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 " شاخت، وكولسون أنموذجاً " :لمستشرقين للفقه في دور التقليدنظرة ا

 د. مصطفى فرج العماري زايد

 :مقدمة
دانا للتمسك أن هبوشكرا  له  ،هه في الدينالخ ير لمن فق  جعل سبحانه أن  لل  ها حمد  

الثاقبة، شهب التحقيق ، الرامين ببالشرع المبين وأرشدنا للاقتفاء بآثار الصحابة والتابعين
يف و ُشبهة   الإرجاف والضلال،  ه أهلب  بصواعق الحجج البالغة شُ القاذفين ، التشكيكالتحر

را  وداعيا  إلى رحمة للعالمين بشيرا  ونذيالل  ه وصلاة وسلاما  دائمين متلازمين على من بعثه 
 الل  ه بإذنه وسراجا  منيرا .

 ؛أما بعد
 ه المختلفة،عبر أدوارالفقه الإسلامي المتعلقة بهذه إحدى الرؤى الاستشراقية ف

بأنه ووصفه  ،التقليل من قيمة الفقه الإسلاميإلى  يهدف من خلالها بعض المستشرقين
  .تارة، أو اليهودية والنصرانية تارة أخرى مستمدا من الفقه الروماني

على ما يبحث عن الشرق وشؤون الشرقيين وثقافتهم  (1)الاستشراق مصطلحيطلق 
يقصد به ذلك التيار الفكري الذي يتمثل في إجراء الدراسات المختلفة عن  يخهم، و وتار

 حضاراته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافاته. :الشرق الإسلامي، التي تشمل
ن مخاصة يراد  إذا  الاستشراق مظهر من مظاهر صلة الغرب بالشرق، وظاهرة  

 بصرف النظر عما إذا كانت هذه التصورات ،خلالها ترويج تصورات معينة عن الإسلام
أو مرتكزة على أوهام وافتراضات، فالدارس لأعمال المستشرقين لا  ،قائمة على حقائق

يـيف الحقائقيحتاج إلى بذل جهد كبير ليرى تعم   وء لمنطق غير صحيح أو اللج ،د بعضهم تز
اء ف في النهاية إلى رسم صورة مشوهة عقيمة عن الإسلام عند القر  للوصول إلى نتائج تهد

بيين  وإلى زلزلة عقيدة الإسلام وتمييعها في أعين أبنائها من المسلمين. ،الغر

                                                           

 ية ،أستاذ مساعد  .الإسلامية بكلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة الأسمر
يا، معجم مقاييس اللغة (،شرق)في اللغة مأخوذة من مادة  "استشراق"( كلمة 1) ، 0/462 ،أحمد بن فارس بن زكر

بي على الشرق(شرق: )مادة وإرادة حكم الغرب للشرق(. إدوارد سعيد،  ،. وفي الاصطلاح: )هو نوع من الإسقاط الغر
 .97: ص ،الاستشراق
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لقد درس المستشرقون الفقه الإسلامي بهدف معرفة حياة المسلمين معرفة عميقة؛ 
يوجهها في أدق تفصيلاح  لأن الفقه ي   حياته منذ  تها، وفي كل لحظة منكم حياة المسلم و

الولادة أو حتى قبلها وإلى ما بعد موته، وقد ظهر باحثون مسلمون بحثوا في كتابات 
يه المتعمد، وسوء اوأوضحوا ما فيها من الأخطاء المنهجي ،المستشرقين لم و ،لفهمة، والتشو

 ُ  ،هذه الشبهات من القيام بواجبهم في الرد على المسلمين على مدى تاريخ الإسلام علماء ر  ص   ق  ي
به الذي يعتقد أنه السبيل الأقوم للرد، و بأسلو يقته الخاصة، و ناك محاولات هكل بطر

الأخيرة للدفاع عن الإسلام، في مواجهة حملات التشكيك، قام  مدةجادة بذلت في ال
لة من علماء ي قام بها ثمن ذلك الردود الت فيها عديد من العلماء بالرد على هذه الشبهات

يف الأزهر  .الشر
إن المستهدف الأول في عالمنا الإسلامي من حملات التشكيك هو الفرد العادي 
من عامة الناس، الذي ليس له دراية بالفقه في الدين، من عقيدة وفكر، وقرآن وعلومه، 

 .وفقه وأصوله، وحديث ومصطلحه...
لعملية الاستلاب الفكري الذي  البحث هو محاولة التصدي ان الهدف من هذإ

 يححتتعرض له الأمة الإسلامية في كل زمان، والغزو الثقافي للمجتمع المسلم، ومحاولة تص
 الأخطاء العلمية التي وقع فيها المستشرقون، عن قصد أو غير قصد. 

