٭تصل أحد على لقب اجملتهد ا١تطلق بعد القرف الرابع سيما كأف 

رٔتا  ؟قو معاصر، كاٞتميع يتطلع بتشوؽ ٢تذا األمرا١تعاصرة، كاختالؼ الظركؼ كاجملتمعات، تستلـز بناء ف
، أك يف جعل على كتب التفسَت القدٯتة ارىاصتقا، ك القرآفنصوص فهم طريقة  يفالسبب قد يكمن 

القواعد  نقد، أك كجوب قراءة ك قضايا أعياف صلى اهلل عليو كسلم كىي قضايا كثَتة من خصوصيات الني
فمثالن ٭تصر العلماء مراجعتها،  اليت ٬تب الفقهية ريفات كالبدىياتالتع ن السبب يفمكقد يك األصولية،

٨تن ال ٧تيز اإلجتهاد مع نص الكتاب كالسنة اإلجتهاد فيما ليس فيو نص، يقوؿ اإلماـ اٞتصاص: "
كالقاعدة األصولية: "ال مساغ لإلجتهاد  ،33كإٚتاع األمة، كال مع دليل قائم من كاحد من ىذه اإلصوؿ"

مع أف كل اإلجتهاد ٭تصل يف فهم النص كتنزيلو على الواقع، كطرؽ ٖتقيق مناط اٟتكم  ،"يف مورد النص
أيضان: "كجد قوؿ اإلماـ اٞتصاص قد يكمن السبب يف إسباغ صفة القداسة على اإلٚتاع، يك  ،الشرعي

من  وول٦تا ٭ت مكانة النص اإل٢تي يف الفقو التقليدم إلٚتاعلاف .34نص أك إٚتاع سقط جواز اإلجتهاد"
أك  ما ىو معلـو من الدين بالضركرة مناقشة تعيقإىل سلطة معرفية  قابل للمناقشة كالتغيَت إجتهاد بشرم

 . البدىي
                                                                                                                                                             

 389ص دار الثقافة العربية،القاىرة: . أصول الفقه. ، ٤تمدأبو زىرة.  30
31

. ٖتقيق: عبد الرٛتن الوكيل. لبناف: دار إحياء الًتاث العرو، . أعالم الموقعين عن رب العالمينالزرعي ، أبو عبد اهلل ٤تمد بن أو بكرابن قيم اٞتوزية.  
 272، ص4ج

 230، ص2ج. مصر: دار الفكر العرو، في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية تاريخ المذاهب اإلسالمية، ٤تمد. . أبو زىرة 32
 243، ص2ـ، ج2000ق/1420، 1بَتكت: دار الكتب العلمية، ط  .الفصول في علم األصول. لي، أبو بكر أٛتد بن عاٞتصاص.  33
  346، ص3 مرجع سابق. ج .الفصول في علم األصولاٞتصاص. .  34
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اٞتليد من كجبل ىي يف الواقع  ك منها من العوائق اليت ٬تب على العقل ا١تسلم التحرر كلها ىذه  
و أف يقـو أصالن إال عرب اخًتاؽ ىذه "إف اإلجتهاد ا١تطلق ا١تستقل ال ٯتكننع الرؤية، يقوؿ باركت: ٯت

اجملتهد ا١تطلق عن غَته من أ٪تاط اجملتهدين يف أنو يسلك سبل اإلستدالؿ اليت  ، فيتميزالعوائق كٕتاكزىا
رتئيها بشكل مستقل، ٔتا يف ذلك إمكانية قولو بتخصيص عاـ النص، كتقييد مطلقو با١تصلحة، أك ي

األمثلة عليو اجتهادات عمر رضي اهلل عنو أثناء خالفتو ، ك 35"تأكيل فاىره، أك إيقافو عن العمل
حد السرقة يف  وفاقإيالعمل بسهم ا١تؤلفة قلوهبم مع أف القرآف عدىم من ا١تستحقُت، ك  وفاقإيك ؛الراشدة
 ثابت يف القرآف.اعة مع أنو حد قطعي جملعاـ ا

ٖتقيق الشريعة على  كإذا توقفت عملية اإلجتهاد بسبب ىذه العوائق، فلن يتمكن ا١تسلموف من
"كال يقوؿ ابن عاشور:  ،كىي حرية الفكر فقدت عوامل النمو كاإلزدىارتكوف قد األرض، ألف علومهم 

أحد ٯتكن أف ٬تادؿ يف كوف االجتهاد كا١تباحثة كاالعًتاض كىي من الشركط الذاتية لنمو العلـو 
 . 36كازدىارىا ال ٯتكن أف تقـو إال باٟترية كانطالؽ العقوؿ"

 
 : القولبةلثلمطلب الثاا

من حيث أنو يصب التفكَت ضمن قوالب معدة سابقان ال  أك التمذىب التقليدا١تقصود بالقولبة 
 يف نفس اجملموعة ٯتكن ا٠تركج عنها، فنجد مثالن أم فرد من اجملموعة يفكر ك٬تيب عن التساؤؿ كاآلخر

 اإلجابة موجودة مسبقان، كال داعي للتفكَتفكيعترب التقليد عائقان ألف استخداـ العقل فيو ملغى ، ٘تامان 
 .كالبحث كا١تقارنة

كما عرفو الغزايل، فهو ليس طريق للعلم ال يف األصوؿ كال يف   كالتقليد ىو قبوؿ قوؿ بال حجة
فالتقليد إذان ىو حصر جهد الفقهاء يف دراسة كتب األئمة، كالشرح على أقوا٢تم، كالًتجي   37الفركع.

 ستنباط.سة الكتاب كالسنة اليت ىي أساس االبينها، بدالن عن درا

                                                 
 136ص مرجع سابق، . اإلجتهادباركت.  ،. الريسوين 35
 23ص مرجع سابق. . البن عاشور  اإلسالمية ةعيمقاصد الشر . ا١تيساكم. 36
  201، ص 1ج مرجع سابق. . المستصفى من علم األصول .زايل. الغ 37
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يلتف  ٥تضـر فقيويف كل مدرسة  بنشوء ا١تدارس ا١تختلفة يف عدة بلداف، ا١تذاىب الفقهية أتنش
يدرس الواقعات، كيعطيها ك كالدراية الفقهية، كٮترج ا١تركيات، كيبٍت عليها، حولو تالميذ ٯتدىم بالركاية 

، ككاف بالشاـ شيخو س أبو حنيفة، ككاف با١تدينة شيخها مالكأحكامها، فكاف بالكوفة شيخ القيا
األكزاعي، ككاف ٔتصر الليث بن سعد، مث جاءت الطبقة الثانية فكاف الشافعي كأٛتد كداككد، كتتابع من 
بعدىم اإلجتهاد مث اال٨تياز ا١تذىي فأصب  اجملتهد ال ٬تتهد اجتهادان مطلقان، بل ٬تتهد يف دائرة مذىبو، 

قل االجتهاد يف دائرة أصوؿ ا١تذىب إىل التقليد بآراء اإلماـ مع االجتهاد فيما ر يرك فيو نص يف مث انت
ا١تذىب، مث صار من بعد ذلك إىل التقليد بآراء اجملتهدين يف ا١تذىب، كالتخريج عليها مث إىل اٞتمود 

  38.كالوقوؼ عندما انتهى إليو السابقوف
اـ يقىو ال بد من اإلقتداء هبا اليت رئيسية الذاىب ا١تربعة ا١تذاىب األجعل كالسبب الرئيسي يف 

من أجل تطويق  ،ْتصر العمل الفقهي يف ا١تذاىب السنية األربعة كامرهأبإعطاء  ا٠تليفة العباسي القادر
فوضع لو ا١تاكردم الشافعي كتاب اإلقناع، كما اآلراء السياسية ا١تعارضة اليت تأيت عن طريق اإلجتهاد، 

اٟتسُت القدكرم اٟتنفي ٥تتصره ا١تعركؼ ب)منت القدركم(، كصنف عبد الوىاب بن ٤تمد صنف أبو 
مث مت إلزاـ فقصر العمل عليها ابن نصر ا١تالكي ٥تتصران آخر، كر يعرؼ من صنف لو على مذىب أٛتد، 

 كىو ، فالسبب كاض  إذان يف فكرة التمذىب39علماء ا١تدرسة ا١تستنصرية بإغالؽ باب البحث كالنظر
 .إلغاء النظر كاإلجتهاد

      
لًتاث الفقهي الذم حول اتدكين  أ٫تهاأدت إىل التقليد؛  ثانوية ىناؾ عدة أسبابكما أف 

١تا عليو األئمة األربعة من مكانة رفيعة  يضاؼ إليو ما أصب  ،حلوؿ ١تسائل كثَتة حقيقية كغَت حقيقية
٣تموعة إمامها دكف أم تغيَت أك تبديل، كهبذا  لديهم من علم غزير، كفتاكل ٞتميع القضايا، فتابعت كل

اعتمد  أصبحت نصوصهم مقدسة غَت قابلة للتعديل أك اإلجتهاد، كما أف القضاء يف العار اإلسالمي

                                                 
 281، ص2ج .مرجع سابق. تاريخ المذاهب اإلسالمية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية. أبو زىرة.  38
 . 87صمرجع سابق، . اإلجتهاد. الريسوين، باركت.  39



14 

 

على ىؤالء الفقهاء، الذين أصبحوا ا١تصدر الرٝتي للفتول، فالدكلة العباسية تقضي على مذىب أو 
  40لك، كالشاـ على مذىب الشافعي.حنيفة، كاألندلس على مذىب اإلماـ ما

كقد أكد اهلل تعاىل ما يف كقد ذـ عدد كبَت من العلماء التقليد، يقوؿ أبو بكر اٞتصاص: "
العقوؿ يف نفي التقليد كإثبات النظر ٔتا نص عليو يف كتابو من األمر بالنظر، كاالستدالؿ فقاؿ: )فاعتربكا 

"كقد ذـ اهلل التقليد  .41معانيو النظر كاإلستدالؿ كالتعلم"(، كاإلعتبار من 2)اٟتشر:  يا أكيل األبصار(
 .42يف غَت موضع من كتابو، كجاءت األنبياء تدعو إىل ترؾ التقليد، كإىل النظر يف اٟتجج كالدالئل"

كيقوؿ الزركشي: "فالعامي ليس مقلدان ألنو  ال بد لو من نوع اجتهاد كبو جـز القاضي، كالغزايل، 
كقاؿ القاضي يف ٥تتصر التقريب ، ألنو بذؿ ٣تهوده يف األخذ بقوؿ األعلم، كاآلمدم كابن اٟتاجب