ية عظيمةلأنه  ؛ك زت على الفقه الإسلاميلقد ر  امل لكل فقه ش ،يعد ثروة فكر
بية اوإن عظمته وشموله فاقور الحياة، أم القديم والحديث؛  فيوغيرها  القوانين الوضعية الغر

نية، ن بالتشكيك فيه، فاتهموه بعدم مواكبة العصر وروح المدبعض المستشرقي قام لذا
بات بالقسوة والشدة، في الوقت الذي أباحت لقوانين الوضعية ا فيه واتهموا الحدود والعقو

بية أمورا تخالف الفط يةالغر بقات رة البشر با  ،شوالفواح، وأحلت الرذائل والمو كالزنا والر
يعة  واللواط والإجهاض وشرب المسكرات. في حين زعم بعضهم أن أحكام الشر

 الإسلامية مستمدة من القانون الروماني الوثني، وآثار الدولة البيزنطية في الشام.
ي دور التقليد، مي فناول في هذا البحث نظرة بعض المستشرقين للفقه الإسلاأت

يتهمو  د عليها وفق منهج علمي معتدل.والر ،عرض رؤ
شرقين هو منهج الاستقراء والنقد لأقوال بعض المست ،المنهج المتبع في هذا البحث

 الذين تناولوا هذا الموضوع.
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المبحث ي ، بينت فمباحث ثلاثةو، مقدمة :فيوقد بدا لي أن أرتب هذا البحث 
ية رتناولت فيه عرض  :والمبحث الثاني .وما يتعلق بهمعنى التقليد الأول  لمستشرق اؤ

يةو، هذا العصر الذي نؤرخ لهالفقه في المتعلقة ب (1))شاخت( والمبحث  .مناقشة هذه الرؤ
ية المستشرق  :الثالث وانتهيت في آخر المطاف إلى أهم النتائج ونقدها،  (2)()كولسونرؤ

 الآتي:، وذلك وفق هذا البحث أسفر عنهاالتي 
 :مفهوم التقليد -المبحث الأول

ج على معنى عرأنظرة المستشرقين للفقه في هذا العصر أرى أن  نقبل الكلام ع
 والأمور المتعلقة به. ،التقليد

يدالتقليد لغة: مصدر للفعل  د توحة. يقال: قل  )قل َّد( بتضعيف اللام المف الثلاثي المز
يقال: التقليد في الدين :أي ،الأمر فلان فلانا   ياه. و   .(3)ألزمه إ

  .(4)"قبول القول من غير دليل"وقد عرفه الإمام الشيرازي بأنه: 
سر إمام الحرمين وقد ف ،(5)"قبول قول الغير من غير حجة"وعرفه إمام الحرمين بأنه: 

خبار الآحاد أفعلى هذا قبول العامي قول المفتي تقليد، وقبول من يروي ": اهذا القول قائل  
ول وقبول ق، لأنه حجة في نفسه ؛اليس تقليد   وسمعه من خلق عن رسول الل  ه  ،اقول  

الصحابي تقليد إن لم نجعل أقوالهم حجة، ولم نر الاحتجاج بقولهم، فإن اعتبرنا أقوالهم حجة 
  .(6)"اذلك لا يسمى قبول أقوالهم تقليد  يحتج بها فعند 

                                                           

ية م3734 :( من أشهر المستشرقين الألمان ولد سنةJoseph Schacht( شاخت )1) يس بالجامعة المصر ، انتدب للتدر
عددا   تخصص الإسلاميات وخاصة الفقه، نشر وحق ق في م، أحد الذين أشرفوا على دائرة المعارف الإسلامية3702 :سنة

يني، واختلاف الفقهاء، للطبري. ينظر وسوعة المستشرقين، م :من المخطوطات. من أعماله: كتاب الحيل في الفقه، للقزو
 . 063-066: ص ،بدوي

ين المعإ( هو من أكبر المستشرقين ال2) يسه بجامعة لندن، تنتنجليز المعاصر تلمذ على المستشرق ين بدراسة الفقه الإسلامي وتدر
من  ،لفقه الإسلامي من وجهة نظر جديدةما أتاح له القدرة على تناول مسائل اوهو  ،نجليزيإالقانون ال شاخت، درس

ية في الفقه الإسلامي. ينظر يع الإسلامي، وكتاب في الميراث، وتحديد العلاقة بين الجوانب النظر في  :مؤلفاته: تاريخ التشر
يع الإسلامي، تأليف: ن. ج. كولسون، تر  .33 :ص ،جمة وتعليق: د. محمد أحمد سراجتاريخ التشر

 .0/069 (:د .ل .ق) :بن منظور، مادةلا( لسان العرب، 3)
 .346و3/345 :( اللمع في أصول الفقه، باب: بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ، الشيرازي4)
يني، للج( البرهان في أصول الفقه، 5)  .4/333و
 ( المرجع نفسه.6)
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ما لأقسام ، وأن من هذه اقسامهأل في التقليد والقيم تفصيل القو وقد ذكر ابن
اكتفاء  ،ت إليهاتفعما أنزل الل  ه وعدم الال اإعراض  لأن فيه  ؛يحرم القول فيه والإفتاء به

قليد بعد قيام الحجة ت، والتقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، وبتقليد الآباء
هذا النوع من  -سبحانه وتعالى–، وقد ذم  الل  ه (1)المقلد وظهور الدليل على خلاف قول

يخالف القرآن والسنة، في قوله:  ب عُوا  م ا التقليد، الذي يوافق قول الآباء و و ِإذ ا ق يل  ل هُمُ ات َّ
 ُ ب ُع م ا َأل ف ي ن ا ع ل ي ه  آب اء ن ا َأو ل و  ك ان  آب اؤُهُم  لا  ي ع ق ل ُ ق الُوا  ب ل  ن ت َّ ه ً  ا و لا  ون  َأنز ل  الل َّ ي  ش 

ي ه ت دُون 
ٍ ِإلا َّ ق ال  وقوله جل وعلا:  ،(2) ذ ير ٍ م  ن ن َّ ي ة ل ن ا م ن ق ب ل ك  ف ي ق ر  و ك ذ ل ك  ما َأر س 

ت دُون   ق  ا ع ل ى آث ار ه م م ُ ةٍ و ِإن َّ ن ا آب اء ن ا ع ل ى ُأم َّ ا و ج د  مُت ر فُوه ا ِإن َّ
(3). 

ي اتباع ما وأما تقليد من بذل جهده ف"وقد بي ن ابن القيم التقليد المحمود بقوله: 
ومأجور  ،فهذا محمود غير مذموم ،وخفي عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منه ،أنزل الل  ه

ٍ م  ن هُم  : -سبحانه وتعالى-وقد قال الحق  ،(4)"غير مأزور آئ ف ة  ف ل و لا  ن ف ر  م ن كُل   ف ر ق ة ط 
ح ذ رُون   هُم  ي  هُوا  ف ي الد  ين  و ل يُنذ رُوا  ق و م هُم  ِإذ ا ر ج عُوا  ِإل ي ه م  ل ع ل َّ ل  ي ت ف ق َّ

فقد أوجب الحق  ،(5)
وقد لعلماء، وهذا تقليد منهم ل ،عليهم قبول ما أنذرهم به إذا رجعوا إليهم -سبحانه وتعالى-

يعتنا بقبول قول  بالمثل  والحاكمين ،والقاسم والمقوم للمتلفات وغيرها (6)الخارصجاءت شر
الل  ه  رضوان- وقد قال الإمام الشافعي في الصحابة ،(7)وذلك تقليد محض ،في جزاء الصيد

ن رأي الشافعي والأئمة معه من المؤكد أ، و(8)"رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا": -عليهم
لد من انعقد الإجماع على أن من أسلم، فله أن يق"ي: القرافقال و خير لنا من رأينا لأنفسنا.

تى أبا بكر على أن من استف -رضي الل  ه عنهم-وأجمع الصحابة  ،شاء من العلماء من غير حجر

                                                           

يةلاإعلام الموقعين عن رب العالمين،  :( ينظر1)  .4/339 :بن قيم الجوز
 .393 :( سورة البقرة، الآية رقم2)
 .42 :( سورة الزخرف، الآية رقم3)
 . 3/424 :بن القيملاإعلام الموقعين عن رب العالمين،  :( ينظر4)
بة، الآية رقم5)  . 344 :( سورة التو
بيب   ايها من الرطب تمر  النخلة والـكرمة إذا حزر ما عل ص  ر  ( اسم فاعل من خ  6) ادة ينظر: لسان العرب، م. اوالعنب ز

 .9/43)خرص(، 
 . 4/430 :ابن القيملإعلام الموقعين عن رب العالمين،  :( ينظر7)
ين 4/403 :ابن القيملإعلام الموقعين عن رب العالمين،  :( ينظر8) ، وإيقاظ همم أولي الأبصار في الاقتداء بسيد المهاجر

 . 340: والأنصار، للفلاني، ص
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يعمل بقولهم من غير  يرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، و وعمر وقلدهما، فله أن يستفتي أبا هر
  .(1)"نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل

ثبت المذهب عند المقلد، وغلب الظن على صحته صح له أن يقلده، ولو  إذاذا فإنه ل
بعة، كما أنه كان صا  دليل على إلزام الناس بمذاهب لاحب المذهب من غير الأئمة الأر

بعة  بعة إذا صحت نسبته  ،-رضي الل  ه عنهم-الأئمة الأر يصح تقليد غير الأر صاحبه كما لى إو
يظهر لنا أيضا   ،القرافييظهر من كلام  وذلك عام  ،أن مصلحة الخلق لا تقوم إلا بالتقليدو

، وأنه ليس من الواجب على كل فرد معرفة الدليل في كل مسألة في كل علم وصناعة
 تعرض له أو يقوم بها. 

وقد ساعد على اتساع التقليد تأليف المدونات من قبل أئمة المذاهب وأتباعهم؛ 
لتساؤلات التي قد تعترض الناس، وهذا بدوره أدى إلى ترك حيث احتوت على كل ا

الاجتهاد والانعكاف على المدونات ودراستها من قبل أتباع المذاهب، فانغلقت دائرة 
 أصبحوا بذلك مقلدين للأئمة المجتهدين أصحاب المدارس الفقهية المعروفة.والتفكير، 
عها الفقهاء الشروط التي وضتلك  لوجدناأسباب ظهور التقليد لـكن لو نظرنا في و

لمن يقدم على الاجتهاد، خوفا  منهم على من يقدم على الفتوى وهو ليس أهلا  لذلك، وهذا 
ُ  لإسلامي َّ ا وفتح باب التقليد، فأصاب الفقه   ،بدوره أدى إلى غلق باب الاجتهاد  الجمود

المذهب مسائل ي ففكانت مهمة الفقهاء لا تتجاوز تأليف كتاب الذي استمر إلى يومنا هذا، 
جمع من مؤلفات المذهب الذي يسير عليه، أو يقوم ب مؤلفالذي يقلده، أو يقوم باختصار 

  .(2)ق منها في كتابما تفر  
كن ، لـوما آل إليه حال الفقهاءمرحلة هذه هي حالة الفقه الإسلامي في هذه ال

ة المذاهب أئم لوجدنا أن ؛من الجمود والركود مرحلةإذا تتبعنا أقوال الفقهاء قبل هذه ال
 .(3)الفقهية أنفسهم يحثون على الاجتهاد وعدم التقليد

سه، عليه أن والاستنباط بنف الذي لا يستطيع النظر ب والسنةإن الجاهل بالكتا
فإذا  ،-مصلى الل  ه عليه وسل-كما ورد ذلك عن رسول الل  ه  ،فقيها  عن حكم مسألة مايسأل 

                                                           

 . 204: ص ،اوشرح تنقيح الفصول، للقرافي أيض  ، 3/323 :لقرافيل( الذخيرة، 1)
يع الإسلامي،  :( ينظر2)  .497: محمد الخضري بك، صلتاريخ التشر
يع الإسلامي،  :( ينظر3)  .436: العظيم شرف الدين، ص عبدلتاريخ التشر
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النص، وهذا  على اأو مقيس   ،اأو مستنبط   ،عليه امنصوص  أخبره الحكم تبعه، سواء كان 
 الذي اتفقت عليه الأمة، وعلامة هذا التقليد أن يكون عمله بقول المجتهد. 