الذم ٩تتاره أف ذلك ليس بتقليد أصالن، فإف قوؿ العار حجة يف حق ا١تستفيت، نصبو الرب علمان يف حق 
العامي، فأكجب عليو العمل بو، كما أكجب على اجملتهد العمل باجتهاده، كاجتهاده علم عليو.... كقاؿ 

  .43الشافعي: ال ٭تل ألحد تقليد أحد سول الني صلى اهلل عليو كسلم"
  ،لكل مذىبطريقة إستنباط اٟتكم الشرعي كتأثَت القولبة أكثر ما يتجلى يف ٖتديد أصوؿ الفقو 

كاليت تنتج دائمان نفس اٟتكم، ألف الطريقة اليت ينظر فيها العار، أك اٞتهاز الذم يستخدمو كاحد غَت 
فاإلبداع  ، ٦تا يؤدم دائما إلنتاج نفس األحكاـ اليت لن تكوف ٥تتلفة، كلن تكوف ٕتديدية.يَتقابل للتغ

الفقهي كاف يف ذركتو يف عصر الصحابة كالتابعُت، حيث كانت آرائهم كاجتهاداهتم مستقاة من الكتاب 
هنم يف عصر التقليد كالسنة، كاستيحاءن من منهج الرسوؿ، كاتباعان للرأم ا١تدعـو باٟتجة كالبينة، إال أ

٘تسكوا بإماـ ا١تذىب صوابان كاف أـ خطأ. يقوؿ ابن قيم اٞتوزية يف إعالـ ا١توقعُت: "كإنا نعلم بالضركرة 
أنو ر يكن يف عصر الصحابة رجل كاحد اٗتذ رجالن منهم يقلده يف ٚتيع أقوالو فلم يسقط منها شيئان، 

الضركرة أف ىذا ر يكن يف عصر التابعُت، كال تابعي كأسقط أقواؿ غَته فلم يأخذ منها شيئان، كنعلم ب
التابعُت، كإ٪تا حدثت ىذه البدعة يف القرف الرابع ا١تذمـو على لساف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، 

                                                 
  167-166، صـ2004/ق1425، 1: دار قتيبة، ط. دمشقالمذاهب الفقهية والتعصب المذهبي. تاجا، ٤تمد.  40
 184، ص 2ج مرجع سابق. . الفصول في األصولاٞتصاص. .  41
42

 185، ص2ج  .مرجع السابق. الفصول في األصولاٞتصاص. .  
لمذاهب اتاجا.  557ص ،4ـ، ج2000ق/1421، 1. بَتكت: دار الكتب العلمية، طفقهلالبحر المحيط في أصول االزركشي، بدر الدين، .  43

 196-195ص .مرجع سابق. إلسالميةاالفقهية 
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فا١تقلدكف ١تتبوعهم يف ٚتيع ما قالوه يبيحوف بو الفركج كالدماء كاألمواؿ ك٭ترموهنا كال يدركف أذلك 
 .   44صواب أـ خطأ"

 
 عدم القدرة على رؤية وجهات النظر المختلفةلمطلب الرابع: ا

حىت  يف رفض التعددية كالرأم اآلخر الذم يظهرلمذىب التعصب لكٯتثل ىذا العائق لإلبداع 
كلو كاف على حساب اٟتق كما يصف عز الدين بن عبد السالـ: "كمن العجب العجيب أف الفقهاء 

مدفعان، كىو مع ذلك يقلد فيو و ْتيث ال ٬تد لضعفو ا١تقلدين يقف أحدىم على ضعف مأخذ إمام
ليد إمامو، بل يتحيل لدفع قكيًتؾ من شهد الكتاب كالسنة كاألقيسة الصحيحة ١تذىبهم ٚتودان على ت

كىكذا ٖتوؿ  .45فواىر الكتاب كالسنة، كيتأك٢تما بالتأكيالت البعيدة الباطلة نضاالن عن مقلده"
 تيسَت إىل تضييقما ٛتلتو من ك  هباخذ األالتوسع يف لبدائل ك لوافر تمن  بُت آراء الفقهاء ختالؼاال

يقوؿ إىل ضدىا بسبب التعصب للمذىب. اليت كفرهتا الشريعة انقلبت األمور ك ، كاستخداـ رأم كاحد
ختالؼ رٛتة، كشدد كل منهم يف ٖتتيم ٤تمد رشيد رضا: "كلكن ا١تتعصبُت للمذاىب أبوا أف يكوف اال

ٔتعٌت آخر فإف . 46ـ الًتخيص للمنتمُت إليو يف تقيد غَته كلو ٟتاجة أك ضركرة"تقليد مذىبو، كعد
لذلك ال يستطيع أف يبدع حالن للمشاكل ألف النظر بإتاه ا١تتعصب ١تذىب ال ينظر إال يف إتاه كاحد، 

  .الذم ٭تتاج إىل تغطية ٚتيع الزكايا كاحد ال يعطي نظرة مشولية للموضوع
كعلى  اٞتدؿ بينهم ةتباع ا١تذاىب ا١تختلفة، ككثر أفرات بُت اع نطاؽ ا١تنا اتسٯتكن اعتبار أف  ان إذ
علمي كما كاف عليو أسالفهم،  إبداعىل إالوصوؿ ر يكن القصد منها بُت الشافعية كاٟتنفية ا٠تصوص 
،  كغلبت عليهاها األىواء تكإ٪تا حرك ة أماـ لالستطالة كاٟتظو ك العصبية ا١تذىبية كإفهار الغلبة على ا٠تصـو

 47اٟتكاـ، فقد كانت اجملالس تعقد لذلك يف ا١تساجد، كأماـ الوزراء كاٟتكاـ بقصد التفاخر كالتغالب
 .48ما بعد إىل مهاترات مذىبية التعرؼ للحق طريقان كٖتولت في

                                                 
44

 189، ص2ج .مرجع سابق .عن رب العالمين إعالم الموقعينابن قيم اٞتوزية. .  
 . قواعد األحكام في مصالح األنامعز الدين بن عبد السالـ. .  45

 18، ص1ـ، ج1981ق/1401ٞتديثة، ط البن قدامة ا١تقدسي. ا١تقدمة. الرياض: مكتبة الرياض ا ا١تغٍترضا، ٤تمد رشيد. .  46
 179، ص 3ج .مرجع سابق .الفكر السامي. الثعالي.  47
 148، ص2005. اإلسكندرية: دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر، تاريخ الفقه اإلسالمي. حسُت، أٛتد فراج.  48



16 

 

نتصار للمذىب بأم يقوؿ الثعالي: "كقد صار اٟتاؿ يف التاريخ السابق إىل غَت ذلك، كىو اال
لتقيد بو، فكاف العار يف بالد ا١تشرؽ من الشافعية أك اٟتنفية غالبان إذا مات لو قريبو، طريقة كانت مع ا

زلو، فيأتيو الناس للعزاء سبعة أياـ ٬تتمعوف عليو إما لتالكة أك ١تنافرة يف نجلس ٔتجلس قريب من م
نافركف يف ا١تسائل، كاإلنتصار ١تذىب من ا١تذاىب، فرٔتا نشأ عن ذلك مشاجرات، بل ١تا كانوا يت

 .49العقائد، كانت تقع مقاتالت، كتنشأ اٟتركب"
نتائج التحيز للمذاىب تفرؽ األمة اإلسالمية إىل أحزاب، كبدؿ أف يتطور الفقو كتتطور كاف من 

كسائلو، أصب  ا٠تالفات حوؿ أمور ليست بذات أ٫تية، تعيق اإلبداع، كتضيع جهود العلماء، فمن أمثلة 
يف حكم تزكج اٟتنفية بالشافعي، فقاؿ بعضهم: ال يص ، ألهنا تشك يف ختالفات اختالفهم ىذه اال

كأصب  اإلنتقاؿ بُت ا١تذاىب جرٯتة، كمن أفهر رأيان  .50ٯتاهنا، كقاؿ آخركف: يص  قياسان على الذميةا
غَت رأم إمامو كمذىبو خرج عن ا١تألوؼ، كقيل أنو طيلب أخَتان من العلماء أف ٮتتاركا مذىبان من 

 .١51تختلفة للقضاء فاحتاركا كرفضوا، فكانت النتيجة اللجوء إىل القانوف الفرنسيا١تذاىب ا
كإ٪تا ختالفهم ر يكن هلل تعاىل، اكمن األمور اليت حصلت كاليت تدؿ داللة كاضحة على أف 

ابن جرير الطربم  ما حصل حُت تويف ،خالفات شخصية نتيجة تقديسهم لشخوص األئمة األربعة
قاؿ ك ، اٟتنابلة انقلبوا عليو حيث ر يذكر أٛتد يف كتابو بينما ذكر األئمة الثالثةسران ألف دفن بداره ليالن ف

أىل ككذلك نيقل يف رسالة الطويف عن رعاية ا١تصلحة أف  .52كليس بفقيو٤تدث يف ذلك أف أٛتد 
أف  كقيل يف الكفار، وفكمكأ٪تا ٭ت  جيالف من اٟتنابلة إذا دخل عليهم حنفي قتلوه كجعلوا مالو فيئان 

نفية كاف فيها مسجد للشافعية، ككاف كايل البلد ٮترج كل يـو لصالة بعض بالد ما كراء النهر من بالد اٟت
كقد  ان الصب ، فَتل ذلك ا١تسجد فيقوؿ أما آف ٢تذه الكنيسة أف تغلق، فلم يزؿ كذلك حىت أصب  يوم

 . 53سد باب ذلك ا١تسجد بالطُت كاللنب، فأعجب الوايل ذلك

                                                 
 179، ص  3ج  .مرجع سابق. الفكر الساميالثعالي. .  49

 14، ص 1ج .مرجع سابق. فقه السنة .. سابق 50
 7، ص 2ج  .مرجع سابق. ظهر اإلسالم. أمُت.  51
 5-4، ص 2ج  .مرجع سابق. ظهر اإلسالم. أمُت.  52
 152، ص ـ2005/ق1426، 7. الكويت: دار القلم، طمصادر التشريع فيما ال نص فيه. خالؼ، عبد الوىاب.  53
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بن قيم اٞتوزية كىو ما يظهر يف رد ا، من حرص على اٟتق الشريعة توقصدامينايف  حوؿىذا الت
"الصواب أنو إذا ترج  نتسب ألحد األئمة أف يفيت بغَت مذىبو فأجاب: ىل للمفيت ا١ت :عن السؤاؿ