 وهذا ما أشار إليه الشافعيومتى ظهر حديث يخالف قوله هذا أخذ بالحديث، 
لم  -ليه وسلمع صلى الل  ه-أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الل  ه "بقوله: 

بوا"، وتواتر عنه أنه قال: (1)"يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس  إذا صح الحديث فاضر
 إذا خالف كلامه النص.  كان يمنع الناس من تقليدهفالشافعي  ،(2)"بقولي الحائط

ولا  الا تقلدني ولا تقلدن مالك  "والإمام أحمد بن حنبل ورد عنه أنه كان يقول: 
من الكتاب والسنة،  ،ولا النخعي ولا غيرهم، وخذ الأحكام من حيث أخذواالأوزاعي 

يل العلماء في الفتاوى الشرعية يعرف  ،ولا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاو و
  .(3)"مذاهبهم

فيما  عرض الآنأبعد هذا العرض للتقليد الذي يبدو أنه من الضرورة بمكان، 
ية المستشرق  "شاخت" للفقه في دور التقليد والرد عليها. :يأتي رؤ

  

                                                           

يةل( إعلام الموقعين، 1)  .4/434 :ابن قيم الجوز
 ( المصدر نفسه.2)
 . 335: لدهلوي، صل( الإنصاف في مسائل الاختلاف، 3)
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  :ومناقشتها دلتطور الفقه في دور التقلي "شاختالمستشرق " نظرة عرض -ثانيالمبحث ال
 لفقه الإسلامي:إلى انظرته  -المطلب الأول

ية ظهرت في هذه المرحلة من تطور الفقه  "شاخت"يرى  أن الأحاديث النبو
  .(1)خالإسلامي، وأنكر للسنة كل حجية في استنباط الأحكام الشرعية قبل هذا التاري

جتهاد بأن الامرحلة أورد شاخت في عرضه لتطور الفقه الإسلامي في هذه ال
 . (2)الشخصي أصبح ضيقا  في مجال الفقه

وتم تقعيد  ،القرن الرابع الهجري أغلق العلماء فيه باب الاجتهادكما يرى أن بداية 
القواعد لها، وأن كل نشاط جديد يتحدد في شرح تلك القواعد التي نظمتها المدارس 
الفقهية، وهذا هو التقليد بعينه الذي يعني قبول ما وضعته المدارس الفقهية دون تحفظ 

  .(3)اقلد  أو نقاش، وأن الذي يحق له الاجتهاد يسمى م
يرى  ض آخر أن التقليد لم يقبل عند كثير من علماء المسلمين في معر   "شاخت"و

تباع يجوز ا ، ورأوا أنه لا(6)"ابن تيمية" ، و(5)"ابن تومرت" ، و(4)"داود بن خلف"كـ 
، وهو ما سار عليه أتباع المذهب رأي شخص في الفقه الإسلامي فيما عدا النبي 

  .(7)الظاهري
                                                           

(1)Schacht, Introduction, au droit Musulman; op. cit, p.63.                                              -   
-An Introduction to Islamic Law  
-The Origins of Muhammadan Jurisprudence 

ية،  ،: المستشرق شاختفي كتاب كما ينظر المراجع الأجنبية السابقة  .332 :ص ،الأعظمي محمد مصطفىلوالسنة النبو
 .3779 :سنة، 73، ص: وساسي سالم الحاج، الظاهرة الاستشراقية، القاهرة، مركز دراسات العالم الإسلامي  

(2)Schacht, Introduction, au droit Musulman; op. cit, p.64. ينظر المراجع الأجنبية السابقة: المستشرق .
ية،   .73، ص: الاستشراقيةوساسي سالم الحاج، الظاهرة . 332 :محمد مصطفى الأعظمي صلشاخت والسنة النبو

(3)Schacht, Introduction, au droit Musulman; op. cit, p.64.  
( داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري: أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام. تنسب إليه 4)

ية، وسميت بذلك يل والرأي والقياس ،لأخذها بظاهر الكتاب والسنة ؛الطائفة الظاهر مؤسس المذهب  ،وإعراضها عن التأو
ي  .3/395 :الأعيانوفيات ينظر: (. ـه 493 ة )ت:الظاهر

ينظر: (. ـه 540)ت:  ( المهدي ابن تومرت، أبو عبد الل  ه بن محمد بن عبد الل  ه بن تومرت، مؤسس دولة الموحدين5)
 .5/25 :وفيات الأعيان

الدرر ينظر: هـ(.  943: )ت( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الل  ه بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني 6)
 .3/322 :الكامنة

(7)Schacht, Introduction, au droit Musulman; op. cit, p.65. 
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أن تطور الفقه الإسلامي قد تعرض لغلق باب الاجتهاد من  (شاخت)وقد رأى 
بداع المنوط  خلال تقليص دور المفتين في هذا التطور، وأن جهودهم لا تؤدي دور الإ
يصف المفتين بأنهم لا يقدمون شيًا  للفقه الإسلامي إلا مجرد الأحكام التي تقدم  بها، و