عنده قوؿ غَت إمامو بدليل راج  فال بد أف ٮترج على أصوؿ إمامو كقواعده فإف األئمة متفقة على 
وؿ األحكاـ كمىت قاؿ بعضهم قوالن مرجوحان فأصولو ترده كتقتضي القوؿ الراج  فكل قوؿ صحي  أص

فهو ٮترج على قواعد األئمة بال ريب فإذا تبُت ٢تذا اجملتهد ا١تقيد رجحاف ىذا القوؿ كصحة مأخذه خرج 
ت ٯتنع ٚتيع فأين إجابتو ٦تا حصل بُت الناس من تعصب كتزم. 54على قواعد إمامو فلو أف يفيت بو"

 أنواع اإلبداع، كالتفت  الذىٍت؟
 

 : تحديد اإلشكالية بشكل فقيرخامسالمطلب ال
ٯتكن التعبَت عن ىذا العائق لإلبداع بتوقف التجديد كانقطاعو، كاكتفاء العلماء بالقياـ بالشركح  

ما فيها من قف العلماء ال يستظهركف غَت ا١تتوف، كال يعرفوف غَت اٟتواشي، ك ك "كما يصف سيد سابق: 
مع أف التجديد ضركرة يف عار متغَت  .55إيرادات كاعًتاضات كألغاز، كما كتب عليها من تقريرات"

؛ الوجو األكؿ: ىو الواقعة متقلب، ألف اٟتوادث غَت ٦تاثلة ١تا كانت عليو يف السابق، فلكل كاقعة كجهاف
، كالوجو الثاين: ىو اٟتكم ك شخصيان أ ذاهتا كما تتظاىر بو من أشكاؿ، سواء كاف علميان أك إجتماعيان 

يقوؿ ابن قيم اٞتوزية: "كال يتمكن ا١تفيت كال اٟتاكم من الفتول باٟتق إال بنوعُت الشرعي ٢تذه الواقعة، 
 من الفهم: أحد٫تا فهم الواقع كالفقو فيو كاستنباط علم حقيقة ما كقع بالقرائن كاألمارات كالعالمات

اين: فهم الواجب يف الواقع، كىو فهم حكم اهلل الذم حكم بو يف كتابو، حىت ٭تيط بو علمان، كالنوع الث
فيستلـز الوجو األكؿ التعمق يف . 56أك على لساف قولو يف ىذا الواقع، مث يطبق أحد٫تا على اآلخر"

    تجديد.ال، كىو ما قصر فيو الفقو اإلسالمي، لذلك فهر القصور يف للواقع الدرس كالفهم

                                                 

301ص، 4ج .مرجع سابق .عن رب العالمين . أعالم الموقعين. ابن قيم اٞتوزية 54  
 15، ص 1ج .مرجع سابق. فقه السنة. سابق.  55

 69، ص1ج .مرجع سابق. إعالم الموقعين عن رب العالمينابن قيم اٞتوزية.  . 56
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مستقاة  سياسية إ٬تاد بدائل يف موضوعالفقو اإلسالمي  َتقصتما يكوف يف كا١تثاؿ ىنا أكض  
، كإكتفاؤه بكتب الفقو التقليدم، مع عن الدٯتقراطية كغَتىا من النظم الغربيةمن الشريعة اإلسالمية 

  قصورىا عن اللحاؽ بركب ا١تعاصرة، كمتطلبات الشعوب.
تصٌرؼ يف ي فنراه ،لسلطافالسلطة ا١تطلقة لفمن ا١تآخذ على الفقو السياسي اإلسالمي إيكالو 

اليت ٬تب عليو أخذىا بعُت اإلعتبار ىي الشورل الشورل ف أل، مطلقان  شؤكف األٌمة باجتهاده تصرٌفان 
 إىلكىو ما جر الويالت  ،ر يكن ىناؾ ما ٭تدد من سلطات اٟتاكم كيقيدهلذلك ، 57ا١تعلمة ال ا١تلزمة 

يات القرآنية ا١تقٌيدة لتصرٌفات اإلماـ بالشورل صر٭تة كما يف قولو اآلالعار اإلسالمي، مع العلم أف 
ر يكن ك (، 38:)الشورل )كىأىٍمريىيٍم شيورىل(( كيف قولو تعاىل: 159:آؿ عمراف) )كىشىاًكٍرىيٍم يف األىٍمرً (تعاىل
ما كاف  كثَتان رة أصحابو، ك اشإست بعد الشأف السياسي إاٌل تخذ أم قرار يفصٌلى اهلل عليو كسٌلم يالني 

أثر ىذه كأثبت التاريخ ا٠تلفاء الراشدكف،  سار عليو، ك من أجل ٖتقيق رأم األكثرية منهم نزؿ عن رأيوي
 السلطة الغَت احملدكدة ا١تعطاة للسلطاف تردم اجملتمعات اإلسالمية يف مآسي كاضطهادات. 
بػػالقرارات ا١تهمػػة، األمػػر اآلخػػر الػػذم أخػػذ علػػى الفقػػو السياسػػي اإلسػػالمي عػػدـ إشػػراؾ الشػػعب 

  مصػػطل  ىػػوك أىػػل اٟتػػٌل كالعقػػد،  دعىتػػكعلػػى رأسػػها اختيػػار اٟتػػاكم، بػػل جعلػػو الفقهػػاء بيػػد فئػػة صػػغَتة 
كمػػا أشػػار إىل ذلػػك إمػػاـ ييسػػتوب برجػػل كاحػػد عنػػد بعػػض الفقهػػاء   كقػػدعػػائم كال يفيػػد التمثيػػل الشػػعي، 

تباع كاألشياع مطاع يف قومو، ككانػت منعتػو اٟترمُت يف كتابو الغياثي: "إف بايع رجل كاحد مرموؽ كثَت األ
  .58انعقدت اإلمامة"( من نصرة اإلماـ كٛتايتو)تفيد ما أشرنا إليو 

مػػن القاعػػدة الشػػعبية الػػيت ٭تػػق ٢تػػا إختيػػار اإلمػػاـ اء النسػػاء كالعػػواـ اسػػتثن األمػػر ا١تلفػػت للنظػػر ىػػوك 
مػػػدخل ٢تػػػٌن يف ٗتػػػٌَت اإلمػػػاـ كعقػػػد مػػػا نعلمػػػو قطعػػػا أٌف النسػػػوة ال : "إمػػػاـ اٟتػػػرمُت قػػػوؿ مسػػػتفاد مػػػنكىػػػو 

ـٌ الػػػذين ال ييعػػػٌدكف مػػػن العلمػػػاء كذكم األحػػػالـ فمػػػن إذان لػػػو اٟتػػػق يف . 59" اإلمامػػػة... كال تعلٌػػػق لػػػو بػػػالعوا
إذا كػػػاف السػػػواد األعظػػػم مػػػن األمػػػة يسػػػتبعد، ك٭تػػػـر حقػػػو السياسػػػي يف اختيػػػار قائػػػده ألنػػػو مػػػن  اإلختيػػػار؟

 .العواـ، كالغوغاء كالد٫تاء
                                                 

 213 -198ص، 1983، 6ديث، طا١تكتب ا١تصرم اٟت. النظام السياسي للدولة اإلسالميةيف ٤تمد سليم ػ  ،العوا.   57
 71ق، ص1400، 1قطر: الشؤكف الدينية، ط: غياث األمم في التياث الظلم الغياثيػ   عبد ا١تلكاٞتويٍت، أبو ا١تعايل إماـ اٟترمُت  58
 62ص  .مرجع سابق : الغياثيإماـ اٟترمُت ػ   59
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ةن لػػػو يف فػػير الػػيت تيأخػػػذ علػػى الفقػػػو السياسػػي اإلسػػػالمي اعتبػػاره شػػػرعية توليػػة اإلمػػػاـ خلكمػػن األمػػػو 
لكػػن "كمػػا يقػػوؿ ا١تػػاكردم: أك غػػَتىم   ،أك الشػػعب ،أىػػل اٟتػػل كالعقػػدموافقػػة أخػػذ مػػن غػػَت حكػػم الػػبالد 

ىل أٌف ذىب بعض علماء أىل البصرة إاختلفوا ىل يكوف فهور الرضا منهم شركا يف انعقاد بيعتو اك ال؟ ف
رضػػػى أىػػػل االختيػػػار لبيعتػػػو شػػػرط يف لزكمهػػػا ل ٌمػػػة، ألهنػػػا حػػػق يتعلػػػق هبػػػم فلػػػم تلػػػزمهم إال برضػػػى أىػػػل 

، ألف بيعػة عمػر رضػي اهلل عنػػو ر االختيػار مػنهم، كالصػحي  أف بيعتػو منعقػدة، كأف الرضػى هبػا غػَت معتػرب
مػن اإلسػتحالة القضػاء علػى كهبذا تستمر كالية الظلم كاإلستبداد كيصػب   .60"تتوقف على رضا الصحابة

"إهنا تثبت  :كقد ٠تص اإل٬تي طرؽ الوالية، نظاـ معُت، ألنو سوؼ يستخلف أحد من عشَتتو أك أكالده
 .61بالنٌص من الرسوؿ كمن اإلماـ السابق باإلٚتاع، كتثبت ببيعة أىل اٟتٌل كالعقد"

 
 ميالمبحث الثاني: العوائق النفسية والعاطفية لإلبداع في الفقه اإلسال

، كالشعور بالعجز من العوائق اليت ، ٕتنب ا١تخاطرةا٠توؼ من الفشلتعترب العوائق النفسية مثل 
 من حيث إعاقتها لإلبداع.  أدت إىل تأخر تطوير الفقو اإلسالمي

 كىوبعد القرف الرابع ا٢تجرم،  يف الفقو اإلسالمي ٖتوؿ حاصلفكما يبدك للعياف أف ىناؾ 
الشرح كاإلختصار، كالتنافس يف ٚتع فهور يبدك ذلك من خالؿ ىل التقليد، من اإلبداع إ نوعي تراجع

من تقدـ فقط، عمث قصركا عن ذلك يف ىذه األزماف، كاقتصركا على النقل الًتاث، يقوؿ الثعالي: "
كانصرفت ٫تتهم لشرح كتب ا١تتقدمُت كتفهمها، مث اختصارىا، كفكرة اإلختصار مث التبارم فيو مع ٚتع 

، كأفسد الفقو"ذلكثَتة يف اللفظ القليل ىو الالفركع ا  . 62م أكجب ا٢تـر
 ٢تذا التحوؿ نتائج ٯتكن تلخيصها على الشكل التايل:

                                                 
 11ص بَتكت: دار الكتب العلمية، . والواليات الدينية األحكام السلطانيةػ  ، أبو اٟتسن علي بن ٤تمدا١تاكردم.   60
، 3ج ـ،1997ق/1417، 1. ٖتقيق: عبد اٟتمن عمَتة. بَتكت: دار اٞتيل، طكتاب المواقفػ  عضد الدين عبد الرٚتن ، ياإل٬تابن أٛتد .   61
 589ص
 189، ص4ج  .مرجع سابق الفكر السامي.. الثعالي.  62
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٢تيمنة النظرة القائلة بأف العلم مقصور على األكائل، كما ترؾ : فقداف اٟترية الفكرية األكىل النتيجة
لصب  بقريب: "سلب اٟترية عن العلـو بسبب األكلوف لاخرين شيئان، قاؿ ابن عاشور يف كتابو أليس ا

 . 63قصر العلم يف نظر اٞتمهور على نقل كالـ السلف كا٨تصار التآليف يف نقل ما مضى من غَت ْتث"
يد ل"٘تيزت ىذه ا١ترحلة بظهور التقتاريخ الفقو:  منكيصف حسُت أٛتد ما حل يف ىذه اٟتقبة 
قراهنم، فبينما كاف أنيفة، كمالك كالشافعي كأٛتد ك بُت الفقهاء، فلم يوجد فيها ٣تتهد مطلق كأو ح

فقهاء األدكار السابقة ٯتتازكف بركح اإلستقالؿ الفكرم، تلك اليت أملت على أو حنيفة أف يقوؿ يف 
أسالفو: ىم رجاؿ ك٨تن رجاؿ، كأملت على مالك أف يقوؿ : ليس من أحد إال يؤخذ منو قولو أك يًتؾ 

ه الركح ىي الصفة البارزة يف العلماء ا١تتقدمُت، ٧تد علماء ىذه ا١ترحلة إال رسوؿ اهلل بينما كانت ىذ
سرت بينهم ركح النقل، كماتت فيهم ركح اإلستقالؿ الفكرم، كملكة اإلبتكار كالتجديد، فتهيبوا النظر، 
كر يستجز أحد لنفسو أف يفيت يف مسألة ٔتا ٮتالف ما استنبطو من اإلماـ، كصار أحدىم يتلقى كتب 

ـ معُت كيدرس طريقتو يف اإلستنباط، فإذا مت لو ذلك صار من الفقهاء الذين ٢تم حق اإلفتاء إما
 .    64كالقضاء، كبذلك أغلق باب اإلجتهاد، كفت  باب التقليد"

الشعور بالنقص كالضعف، ألنك لو أغرقت الناس ٔتجموعة كبَتة من الكتب  :النتيجة الثانية
 ،تكوف أكؿ ردة فعل ىي اإلحًتاـ كالتقديسموجودة كغَت موجودة  فيها فرضيات كثَتة  ٖتتوم معلومات

: "كر يكن سده كما يصف أٛتد أمُت  نقصكالشعور بالرىبة ٢تذا الكم ا٢تائل، يليو شعور بالدكنية أك ال
بناءن على ٣تلس اجتمع فيو الفقهاء كقرركا فيو إقفاؿ باب اإلجتهاد، إ٪تا كاف شعوران عامان بالضغف 

"أف أجياؿ التقليد قد أصيبت كيقوؿ ابن عاشور:  .65قهاء السابقُت"وعان من التقديس للفكالنقص، كن
، كال تعليل عنده لذلك إال  باالنبهار كاالنبهات أماـ ما أحرزه ا١تتقدموف من هنضة كتقدـ يف العلـو

خرين فيعود إىل شجاعة األكلُت كإطالقهم، ألهنم غَت مسبوقُت ٔتا يوثق أفكارىم كأقالمهم، أما ٚتود ا١تتأ
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ما كقر يف نفوسهم من ا١تتابعة أبدان، فكأ٪تا األمر يف جليتو ركوف إىل الشعور بالدكنية كالقصور كاستصغار 
 . 66للنفس أماـ تراث السلف لكثافتو كثرائو كاتساعو كتنوعو"

اإلبداع كقد يكوف سبب اإلستغراؽ يف التقليد ىو الشعور بالنقص، كفقداف اٟتوافز للقياـ بأم نوع من 
يف الفكر السامي: "كهلل در سعيد بن اٟتداد الفقيو القَتكاين إذ يقوؿ: إف الذم أدخل  كالتجديد كما 

"اهتموا أنفسهم كيقوؿ ابن قيم اٞتوزية: . 67كثَتان من الناس يف التقليد نقص العقوؿ، كدناءة ا٢تمم"
"ككاف من أكرب د أمُت: ٛتأ قوؿكي .68بالعجز كالتقصَت عن السَت يف خطا األئمة بالركاية اليت توافقو"

مظاىر ىذا العصر القوؿ بسد باب اإلجتهاد، كر يكن سده بناءن على ٣تلس اجتمع فيو الفقهاء كقرركا 
فيو إقفاؿ باب اإلجتهاد، كعمل بذلك ٤تضر كزع على األمصار، إ٪تا كاف شعوران عامان بالضعف 

 . 69كالنقص، كنوعان من التقديس للفقهاء السابقُت"
يف كتابو  ضطهاد لكل من حاكؿ التجديد كاإلبداع كصفو ابن عاشورالتعرض لال :النتيجة الثالثة

أليس الصب  بقريب: "أصب  "ا١تبتكر عرضة للنكاية أك اإلضطهاد ناىيك با١تعًتض على بعض 
جتهاد ا١تطلق كالشوكاين يف اليمن، "كمن ا١تتأخرين من ادعى رتبة االككذلك الثعالي: . 70ا١تتقدمُت"

 .71كلكن ر يسلموه لو، كأكذم بسبب ذلك"
اإلضطهاد إىل  اإلختالؼ يف الرأم يؤدم دائمان كلو رجعنا إىل التاريخ اإلسالمي لالحظنا أف 

 "قاـ أٛتد مقاـ األنبياء قد تداكلتو أربعة من ا٠تلفاء، يقوؿ الثعالي كاصفان ٤تنة أٛتد بن حنبل: التعذيبك 
بالضراء تارة كبالسراء أخرل، كىو معتصم بربو، ا١تأموف كا١تعتصم، كالواثق، بالضرب كاٟتبس كبعضهم 

حاؿ كل  لمن قاؿ أف القرآف قدمي كغَت ٥تلوؽ: "كعلى ك لكطاؿ التعذيب ك .72"باإلخافة كاإلرىاب
ستبيحت من كاف حر الضمَت كاللساف يقف باىتان كيف كقع ىذا ا٠تالؼ، كسفكت ألجلو دماء، كا
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 تر اإلستبداد الفكرم الذم ساد العار اإلسالمي كشكلاىذه كلها مؤشرات على مقد .73أعراض"
 عائقان قويان يف كجو اإلبداع.

لو تابعنا النظر لالحظنا أف الذم فيلم اليـو فلم آخرين غدان من أجل إعالهنم أفكاران ال توافق ك 
لة: "فأساء ذلك اٟتنابلة كرموه بالرفض بسبب قولو ما حصل لإلماـ الطربم بسبب اٟتناب كىو ما ،مذىبو

با١تس  على القدمُت ىو قوؿ رافضي، كقيل إنو يقوؿ با١تس  كالغسل معان، كأىاجوا عليو العامة يـو 
دفنو، فمنعوا دفنو هناران، كمنعوا الناس من الدخوؿ إليو يف حياتو، كقيل: إهنم سألوه عن حديث اٞتلوس 

اؿ، فرموه ٔتحابرىم ككانوا ألوفان، فدخل داره، فرموه باٟتجارة حىت صار بابو  على العرش، فقاؿ: إنو ٤ت
كالتل العظيم، كركب نازكؾ صاحب الشرطة يف عشرات األلوؼ من اٞتند ٯتنع العامة، ككقف على بابو 

 .  74إىل الليل، كأمر برفع اٟتجارة عنو"

تاريخ الفقو اإلسالمي كاألمة ىذه النتائج كلها شكلت أسبابان لنتائج أخرل أشد عمقان يف 
اإلسالمية، يصفها سيد سابق كما يلي: "كما كاف من آثار ذلك انتشار البدع، كاختفاء معار السنن، 
كٜتود اٟتركة العقلية، ككقف النشاط الفكرم، كضياع االستقالؿ العلمي، األمر الذم إىل ضعف 

َت كالنهوض، ككجد الدخالء بذلك ثغرات شخصية األمة، كأفقدىا اٟتياة ا١تنتجة، كقعد هبا عن الس
. كىو يعٍت أف ىناؾ أسئلة طرحها األعداء ر ٕتد إجابات عند 75ينفذكف منها إىل صميم اإلسالـ"

 العلماء لقصورىم الفكرم، كتوقف ٚتيع أنواع النشاط الذىٍت.   
 