دما جمعت وخاصة عن ،ع أنه يرى أن لهذا العمل أهميتهللناس العاديين السائلين عنها، م
 .(1)الفتاوى في مصنفات معينة

 :التحليل والمناقشة -المطلب الثاني
ية الاستشراقية  لفقه في دور للقد حوت الرؤى السابقة، جملة أموٍر تعب ر عن الرؤ

 ولعل أبرز تلـكم الأمور ما يلي: ،التقليد
ية ظهرت في هذه .3  المرحلة من تطور الفقه الإسلامي. أن الأحاديث النبو
 إنكاره حجية السنة في استنباط الأحكام الشرعية قبل هذا التاريخ. .4
 في مجال الفقه. اأن الاجتهاد الشخصي أصبح ضيق   .0
 أن باب الاجتهاد أغلق منذ بداية القرن الرابع الهجري. .2
السبب في إغلاق باب الاجتهاد هو مناقشة المسائل الرئيسة، وتقعيد  .5

 قواعد، وهذا بدوره أدى إلى التقليد لأئمة المدارس الفقهية.ال
 أن التقليد لم يقبل عند كثير من علماء المسلمين. .6
أن تطور الفقه الإسلامي قد تعرض لغلق باب الاجتهاد من خلال تقليص  .9

م التي للفقه الإسلامي إلا مجرد الأحكا اأنهم لا يقدمون شيً  ل ؛دور المفتين
 تقدم لعامة الناس.

 ، وإليكم مناقشة ذلك فيما يلي:"شاخت"هذه خلاصة ما جاء في كلام 
ية وأنها ظهرت في هذه المرحلة من تطور الفقه  فيما يتعلق بمسألة الأحاديث النبو
الإسلامي، ومسألة إنكاره حجية السنة قبل هذا العصر، فمن المعلوم لدينا أن هذه الأحاديث 

يت زمن النبي مرحلة عى ظهورها في هذه الالتي اد  رواها وقد ، لم تكن كذلك؛ وإنما رو
لنبي لحصلت ، وأنها جاءت منظمة للوقائع والأحداث التي الصحابة والتابعون عن النبي 

 ،كل ذلك معهلصحابة وقد عاصر ا. 

                                                           

(1)Schacht, Introduction, au droit Musulman; op. cit, p.67. 
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 :يعني -يه وسلمصلى الل  ه عل- وهذا إنما يدل في الحقيقة على الطعن في رسالة النبي
دث يتحتجده فمن جهة  ،ن خلال الادعاء هذا من قبل "شاخت"م ؛هدم الدين بالكامل

يد الطعن في الحديث وأنه من صنع الصحابة مرحلة عن هذه ال من التاريخ، وفي الحقيقة ير
 والتابعين.

ي حقيقة ا الطعن فوهذه المسألة رك ز عليها كثير من المستشرقين، والغرض منه
ن موذلك بالتشكيك في أصل الدين ومنبع أحكامه وأوامره ونواهيه، و ؛الرسالة والوحي

 .الأخرىالتشكيك في بقية المبادئ  م َّ ث  
يهر" الذي ز :وما يردده "شاخت" هنا عبارة عن تكرار لما يزعمه أستاذه عم "جولد ز

بة إلى النبي  بعد ، ةكلها من ُصنع المسلمين في القرون الأولى للهجر أن  الأحاديث المنسو
يهر" هذه، ومن بعده "شاخت" قد  ،وفاته صلى الل  ه عليه وسلم ية "جولد ز عالمان اقشها نونظر

ين:  في كتابه:  -ل  هرحمه ال-: الدكتور مصطفى السباعي أحدهمامن علماء المسلمين المعاصر
يع الإسلامي((، و  طفى : الأستاذ الدكتور محمد مصالآخر))السن ة ومكانتها في التشر

يباللغة  كتابهالأعظمي في   Studies) : ))دراسات في الـكتب الحديثية الأولى((ةالإنجليز
in Early Hadith Literature(1)اوأجاد لاهما(،  وقد أفاد ك.  

أما المسألة الثانية وهي إنكاره حجية السنة في استنباط الأحكام الشرعية قبل هذا 
مين، أن ترديده لكلام المتكلالتاريخ. فيرد "السباعي" على ما سار عليه "شاخت" ومن 

يقها، وما يلحق رُو  وإنما أنكروا وشك   ،إنكارهم لم يكن على إطلاقه ه ا من خطأ ات  كوا في طر
اع ين  وكذ ابين أو وهم، وما يندس تصار بوجوب الاق :ومن هنا قال من قال ،بينهم من و ض َّ

ة ، لا أنهم أنكروها من حيث أقوالُ  ،على القرآن ب ي   و وعدم الاعتماد ع ل ى السُن َّ ُ الن َّ ه أفعال
ُ وإقرار   ل م ين  أنها قالت ات ه، فإن مسلما  لا يقول بذلك، ولم ينقل عن طائفة من طوائف المُس 

يع،  بأن اتباع أمر رسول الل  ه ليس بواجب، وأن أقواله وأفعاله ليست من مصادر التشر
ل مُون ، نعم ولا شك أ ا لأحكام القرآن وما أجمع عليه الصحابة و المُس  ن في القول بذلك ر د ًّ