 الثالث: العوائق االجتماعية والثقافية لإلبداع في الفقه اإلسالميالمبحث 
ٯتكن للشخص  اٟتكم على األمور كإٗتاذ القرار تتعلق بالشخص كبيئتو كثقافتو، فال ع كسائلٚتي

ترىب يف بيئة غربية أف ينظر إىل نفس ا١تسألة بنفس الطريقة اليت ينظر فيها الشخص الذم ترىب يف  الذم
تأخذ دكرىا يف إعاقة  كاإلفًتاضات ا٠تاطئة السائدة كلهاالبيئة الشرقية، فالثقافة كالعادات، كاحملرمات، 

  اٟتكم السليم على األمور. 
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 العادات السائدةو  المطلب األول: المحرم الثقافي
من قبيل العادات كاألعراؼ  ساد العار اإلسالمي كثَت من احملرمات الثقافية ال ٬توز ا١تساس هبا

أمثلة كثَتة  اك٢تالذىٍت،  كعلى إبداعهاخصوصان ا١ترأة اجملتمع عمومان كعلى  ككاف ٢تا أثر على السائدة،
اليت ال ٕترؤ النساء على  من احملرمات الثقافيةا٠تاصة بعض أنواع الوالية العامة ك منها اعتبار كالية ا١ترأة 

 .ا١تطالبة هبا

معربان عن رأم  يقوؿ األنصارم باستعراض آراء العلماء يف كالية ا١ترأة لتكوين نظرة عن ا١توضوع؛
")قولو ذكران( ألف ا١ترأة ال تلي اإلمامة ا٠تاصة بالرجاؿ، فكيف تلي اإلمامة  :الشرع حوؿ كالية ا١ترأة

العامة اليت تقتضي الربكز، كعدـ التحرز، كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم: )لن يفل  قـو كلوا أمرىم 
"كأما ا١ترأة فلنقص النساء عن رتب  :كما يصف ا١تاكردم  ا١ترأة ناقصة عن الوالياتألف . 77"76مرأة(ا
"كال اعتبار بقوؿ يرده اإلٚتاع مع قوؿ اهلل  . كقاـ اإلٚتاع عليو:78اليات، كإف تعلق بقو٢تن أحكاـ"الو 

)النساء:  (الرِّجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلىى النِّسىاء ٔتىا فىضَّلى الٌلوي بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو كىٔتىا أىنفىقيوٍا ًمٍن أىٍموىا٢تًًمٍ ) تعاىل:
"فال توىل امرأة لقولو صلى اهلل عليو كسلم:  قل كدين كما ذكر النوكم:. كما أهنن ناقصات ع79(34

 . 80)لن يفل  قـو كلوا أمرىم امرأة(، كألف النساء ناقصات عقل كدين"
ها: "كلنا قوؿ الني صلى اهلل عليو تيكالحرمة بن قدامة ا١تقدسي معددان أسباب عدـ اكيقوؿ 

، كالرجاؿ، كال تقبل شهادهتا كسلم: )ما أفل  قـو كلوا أمرىم إمرأة(، كأل ف القاضي ٭تضره ٤تافل ا٠تصـو
 كلو كاف معها ألف امرأة مثلها ما ر يكن معهن رجل، كقد نبو اهلل تعاىل على ضال٢تن كنسياهنن بقولو:

ا٫تيىا فػىتيذىكِّرى ًإٍحدىا٫تيىا األيٍخرىل( لتولية البلداف، كال تصل  لإلمامة العظمى، كال (، 282)البقرة:  )أىف تىًضلَّ ٍإٍحدى

                                                 
 سبق ٗتر٬تو.. 76
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 .265، ص8ج ـ،2001ىػ/1422
بَتكت: ا١تكتب اإلسالمي،  .٤تمد إبراىيم الزغلي .ارس اٟترستاينٖتقيق: عصاـ ف .األحكام السلطانية .ا١تاكردم، أبو اٟتسن علي البصرم البغدادم .78
 .107ـ، ص 1996ىػ/ 1416، 1ط
 .107ا١تصدر السابق، ص  .79
بَتكت:  .ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، علي ٤تمد معوض .روضة الطالبين ومعه المنهاج السوي .النوكم الدمشقي، أبو زكريا ٭تِت بن شرؼ. 80

 .82، ص 8، د. ط، د. ت، جدار الكتب العلمية



24 

 

ك٢تذا ر يوؿ الني صلى اهلل عليو كسلم، كال أحد من خلفائو، كال من بعدىم إمرأة قضاءن، كال كالية بلد 
 . 81فيما بلغنا، كلو جاز ر ٮتل ٚتيع الزمن منو غالبان"

كلعل ىذا ا١توقف يف معظمو يستند إىل حديث آحاد جرل االستشهاد بو من العامة كا٠تاصة، 
إال أف البحث أثبت أف  ،82)لن يفل  قـو كلوا أمرىم امرأة(الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم: كىو قوؿ 

    .لحديث مالبسات كثَتة ينبغي أخذىا بعُت االعتبارل
فراكم اٟتديث ىو أبو بكرة نفيع بن اٟتارث بن كلدة بن عمرك بن عالج بن أو سلمة صاحب 

قصتو ا١تشهورة مع يف . إال أنو ٣تلود يف حد قذؼ 83بةرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من فقهاء الصحا
مع أنو كما يقوؿ أنو ٝتعو من  موقعة اٞتمل وؿحص قيلاٟتديث  كر يرك، 84الصحاو ا١تغَتة بن شعبة

قصة كيفية حصوؿ اٟتديث ىي كالتايل: عن ابن عباس أف رسوؿ اهلل ، ك 85الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
إىل كسرل مع عبد اهلل بن حذافة السهمي، فأمره أف يدفعو إىل عظيم  صلى اهلل عليو كسلم بعث بكتابو

فدعا عليهم  -فحسبت أف ابن ا١تسيب قاؿ -البحرين، فدفعو عظيم البحرين إىل كسرل، فلما قرأه مزقو

                                                 
، 2القاىرة: ىجر، ط .: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي، عبد الفتاح ٤تمد اٟتلوٖتقيق .المغني .ابن قدامة ا١تقدسي، موفق الدين .81

. دمشق: دار حمدالمعتمد في فقه اإلمام أ، إبراىيم بن ٤تمد. بن ضويافعبد القادر بن عمر. ا. كانظر: الشيباين، 12، ص14ج ـ،1992ىػ/1412
  511، ص2 ج ـ،1421/2001ا٠تَت، 

، ص 4. ركاه البخارم يف صحيحو. كتاب ا١تغازم. باب كتاب الني صلى اهلل عليو كسلم إىل كسرل كقيصر. مرجع سابق. قرص ليزر مضغوط. ج 82
  4163، رقم اٟتديث 1610

ٖتقيق: ٤تمد نعيم العرقسوسي. مأموف صاغرجي. بَتكت: مؤسسة الرسالة،  الء.سير أعالم النب. انظر: الذىي، مشس الدين ٤تمد بن أٛتد بن عثماف. 83
 6، ص 3ـ، ج 2001ى/1422

اجتمع أبو بكرة . قصة أبو بكرة رضي اهلل عنو مع ا١تغَتة بن شعبة كما ركاىا ابن حجر العسقالين أف ا١تغَتة كاف كاليان على البصرة لعمر بن ا٠تطاب، ف 84
صحاو، كشبل بن معبد من ا١تخضرمُت، كزياد بن عبيد كيقاؿ لو زياد بن أو سفياف، فاجتمعوا فرأكا ا١تغَتة متبطن ا١ترأة، كىي مع نافع بن اٟتارث، كىو 

شعرم، الرقطاء أـ ٚتيل بنت عمرك بن األفقم ا٢تاللية، كزكجها اٟتجاج بن عتيك بن عوؼ اٞتشمي، فرحلوا إىل عمر فشكوه فعزلو ككىل أبا موسى األ
لد الثالثة حد ١تغَتة بن شعبة فشهد عليو الثالثة بالزنا، كأما زياد فلم يبت الشهادة كقاؿ رأيت منظران قبيحان كال أدرم أخالطها أـ ال، فأمر عمر ّتكأحضر ا

شرح صحيح  فتح الباريالقذؼ، كقاؿ من يرجع منكم عن شهادتو أقبل شهادتو، فأىب أبو بكرة أف يرجع عن شهادتو. انظر: ابن حجر العسقالين. 
        302، ص 5مرجع سابق. ج  البخاري.

سلم يقوؿ: "كأخرج أبو بكر بن أو شيبة عن أو بكرة، كقيل لو: ما منعك أف تقاتل مع أىل البصرة يـو اٞتمل؟ قاؿ ٝتعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك .  85
رأيو يف ذلك الًتؾ ١تا رأل  ىذا اٟتديث فامتنع من القتاؿ معهم، مث استصوب فكأف أبا بكرة أشار إىل ،ٮترج قـو ىلكى ال يفلحوف قائدىم امرأة يف اٞتنة

ت غلبة علي، كأخرج عمر بن شبة من طريق مبارؾ بن فضالة عن اٟتسن أف عائشة أرسلت إىل أو بكرة فقاؿ: إنك ألـ، كإف حقك لعظيم، كلكن ٝتع
 60، ص 13مرجع سابق. ج  فتح الباري شرح صحيح البخاري.ابن حجر العسقالين. ". ةلن يفل  قـو ٘تلكهم امرأرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: 
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رسوؿ اهلل عليو صلى اهلل عليو كسلم أف ٯتزقوا كل ٦تزؽ، كبعد فًتة علم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أهنم 
 .86ابنتو بوراف فقاؿ قولتو ا١تشهورة: )لن يفل  قـو كلوا أمرىم امرأة( ملكوا

كعلى الغالب فإف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ر يسمع بتولية بوراف ألف تاريخ الوفود ا١تقًتح ىو 
السنة التاسعة للهجرة بعد غزكة تبوؾ كىو ما أشار إليو ابن حجر العسقالين: "كقد ذكر أىل ا١تغازم أنو 

، كساؽ ركاية الطرباين كدليل: "خرج رسوؿ 87ى اهلل عليو كسلم ١تا كاف بتبوؾ كتب إىل قيصر، كغَته"صل
اهلل صلى اهلل عليو كسلم إىل أصحابو فقاؿ: إف اهلل بعثٍت للناس كافة فأدكا عٍت، كال ٗتتلفوا علي، فبعث 

، كالعالء بن اٟتضرمي إىل عبد اهلل بن حذافة إىل كسرل، كسليط بن عمرك إىل ىوذة بن علي باليمامة
ا١تنذر بن ساكل هبجر، كعمرك بن العاص إىل جيفر، كعباد اٞتلندم بعماف، كدحية إىل قيصر، كشجاع 
بن كىب إىل بن أو مشر الغساين، كعمرك بن أمية إىل النجاشي، فرجعوا ٚتيعان قبل كفاة الني صلى اهلل 

لوؾ كانت قبل كفاة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بفًتة . فالوفود إىل ا١ت88عليو كسلم غَت عمرك بن العاص"
كابن 89ليست بطويلة، ألنو ال ٯتكن أف يستمر غياب عمرك بن العاص لسنوات. كما أف ابن خلدكف

ذكرا أحداث غزكة تبوؾ ضمن األحداث اٟتاصلة يف السنة التاسعة للهجرة، ككذلك ا١تباركفورم  90األثَت
 . 91يف الرحيق ا١تختـو
، فػػإذا كانػػت مراسػػلة النػػي 92توليػػة بػػوراف حصػػلت يف السػػنة الثالثػػة عشػػر للهجػػرةكثػػَت أف كركل ابػػن  

صػلى اهلل عليػو كسػلم  إىل كسػرل يف سػػنة تسػع، مث تػوىل ابنػو شػَتكيو كمػػات مسػمومان بعػد سػتة أشػهر علػػى 
ار علػى األقل، مث توىل ابنو أزدشَت بن شَتكيو، ككاف عمره سبع سنوات ١تػدة سػنة كنصػف، مث اسػتوىل شػهري