ة  محمد  و اف ض  التي تنكر نُبُو َّ ل َّى الل   -نسب القول إلى طائفة من غُلا ة  الر َّ م  ص  ل َّ  .(2)-هُ ع ل ي ه  و س 

                                                           

يع،  (1)  .35 :لسباعي، صلينظر: السنة ومكانتها من التشر
 .327 :، صالمرجع نفسه (2)
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يبدو   كلام المرتدة والملاحدة وأشباههم وفقنكاره هذا أن "شاخت" سار في إو
يع.  في الطعن والتشكيك في المصدر الثاني من مصادر التشر

ينها فزالت الثقة بضبطها ة  قد تأخر تدو  ،كما يبدو أيضا من كلامه بأن السُن َّ
معروف، "الزهري" المحدث ال :أمثال ،، هو طعنه في علماء المسلمينوأصبحت مجالا  للظن  

يف والوضع، والذي يظهر أن "شاخت" لم ي لع طوهو في الحقيقة ممن تصدى لمكافحة التحر
يز، كانت على جهود أمثال الزهري وغيره؛  ة  بأمر عمر بن عبد العز ه ر ي ُ السُن َّ ن  الز ُ حيث د و َّ

ق  إليها الانقطاع  الشك.تطرق إليها فلا يصح أن ي ،سلسلة الحفظ والصيانة متصلة ل م  ي ت ط ر َّ
ى له العلماء د َّ ة  م ن  ك ذ ٍب فقد ت ص  رك مجالا  نُوهُ بما لا يتو ب ي َّ  ،أما ما دُس َّ ع ل ى السُن َّ

ة  ِإل ى ح د ٍ يكاد يصل إلى درجة اليقين، ومع هذا  ؛للشك م ئ ن ُ إلى السُن َّ حتى إن َّ النفس ل ت ط 
ة  فنحن لا نقول: إن أحاديث الآحاد الت ها أحاديث مقطوع ب ي هي أكثر أحاديث السُن َّ

في إفادتها  بل نقول: إنها تفيد الظن، ولا ينازع ؛-أن بعض العلماء قد قاله لىع-تفيد العلم 
ة  يعتمد عليها   .(1)الظن إلا مكابر، وحسبنا هذا لتكون ُحج َّ

أن ب مرحلةأما ما أورده "شاخت" في عرضه لتطور الفقه الإسلامي في هذه ال
ولج هذا  به، وخاصة عندما م  مسل   الاجتهاد الشخصي أصبح ضيقا  في مجال الفقه، أمر  

 الباب من ليس أهلا  لذلك.
يلوقد أوصد العلماء المسلمون باب الاجتهاد المطلق خوف   ات غير ا من تلك التأو

 الموضوعية التي قد يقوم بها غير المختصين.
قة مسلم يية القرن الرابع الهجري، وهذه حقأما نظرته لغلق باب الاجتهاد منذ بدا

، وقد ااضح  ولم يكن و ،اذكره المستشرق "شاخت" جاء غامض   ن مافإكما أوضحنا،  ابها أيض  
يفه الاصطلاحي هو عين عبارة عن تلقي الأحكام عن إمام م :عرفنا أن التقليد في تعر

وهذا ما يميز الاجتهاد عن  ،(2)يلزم اتباعها اأقواله كأنها من المشرع نصوص   ع د ُ معتبر، و
التقليد؛ لأن الاجتهاد هو ما يقوم به الفقهاء المجتهدون الذين يدرسون الكتاب والسنة، 

ليد فيقوم به أما التق ،أحكام التفصيلية من ظواهر النصوصوالقادرون على استنباط ال

                                                           

يع،  (1)  .363 :لسباعي، صلينظر: السنة ومكانتها من التشر
يع الإسلامي، محمد الخضري بك، ص :( ينظر2)  .493: تاريخ التشر
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لاستنباط الأحكام  تؤهلهم ،المقلدون الذين لم يشتغلوا بدراسة الكتاب والسنة دراسة عميقة
  الشرعية من الأدلة التفصيلية.

ية التي نقلها "شاخت " أما أن التقليد لم يقبل عند كثير من علماء المسلمين، فهذه الرؤ
موجودة في كتب أصول الفقه، وهو اختلاف معروف بين علماء المسلمين يمكن الرجوع 

  .(1)إليه
يمكننا مناقشة ما سار عليه  لمذهب في هذا الموضع، فيما سار عليه أتباع ا "شاخت"و

الذي  "مابن حز"يجب فتح باب الاجتهاد، فهذا  أنه الظاهري من رفض التقليد، وهو
وعلى كل  ،اولا ميت   الا حي   ارى أنه لا يحل لأحد أن يقلد أحد  أحرقت كثير من مؤلفاته ي

  .(2)أحد من الاجتهاد حسب طاقته
يم من قوله في من "ابن حزم"وقد استند  ه ا : -تعالى–ع التقليد إلى القرآن الـكر ي اَأي ُ

ءٍ ف رُد ُ  ُسول  و ُأول ي ال َأم ر  م ن كُم  ف ِإن  ت ن از ع تُم  ف ي ش ي  ه  و َأط يعُوا الر َّ وهُ ِإل ى ال َّذ ين  آم نُوا َأط يعُوا الل َّ
ه  و ال   ُسول  ِإن  ُكن تُم  تُؤ م نُون  ب الل َّ ه  و الر َّ يل االل َّ س ُن ت ْأو  ي و م  ال آخ ر  ذ ل ك  خ ي ر  و َأح 

ابن "ن . بي  (3)
رنا قط بطاعة لم يأم -تعالى-ما أشارت إليه هذه الآية بأن الل  ه  (المحلى) :في كتابه "حزم

ه ولا رسوله لم يطع الل    ،علماءالأو جماعة من  افمن قلد عالم   ،-العلماء :أي– بعض أولي الأمر
  . (4)ولا أولي الأمر
يرى  لباطل، عى اعى وجوب تقليد العامي للمفتي فقد اد أن من اد  "ابن حزم"و

  .(5)قرآني ولا سنة ولا إجماع لم يأت به نص   اوقال قول  
بعة ممن يتمكن من النظروفي موضع آخر   ،أن من أخذ بجميع قول أحد الأئمة الأر

بع غير وات ،كلها عن آخرهاولم يترك من اتبعه منهم إلى غيره أنه قد خالف إجماع الأمة 
  .(6)سبيل المؤمنين

                                                           

 :انيلشوكل، وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، 6/57 :ابن حزملالإحكام في أصول الأحكام،  :( ينظر1)
4/423. 
 .3/66 :ابن حزملالمحلى،  :ينظر (2)
 .57 :الآية رقم ،( من سورة النساء3)
 .3/66 :ابن حزمل المحلى، :ينظر (4)
 .3/69 :( المرجع نفسه5)
 .6/57 :ابن حزملالإحكام في أصول الأحكام،  :( ينظر6)
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بعة الذين د   "ابن حزم"وقد استشهد  بطال التقليد بأقوال الأئمة الأر ا إلى عدم و  ع  بإ
م هؤلاء الأفاضل قد نهوا عن تقليده إن ا:قائل  والأخذ بأقوالهم من غير معرفة أدلتهم، 

  .(1)وتقليد غيرهم
يشنع  يترك العمل بما عليه السلف، فيقول ،على من يقلد إمامه "ابن حزم"و هذا ": و

شافعي، فإنهم مالك وأبي حنيفة وال لتقليد وأفحشه، كالذي يفعل مقلدوأقبح ما يكون من ا
يتركون افاسد   اأو شغب   اموضوع   ااج ما وافق مذهبهم، وإن كان خبر  جإنما يأخذون من الح   ، و

  .(2)"امسند   اأو خبر   اقرآني   اان نص  ما خالفه، وإن ك
يرى الاج ،الذي لا يرى التقليد "ابن حزم"ومن الملاحظ أن  يفنده بشدة، و تهاد و

تأييد مذهبه، و "داود بن علي"المطلق، قد خرج عن حقيقة التقليد؛ لأنه يدعو إلى مذهب 
يع الإسلامي( :في كتابه "محمد الخضري"وهو ما نقله   .(3))تاريخ التشر

ابن "يرفض التقليد، فالذي يظهر لنا أن  "تومرتابن "من أن  "شاخت"أما ما قاله 
جتهاد، فهو يعتمد على القرآن والسنة في استنباط الأحكام من اكان ينادي بال "تومرت

ينكر إغلاق باب الاجتهاد.   الأدلة التفصيلية، و
د كان يرفض التقليد الذي استقر في بلاده، وخاصة بع "ابن تومرت"كذلك فإن 

بي، فأدى تعلق بعض الفقهاء بالمذهب المالـكيرسوخ المذهب المالـكي   في المغرب العر
 هم للحديث، فهذا أدى إلى قوله برفض التقليد الذي يكون بهذا الشكل.كتر و

أما ما قاله "شاخت" في "ابن تيمية"، فنورد قول شيخ الإسلام في كتابه: )الفتاوى( 
د، وما ليتبين لنا أن الذي منعه "ابن تيمية" هو ما يتعلق بالعقائ ؛بالنص ردا على "شاخت"

 ُ في مسائل  إن الناس تنازعوا في جواز التقليد"م من الدين بالضرورة، يقول "ابن تيمية": ل  ع
يما يقولونه لما ثبت عن بعين فأصول الدين لمن يجوز تقليده في الدين من أئمة المسلمين المت  

إنها  ثل هؤلاء في فروع الدين، فأما التقليد في الأمور التي يقولونالمرسلين، كما يقلد م
يل السمع ،عقليات لدين فما نعلم وإنها من أصول ا ،وإنها معلومة بالعقل يحتاج فيها إلى تأو

                                                           

 .6/333الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم،  :( ينظر1)
 .6/339، المرجع نفسه( 2)
يع الإسلامي،  :( ينظر3)  .476: ، صمحمد الخضريتاريخ التشر
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 ،ز التقليد في مثل ذلك؛ بل الناس فيها قسمان: منهم من ينكرها على أصحابهاأحدا جو  
يبين أنها جهليات لا عقليات،   .(1)"تهاومنهم من يقول بمن نظر في أدلتها العقلية علم صح و

وكلام "ابن تيمية" واضح في أن مجرد التقليد لأحد القائلين بغير حجة لا يسوغ في 
ن من أباح أ، وقد مثل لذلك بعقل ولا دين، وأن ذلك لا يكون حتى يعلمه بأدلته العقلية

يعة كيف و فكيف بمن أوجبها وعاقب عليها؟  ،المحرمات من الأفعال كان خارجا عن الشر
 .التي هي أعظم من الأفعال؟ الاعتقاداتإذا كان ذلك في 

واترة نه لا يجوز التقليد في معرفة الل  ه ووحدانيته والرسالة ولا في السمعيات المتلذا فإ
في  يت لاستواء الناسالظاهرة كالصلوات ووجوب الزكاة وصيام شهر رمضان وحج الب