ا١تلك كقتل أزدشَت فقتلو الناس ألهنػم تشػاءموا منػو يػـو ملػك، مث ملكػت بػوراف بنػة كسػرل ١تػدة سػنة كأربعػة 
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، فكيػػف بلػػغ النػػي ٘تلػػيكهم بػػوراف كىػػو قػػد تػػويف يف السػػنة العاشػػرة للهجػػرة؟ كهبػػذا يثبػػت أف  النػػي 93أشػػهر
ن يف صػحة اٟتػديث ألف النػي ال ينطػق صلى اهلل عليو كسلم ر يسمع بتوليػة ابنػة كسػرل بػوراف، كىػذا يطعػ

 عن ا٢تول. 
إال أنػػػو لقػػػي رصػػػيدان مػػػن ، مطعػػػوف يف صػػػحتولػػػى حػػػديث عفمػػػواقفهم مػػػن كاليػػػة النسػػػاء بنيػػػت كلهػػػا 

األعراؼ ال تتقبػػل فػػمػػن العػػادات السػػائدة عنػػد العػػرب، ألهنػػا بعػػدـ كاليػػة ا١تػػرأة  تهمالقبػػوؿ اٞتمػػاىَتم لػػرغب
  ف أكالن كإىل التاريخ ثانيان لكاف ٢تم موقف آخر.القرآلو نظركا إىل ك قيادة النساء، 

٬تدر ىنا ذكر قصة ا١تلكة بلقيس ملكة سبأ اليت ذكرىا القرآف لتكوف للناس مثاالن ٭تتذل 
ًإينِّ كىجىدتُّ بالتخلي عن دين اآلباء كاألجداد كنبذ طريق الضالؿ عند االقتناع، رغم الثركة كالغٌت كالعز: )

ًٍلكيهيمٍ  (. كمع ىذا الكربياء كالعظمة فقد 23كىأيكتًيىٍت ًمن كيلِّ شىٍيءو كى٢تىىا عىٍرشه عىًظيمه( )النمل:  اٍمرىأىةن ٘تى
ٗتلت عن شركها: )قىالىٍت رىبِّ ًإينِّ فىلىٍمتي نػىٍفًسي كىأىٍسلىٍمتي مىعى سيلىٍيمىافى لًلًَّو رىبِّ اٍلعىالىًمُتى( ) النمل: 

لنفسية ا٢تائلة يف التغلب على ا٢تول، كلوال ىذه ا١تيزة ١تا (. فهي شخصية قيادية من حيث قدراهتا ا44
 ذكرىا القرآف الكرمي فمن أصعب األمور القدرة على ردع الذات، كردىا إىل الصواب.

يلفت القرآف نظرنا إىل مواقف جديرة بالتأمل يف سلوؾ ىذه ا١ترأة عندما تلقت دعوة سليماف 
 
ى
ا ا١ت ي ًإينِّ أيٍلًقيى ًإيلىَّ ًكتىابه كىرميه ًإنَّوي ًمن سيلىٍيمىافى كىإًنَّوي ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن الرًَّحيًم عليو السالـ: )قىالىٍت يىا أىيػُّهى  ى

(. األمر األكؿ مالحظتها أنو كتاب كرمي فهي ٘تلك سالمة 31-29أىالَّ تػىٍعليوا عىلىيَّ كىٍأتيوين ميٍسًلًمُتى( )
رين مع أهنا كانت تعبد الشمس، كتسجد كقومها ٢تا من دكف اهلل: الفطرة، كالصدؽ مع نفسها كمع اآلخ

 السًَّبيًل فػىهيٍم )كىجىدتػُّهىا كىقػىٍومىهىا يىٍسجيديكفى لًلشٍَّمًس ًمن ديكًف اللًَّو كىزىيَّنى ٢تىيمي الشٍَّيطىافي أىٍعمىا٢تىيٍم فىصىدَّىيٍم عىنً 
ورل يف تسيَتىا أمور دكلتها مع أهنا كانت ٘تلك كل (. األمر الثاين تطبيق الش24الى يػىٍهتىديكفى( )النمل: 

ي أىفػٍتيوين يف أىٍمرًم مىا كينتي قىاًطعىةن أىٍمرنا حىىتَّ تىٍشهىديكًف( )النمل:  ى ى
( . األمر 32شيء: )قىالىٍت يىا أىيػُّهىا ا١ت

ةو كىأيكليوا بىٍأسو شىًديدو كىاأٍلىٍمري إًلىٍيًك الثالث ثقتهم الكبَتة هبا مع امتالكهم للقوة ا١تادية: )قىاليوا ٨تىٍني أيٍكليوا قػيوَّ 
( )النمل:  (. األمر الرابع ىو حكمتها النإتة عن االستقراء يف التاريخ: )قىالىٍت ًإفَّ 33فىانظيرًم مىاذىا تىٍأميرًينى
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ا أىًذلَّةن كىكى  ظهر ت ، كىنا(34ذىًلكى يػىٍفعىليوفى( )النمل: اٍلميليوؾى ًإذىا دىخىليوا قػىٍريىةن أىٍفسىديكىىا كىجىعىليوا أىًعزَّةى أىٍىًلهى
.  حكمتها  حيث بينت لقومها أضرار اٟترب على ا١تهزـك
ػػريكا ٢تىىػػا ) :أراد سػػليماف أف ٯتتحنهػػاعنػػدما ر تقػػل ال أك نعػػم عنػػدما  فهػػر كمػػاؿ عقلهػػاك  قىػػاؿى نىكِّ

ػػهىا نىنظيػػٍر أىتػىٍهتىػػًدم أىـٍ تىكيػػوفي ًمػػنى الَّػػًذينى الى يػىٍهتىػػديك  (، فغػػَت ٢تػػا عرشػػها بػػأف أحػػدث فيػػو 41فى( )النمػػل: عىٍرشى
ػػا كىكينَّػػا ميٍسػػًلًمُتى( )تغيػػَتان بسػػيطان:  أىنَّػػوي ىيػػوى كىأيكتًينىػػا اٍلًعٍلػػمى ًمػػن قػىٍبًلهى ا عىٍرشيػػًك قىالىػػٍت كى ػػذى ػػاءٍت ًقيػػلى أىىىكى ػػا جى فػىلىمَّ

البحػر حػىت يشػعرىا كأمر أف يبػٌت لػو صػرح مػن زجػاج كأجػرل ٖتتػو ا١تػاء كجعػل فيػو دكاب  (،42)النمل: 
ػػفىٍت عىػػن بعجزىػػا كقدرتػػو كبػػذلك تػػدخل يف اإلٯتػػاف: ) ًسػػبىٍتوي ٞتيَّػػةن كىكىشى ػػا رىأىتٍػػوي حى ًقيػػلى ٢تىىػػا اٍدخيلًػػي الصَّػػرٍحى فػىلىمَّ

( )النمل:  (. كىنا تظهر سػرعة اإلسػتجابة ١تػا ٢تػا مػن صػدؽ مػع 44سىاقػىيػٍهىا قىاؿى ًإنَّوي صىرٍحه ٦تُّىرَّده مِّن قػىوىارًيرى
هتا كىو موقف قيادم كخاصة أهنا ملكة سوؼ يسلم بإسالمها قومها: )قىالىٍت رىبِّ ًإينِّ فىلىٍمػتي نػىٍفًسػي ذا

( )النمػػػػل:  لمهػػػػا لنفسػػػها بعبػػػػادة غػػػػَت اهلل، ظ(، فاعًتفػػػت ب44كىأىٍسػػػلىٍمتي مىػػػػعى سيػػػلىٍيمىافى لًلَّػػػػًو رىبِّ اٍلعىػػػالىًمُتى
  كأعلنت خضوعها هلل رب العا١تُت.

كادعػى األلوىيػة:  ة فرعوف آسية بنت مزاحم اليت كانػت زكجػة ١تلػك حػاز الػدنيازكجككمثاؿ آخر 
إال  ( 38كقولو: )ما علمت لكم من إلو غَتم( )القصص: (، 24)فقاؿ أنا ربكم األعلى( )النازعات: 

﴿كىضىػرىبى أهنػا آثػرت رضػا اهلل كجنتػو علػى ملػك فرعػوف مػن أجػل اتبػاع اٟتػق، كنبػذ الظلػم كأىلػو كأعوانػو: 
لًػػًو وي مىػػثىالن لًلَّػػًذينى آمىنيػػوا اٍمػػرىأىتى ًفٍرعىػػٍوفى ًإٍذ قىالىػػٍت رىبِّ ابٍػػًن يل ًعٍنػػدىؾى بػىٍيتػػان يف اٞتٍىنَّػػًة كى٧تىِّػػًٍت ًمػػاللَّػػ ٍن ًفٍرعىػػٍوفى كىعىمى

 فأصػػػبحت ٪توذجػػػان خالػػػدان ٭تتػػػذل بػػػو بقػػػوة اإلٯتػػػاف، كقدرتػػػو علػػػى امػػػتالؾ .كى٧تىِّػػػًٍت ًمػػػنى اٍلقىػػػٍوـً الظَّػػػاًلًمُتى 
  اإلنساف لدرجة ترؾ ا١تناصب كاألمواؿ الطائلة كحياة ا١تلوؾ كا٠تدـ كاٟتشم.

كلو عدنا إىل التاريخ لوجدنا أمثلة كثَتة لنساء قدف العار لفًتة من الزمن فعلى سبيل ا١تثاؿ نذكر 
 كىي ملكة جليلة ذات رأم كحكمة كعقل كسياسة كدقة نظر كفركسية كشدة بأس، كثَتان  94ا١تلكة زنوبيا

ما كانت ٕتمع حكماء ٦تلكتها كأرباب الدكلة للبحث كالنظر يف األمور، فتتفوؽ على اٞتميع يف حسن 
سياستها كدقة نظرىا، تثقفت بالثقافة اليونانية كتتكلم اآلرامية كالقبطية كبعض الالتينية كاليونانية، ك٢تا 
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  95اطالع كاسع على تاريخ الشرؽ كالغرب، كألفت تارٮتان عن مصر كآسيا.
ثاين امرأة تسلمت اٟتكم يف اإلسالـ كأكؿ امرأة تسلمت اٟتكم يف مصر  96ككانت شجرة الدر

بعد الفت  العرو اإلسالمي، عرفت با١تستعصمية الصاٟتية ملكة ا١تسلمُت كالدة خليل أمَت 
ا البعض يعتربىا بعض ا١تؤرخُت آخر ملوؾ الدكلة األيوبية ألهنا زكجة ٧تم الدين أيوب، كيعتربى97ا١تؤمنُت،

   98اآلخر أكؿ سالطُت ا١تماليك ألهنا أكؿ ٦تلوكة ٕتلس على العرش.
كانػػت تػػدير أمػػور الدكلػػة عنػػد غيػػاب زكجهػػا ا١تلػػك الصػػام يف الغػػزكات، كىػػي امػػرأة ذات عقػػل 

اتفقػػوا علػػى كاليتهػػا بعػػد كفػػاة زكجهػػا ٟتسػػػن  99كحكمػػة، كاتبػػة قارئػػة، ٢تػػا معرفػػة تامػػة بػػأحواؿ ا١تملكػػػة،
حيث استطاعت إخفاء نبأ موت ا١تلك الصػام ٧تػم الػدين أيػوب  100لها كجودة تدبَتىاسَتهتا كغزير عق

بناحية ا١تنصورة يف قتاؿ الفرنج، كقامػت بػاألمور كبقيػت األمػور علػى حا٢تػا كا٠تدمػة تعمػل كالسػماط ٯتػد 
و كشجرة الػدر تػدير أمػور الدكلػة كتػوىم العامػة أف السػلطاف مػريض ال ٯتكػن الوصػوؿ إليػو، كاسػتدعت ابنػ

تػػوراف شػػاه كسػػلمت إليػػو مقاليػػد األمػػور إال أنػػو أسػػاء، فقتلػػو ا١تماليػػك البحريػػة، كأقػػاموا بعػػده يف السػػلطنة 
 ٤.101تظية أستاذىم

كيف التػػػاريخ أمثلػػػة كثػػػَتة لنسػػػاء قػػػدف العػػػار يف مرحلػػػة مػػػا، كىػػػو دليػػػل علػػػى القػػػدرات اإلبداعيػػػة 
 العػار كلػػو علػى العمػػـو كيف العػار العػػرو القياديػة الػػيت ٘تتلكهػا بعػػض النسػاء، مػػع أف العػادت السػػائدة يف

هنػػا أل عمليػػات اإلبػػداعل معيقػػةىػػذه األفكػػار كتعتػػرب علػػى ا٠تصػػوص ىػػو اسػػتبعاد النسػػاء مػػن ىػػذه ا١تراكػػز، 
 .قيقية ل موريف ذىن اإلنساف يتعامل هبا مع العار من حولو ك٘تنعو من الرؤية اٟتجاىزة  قنواتتشكل 
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 المقوالت السلبية.و ت الخاطئة : اإلفتراضانيالمطلب الثا
، كما ها أصالن ٖتمل رآيات كأحاديث فهمت فهمت فهمان خاطئان، كٛتلت معاين عدة ىناؾ 

ا١ترأة اليت على ، كخاصة من إعاقة لإلبداع ة على اجملتمعيأف افًتاضات خاطئة لفقهاء أحدثت آثاران سلب
 حصة األسد. منها نالت 

الرِّجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلىى النِّسىاء ٔتىا فىضَّلى الٌلوي بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو كىٔتىا )آية القوامة: ا١تثاؿ األكؿ ىو 
كوف الرجاؿ أفضل من النساء، ىو   ان إفًتاضاليت ٛتلت ألجياؿ طويلة  (34)النساء:  (أىنفىقيواٍ ًمٍن أىٍموىا٢تًًمٍ 

كثَتة بعضها صفات حقيقية، كاعلم أف فضل الرجاؿ على النساء حاصل من كجوه  ": يقوؿ الرازم
أما الصفات اٟتقيقية فاعلم أف الفضائل اٟتقيقية يرجع حاصلها إىل أمرين:  ،كبعضها أحكاـ شرعية

إىل العلم، كإىل القدرة، كال شك أف عقوؿ الرجاؿ، كعلومهم أكثر، كال شك أف قدرهتم على األعماؿ 
، كالقوة، الشاقة أكمل. فلهذين السببُت حصلت الفضيلة للرجاؿ على  النساء يف العقل، كاٟتـز

كالكتابة يف الغالب، كالفركسية، كالرمي، كأف منهم األنبياء، كالعلماء، كفيهم اإلمامة الكربل، 
. 102كالصغرل، كاٞتهاد، كاألذاف، كا٠تطبة، كاالعتكاؼ، كالشهادة يف اٟتدكد، كالقصاص باالتفاؽ"

يف الديات، كالصالحية للنبوة، كا٠تالفة، كيقوؿ أبو حياف يف البحر احمليط:" مفضلوف عليهن 
. كيقوؿ الشوكاين:" أم إ٪تا استحقوا ىذه ا١تزية لتفضيل اهلل الرجاؿ على النساء من كوف 103كاإلمامة"

 . 104فيهم ا٠تلفاء، كالسالطُت، كاٟتكاـ، كاألمراء"
ف ٖتليل ع أم ال نقاش فيها ا بدىيةككأهنالرجاؿ أفضل من النساء ف كو العلماء األفاضل   عللي

الرِّجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلىى النِّسىاء ٔتىا )ؿ جل كعال: و قي ،أن كاضحان خط يظهرالعبارة القرآنية لغويان كمنطقيان 

                                                 
 .71، ص 10ج ، ـ1981ى/1410بَتكت: دار الفكر.  مفاتح الغيب.التفسير الكبير أو الرازم، فخر الدين ٤تمد. الرازم،  .102
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كالبعض ىو اٞتزء، كاآلية تقوؿ (. 34)النساء:  (فىضَّلى الٌلوي بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو كىٔتىا أىنفىقيوٍا ًمٍن أىٍموىا٢تًًمٍ 
ضل من بعض النساء، أك جزء من الرجاؿ أفضل من جزء من النساء. فاٞتزء أف بعض الرجاؿ أف

كل الرجاؿ   اهلل تعاىل ، كإال لكاف قاؿا١تتبقي من الرجاؿ ليس بأفضل من اٞتزء ا١تتبقي من النساء
كوف الرجاؿ كالنساء متساكين يف إما  االحتماالت ٢تذا اٞتزء ا١تتبقي ىي: ف، أفضل من كل النساء

  .الرجاؿمن  النساء أفضلكوف  األفضلية، أك
ٯتكن إثبات ىذا عند النظر يف التاريخ فآسية زكجة فرعوف أفضل من فرعوف، كخد٬تة رضي اهلل 
عنها أفضل من أو جهل، كىكذا فاألمثلة كثَتة، كأشار األلوسي إىل ىذا االحتماؿ مع عدـ موافقتو 

، كيالحظ 105كثَت من الرجاؿ كليس بشيء"  "كقيل لإلهباـ لإلشارة إىل أف بعض النساء أفضل من عليو:
، كىو ما يظهر العمق ا١تفاىيمي ل عراؼ كوف النساء أفضل من الرجاؿفرضية  عليو أيضان قوة الرفض ل

  .السائدة
 

حديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم: )يا معشر النساء تصدقن فإنٍت رأيتكن ىو ا١تثاؿ الثاين؛ 
اهلل؟ قاؿ: تكثرف اللعن كتكفرف العشَت ما رأيت من ناقصات  أكثر أىل النار، فقلن: كمب يا رسوؿ

عقل كدين أذىب للب الرجل اٟتاـز من إحداكن، قلن: كما نقصاف ديننا كعقلنا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: 
أليس شهادة ا١ترأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قاؿ: فذلك من نقصاف عقلها، أليس إذا 

 . 106لى، قاؿ: فذلك من نقصاف دينها(حاضت ر تصل كر تصم؟ قلن: ب
 يقوؿ ابن عبد الرب: .من أجل استشفاؼ افًتاضاهتم باستعراض بعض ما قالو شراح اٟتديث

قاؿ اهلل عز كجل:}الرجاؿ قواموف على النساء ٔتا  ،نقصان فيهن"أال ترل أف اهلل جبلهن على ما يكوف 
:" أما نقصاف العقل فشهادة امرأتُت كيقوؿ النوكم .107("34فضل اهلل بعضهم على بعض{)النساء: 

تعدؿ شهادة رجل فبينو منو صلى اهلل عليو كسلم على ما كراءه، كىو ما نبو اهلل تعاىل عليو يف كتابو 
                                                 

 .23، ص5بَتكت: إحياء الًتاث العرو، د. ط، د. ت، ج .روح المعاني .أنظر: األلوسي البغدادم، شهاب الدين السيد ٤تمود.  105
، مصدر سابق، قرص ليزر مضغوط، جركاه البخارم يف صحيحو، كتاب اٟتيض، باب ترؾ اٟتائض ل .106 . 298، رقم اٟتديث 116، ص1لصـو

، رقم اٟتديث 86، ص1كمسلم يف صحيحو، كتاب الزىد كالرقائق، باب بياف نقصاف اإلٯتاف بنقص الطاعات، مصدر سابق، قرص ليزر مضغوط، ج
79 . 
قرص ليزر مضغوط. ٖتقيق: مصطفى بن أٛتد العلوم ٤تمد عبد  يد.التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسان .، أبو عمر يوسفابن عبد الرب. 107

 .326، ص3ج، ى1378الكبَت البكرم. ا١تغرب: كزارة عمـو األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية، 
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"مث  كيقوؿ السيوطي: .108"قليالت الضبطأم أهنن  ،بقولو أف تضل إحدا٫تا فتذكر إحدا٫تا األخرل
فإذان . 109كأضيق خلقان" ،كأضعف عقالن ن أرؽ دينان، إف معاملة النساء أصعب من معاملة الرجاؿ ألهن

تناؿ من كفاءة ا١ترأة كقدراهتا، كىي نقصها عن الرجل، كضعف عقلها ىنا عدة افًتاضات سلبية 
 كدينها.

م يىا أىيػُّهىا النَّاسي اتػَّقيواٍ رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكي ) إال أف قراءة يف آيات القرآف الكرمي مثاؿ قوؿ اهلل تعاىل:
ةو كىخىلىقى ًمنػٍهىا زىٍكجىهىا كىبىثَّ ًمنػٍهيمىا رًجىاالن كىًثَتنا كىًنسىاء كىاتػَّقيوٍا الٌلوى الًَّذم تىسى  ـى مِّن نػٍَّفسو كىاًحدى ا اءليوفى بًًو كىاألىٍرحى

١ترأة عن (، تظهر أمران ٥تتلفان ألف اآلية تنفي صراحة اختالؼ ا1)النساء:  (ًإفَّ الٌلوى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبنا
الرجل يف األصل اإلنساين، كتنفي ضمنان نقصها عنو. كما يقوؿ عز كجل يف ا١تساكاة بُت الرجاؿ كالنساء 

فىاٍستىجىابى ٢تىيٍم رىبػُّهيٍم أىينِّ الى أيًضيعي عىمىلى عىاًملو مِّنكيم مِّن ذىكىرو أىٍك أينثىى بػىٍعضيكيم ) يف ثواب العمل كأجره:
مىٍن عىًملى صىاٟتًنا مِّن ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حىيىاةن ) (، ككذلك:195)آؿ عمراف:  (مِّن بػىٍعضو 

انيوٍا يػىٍعمىليوفى  (، ٦تا ينفي نقص ا١ترأة عن الرجل ألهنا 97النحل: ) (طىيِّبىةن كىلىنىٍجزًيػىنػَّهيٍم أىٍجرىىيم بًأىٍحسىًن مىا كى
 اكيو يف التكليف، كالعقل.تساكيو يف األجر، كاٞتهد فهي تس

كمثل ىذه األمثلة كثَت يف الفقو اإلسالمي، كلو آثار سلبية على ا١ترأة بشكل خاص كعلى 
قدراهتا اإلبداعية، فقد بقيت منزكية يف البيت، ال ٖتاكؿ إثبات كجودىا أك الدفاع عن جنسها، كر 

عائشة رضي اهلل قيمة، مع العلم أف  أكم ٢تا كزف ي٭تصل يف تاريخ الفقو أف نقل رأيان عن امرأة، أك أق
أنو  صلى اهلل عليو كسلم كانت من أفقو النساء، كركم عنو  الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلمعنها زكجة 

يـو اٟتديبية عندما اعتقد ا١تسلموف بأف يف ىذا برأم أـ سلمة رضي اهلل عنها  لاستشار نسائو كعم
ٔتوقف قيادم، ففي ركاية عن  أـ سلمة ينة، فأشارت عليوالصل  ٓتس ٟتقوقهم، كرفضوا العودة إىل ا١تد

معمر عن الزىرم عن عركة بن الزبَت عن ا١تسور بن ٥ترمة كمركاف ابن اٟتكم رضي اهلل عنهما، أنو ١تا 
فرغ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من قضيتو قاؿ ألصحابو: قوموا فا٨تركا مث احلقوا، فما قاـ منهم 

ث مرات، فلما ر يقم منهم أحد قاـ فدخل على زكجو أـ سلمة فذكر ٢تا ما رجل حىت قاؿ ذلك ثال
                                                 

 .67، ص2ج ،مصر: ا١تطبعة ا١تصرية .شرح النووي على صحيح مسلم .، زكريا أو ٭تِتالنوكم. 108
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لقي من الناس، فقالت: يا ني اهلل أٖتب ذلك؟ اخرج مث ال تكلم أحدان منهم كلمة حىت تنحر بدنتك، 
كتدعو حالقك فيحلقك، فقاـ فخرج فلم يكلم أحدان منهم كلمة حىت فعل ذلك، ٨تر بدنتو، كدعا 

لما رأكا ذلك قاموا فنحركا، كجعل بعضهم ٭تلق بعضان حىت كاد بعضهم يقتل بعضان حالقو فحلقو، ف
 . 110غمان 

اإلجتهاد يف القضايا اليت ٗتص النساء ٔتعزؿ قياـ أما آثاره السلبية على الفقو فهي عديدة أ٫تها 
ا يفقده متحيزان بالدرجة األكىل، ككصمو فيما بعد بأنو فقو ذكورم ٦تالناتج عنهن، ٦تا ٬تعل اٟتكم 

 .كا١تصداقية ا١ترجعية
 ...الخاتمة

يف ٤تاكلة لتشخيص  ٭تاكؿ البحث تطبيق أْتاث التفكَت اإلبداعي على الدراسات الفقهية
 .مقارنة ببقية العلـو تطوره، كاليت أدت إىل تباطئ عوائق اإلبداع يف الفقو اإلسالمي

عوائق اإلبداع إىل ثالثة أمكن تصنيف  ي كعوائقوالقياـ ّتولة يف يف األْتاث ا١تتعلقة بالتفكَت اإلبداعبعد 
عدـ القدرة على رؤية كجهات ك ٖتديد ا١تشكلة بشكل فقَت، ك عوائق إدراكية كالقولبة، األكؿ: أنواع؛ 

 النظر إىل ا١تشكلة ٔتعزؿ عن ٤تيطها، كىناؾ حل كاحد لكل إشكالية.ك النظر ا١تختلفة، 
ضعف الثقة ك ا٠توؼ من الفشل، ك ا١تخاطرة،  النوع الثاين: عوائق نفسية عاطفية مثل ٕتنب

أكثر من إنتاج األفكار اٞتديدة، كعدـ القدرة على  كالنقد كاستخداـ احملاكمةبالنفس كالشعور بالعجز، 
 .من أجل توليد أفكار جديدة إنتظار فًتة "اٟتضانة"

العادات ك ٠تاطئة، االفًتاضات اك النوع الثالث: عوائق إجتماعية كثقافية كأ٫تها؛ احملـر الثقايف، 
 تباع اإلجراءآت كالقوانُت.كاقوالت السلبية، ا١تك السائدة، 

النظر إىل اإلشكالية ٔتعزؿ عن بتطبيق النوع األكؿ كىو العوائق اإلدراكية؛ العائق األكؿ ىو 
إىل درجة إضاعة مقصد ضركرم الشرعية األحكاـ  يفتركيز الفقو على ا١تباين دكف ا١تعاين  كمثالو ٤تيطها

كقد يقود إىل  بعض األحياف، مثل ٖترمي اإلجتهاد يف اإلشهاد على الدين ألنو قطعي الداللة كالثبوت، يف
عدـ إ٬تاب النفقة للمريضة اليت ال  وجود خطأ عند تقرير بعض القواعد األصولية، كمثاؿ آخرالقوؿ ب

                                                 
  صحي  البخارم، كتاب الشركط ، باب الشركط يف اٞتهاد.  110
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بُت  ا١تودة كالرٛتةيستطيع زكجها اإلستمتاع هبا عند بعض الفقهاء، كىو يعارض صري  القرآف كىو 
  الزكجُت.

انقطاع اإلجتهاد لعصور طويلة مع أف الني ب يتمثلفىناؾ حل كاحد لكل إشكالية لعائق بالنسبة 
إال أنو توقف بعد ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم شجعو بأقوالو كأفعالو، كتابعو الصحابة الكراـ على ىذا، 

كأقوا٢تم، كأفىت العلماء ّتواز انقطاع الزماف من ٣تتهد العصر الرابع ليحل مكانو تقديس الفقهاء األربعة 
ككخطوة من أجل ٖتليل أسباب انقطاع مطلق، كىو من يستقي األحكاـ من مصاردىا األصلية، 

اإلجتهاد ينبغي ل مة مراجعة كتب التفسَت القدٯتة، كالبديهيات، كرفع القداسة عن اإلٚتاع، كحل القيود 
 ق.ا١تفركضة على اجملتهد ا١تطل
 الدم نشأ يف العار اإلسالمي بعد القرف الرابع نتيجة عدة أسباب التمذىبكٯتثل عائق القولبة 

ثقايف مثل كمنها كتعيينهم يف مناصب القضاء، منها سياسي كتطويق الفقهاء كمنعهم من اإلجتهاد، 
اد جلوؿ أخرل عقل كيعجز عن إ٬تلىب ٯتتنع امذكبالتتدكين الفقو، كتقديس الفقهاء لوفرة كتاباهتم، 

كيؤدم عائق  للمسائل ا١تختلفة ألف أصوؿ الفقو كضعت مسارات معينة يف العقل ال ٯتكنو ا٠تركج عنها.
، إىل انعداـ البدائل، ألف كل ٣تموعة تنظر بإتاه كاحد عدـ القدرة على رؤية كجهات نظر اآلخرين

قصدتو الشريعة من الفهم  ىو يناقض ماتناحر كاٟتركب ا١تذىبية، ك لفالتعصب ا١تذىي أدل إىل التنافس كا
كأبرز مثاؿ على عائق ٖتديد اإلشكالية بشكل فقَت، كاإلكتفاء باٟتواشي على ا١تتوف، ىو قصور  كالنظر.

الفقو اإلسالمي عن إ٬تاد بدائل مستقاة من القرآف كالسنة عن الدٯتقراطية كاالكتفاء ٔتا قدمو الفقو 
اٟتاضر مثل الشورل ا١تعلمة ال ا١تلزمة، كعدـ اعتبار رأم ا١ترأة  التقليدم من قوانُت ال تناسب العصر

   .كالعواـ يف القرارات ا١تهمة
اإلبداع ألف التحوؿ من عصور اإلزدىار إىل عصور  تعويقكلعبت العوائق العاطفية دكران كبَتان يف 

عور بالنقص، الشك التقليد أدل إىل نتائج ىي أسباب يف نفس الوقت كىي فقداف اٟترية الفكرية، 
 اإلضطهاد للمخالف يف الرأم كالرىبة النإتة عنو.ك 

األعراؼ السائدة اليت أثرت ك أما العوائق الثقافية فيمكن تصنيفها إىل نوعُت األكؿ احملـر الثقايف 
، مثل ٖترمي كالية ا١ترأة ا٠تاصة على الغالبمع كخاصة ا١ترأة ألهنا تعلقت هبا تبشكل كبَت على إبداع اجمل

ف أثبت مواقف قيادية لنساء مثاليات آامة، كلو رجعوا إىل القرآف كالتاريخ لكاف ٢تم موقف آخر، فالقر كالع
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َتات منهن شجرة الدر كزنوبيا، ثكة بلقيس، كزكجة فرعوف، ككلك التاريخ يف إثباتو قصة نساء كلمثل ا١ت
مع العار من حولو، فهي ٘تنع يشكلو العرؼ ىو تكوينو ألقنية معينة يتعامل هبا اإلنساف  ذمال ويقعتكال

النوع الثاين من العوائق الثقافية فهو اإلفًتاضات ا٠تاطئة كا١تقوالت السلبية كىي كثَتة الرؤية اٟتقيقية، أما 
تصيب النساء أكثر من الرجاؿ، مثل مفهـو القوامة الذم أسيء فهمو لعقود طويلة، كمثل نقص عقل 

أدت إىل كالواض  هتميش دكر ا١ترأة يف الفقو اإلسالمي ألمور كثَتة  ا١ترأة ا١تشار إليو يف اٟتديث الشريف،
   توقف إنتاجها اإلبداعي.

       
  
 

 
        
 
 
 
    

 
 
 
 
  