؛ لأن تكليف اأما الفروع التي ليست متواترة ظاهرة فيسوغ التقليد فيه ،طرق علم ذلك
العامي معرفة الفرق بين مسائل الإجماع والاختلاف يضاهي تكليفه إدراك حكم الحوادث 

 الناتجة عنها بالدليل.
أما مسألة تعرض الفقه لغلق باب الاجتهاد بسبب تقليص دور المفتين، وأنهم لا 

 الإسلامي إلا مجرد الأحكام التي تقدم لعامة الناس، فهذا غير مسلم يقدمون شيًا  للفقه
، وأن الفقه الإسلامي قد تطو ر في كل زمان ومكان  النبي ، فالمفتون مقتدون بهديبه

بلغ شأوا  من التقد م والرقي قبل هذا العصر، وأن المفتين كانوا يأخذون هذه الفقه من  و
 كما كان الصحابة يفعلون عندما كانت الآيات القرآنية تنزل على النبي  ،القرآن والسنة

ي ة ، ثم م ن بعدهم وجد التابعون في القرآن والسن ة ما يكفي لاستنباط حُكمٍ  ة  طر كل لغض 
.  اوإما قياس   انص ًّ  نازلة، إما ٍ  على نص 

يد، لللفقه الإسلامي في عصر التق "شاخت"بعد هذا العرض لنظرة المستشرق 
هو أحد وألا وهو المستشرق "كولسون"،  ،عرض في المبحث التالي نظرة مستشرق آخرأ

رسة المدمن ، وإنما مدرسة الألمانيةالمن ليس في هذه المرة ، ولـكن "شاخت"تلامذة 
ية، لإا بان التهجير الذي حلإأن "شاخت" قد عاش في المدرسة امع نجليز ية إ صل نجليز

 .وخروج كثير من المستشرقين من ألمانيا ،زمن "هتلر"
  

                                                           

يع الإسلامي،  :( ينظر1)  .476: ، صمحمد الخضريلتاريخ التشر



ـــــــــــــــــ مجلة أصول الدينــــــــــــــــــــــــــ  نظرة المستشرقين للفقه في دور التقليد ــــــــــــــ   
 

060 

 :قليد ومناقشتهاالفقه في دور الت لتطور "كولسون"المستشرق  نظرةعرض  -ثالثالمبحث ال
  :لتطور الفقه الإسلامي في هذا الدور عرض نظرة "كولسون" -المطلب الأول

أن التطور  -جامعة لندنبأستاذ الفقه الإسلامي وهو – المستشرق "كولسون"يرى 
يع الإسلامي بعده، وم بدأهالفقهي الذي  ع الشافعي قد حدد المجرى العام لمستقبل التشر

يعي الذي يحكمه الوحي الإلهي نشأ نوع من الجمود الفقهي المتزايد، فقد  انتشار المجال التشر
انحسر المجال أمام الاجتهاد بصفة مطردة نتيجة المحاولات التي تلحق مختلف الأحكام 

 اعتمادا  على الأحاديث، ومن ثم فإن ينبوع النظر الفقهي الذي طالما زود ،جزئية بالوحيال
يع ا ي النضوب التدفق قد أخذ فبعناصر الانطلاق و لإسلامي في مراحله المبكرةالتشر

يجيا  .(1)إلى نقطة الركود فتباطأ هذا التيار حتى وصل أخيرا ،تدر
اجتهاد، غلق باب الأأن تطور الفقه الإسلامي قد وقف عندما  "كولسون"كما يرى 
 "كولسون"لمن سبقه، وقد أرجع  ل الاجتهاد، فأصبح كل فقيه مقلداوحل التقليد مح

ذلك إلى استنفاد مصادر الفقه الإسلامي، وأن عملية الاجتهاد قد انتهت على أيدي الأئمة 
بعة يرى أنه منذ القرن الرابع الهجري .(2)الأر )العاشر الميلادي( كان دور الفقهاء لا  و

 . (3)يتعدى التعليق على أعمال أئمتهم السابقين
يرى أن ا أن يرجعه لأسباب داخلية، و، و (4)قبل الغزو المغوليتوقف لاجتهاد قد و

سبقهم أقوال من لالفقه أصبح مكبلا  بمبدأ التقليد، وأن مهمة الفقهاء هو الشرح والتحليل 
  .(5)الفقهاء المجتهدين دون غيرهممن الأئمة 

 ،أن الفقه الإسلامي ما دام قد اكتسب صفة المثالية والتطور "كولسون"وقد بين 
فإن ذلك يجعله قد تأخر عن القانون الروماني الذي يعتمد في تطوره على الدعاوى، وكذلك 

  .(6)القانون الانجليزي الذي تطور بفضل السوابق القضائية

                                                           

يع الإسلامي،  :( ينظر1)  .354: كولسون، صلـفي تاريخ التشر
(2)Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p. 81. 
يع الإسلامي، تأليف: ن. ج. كولسون، ترجمة وتعليق: د. محمد أحمد سراج :( ينظر3)  .366: ص ،في تاريخ التشر
 .ـه656 :حدث الغزو المغولي للعالم الإسلامي في القرن السابع الهجري، وكان دخولهم بغداد سنة (4)
يع الإسلامي، :( راجع5)  .165: ص في تاريخ التشر
(6)Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p.82.  
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يرى "كولسون"   أن هذا التقليد قد ظهر على الكتابات الفقهية عندما ظهرت اأيض  و
ن القانون أو الشروح على مصنفات الأئمة الفقهاء، وظهور المتون المختصرة على الشروح.

ية أصبح جزءاالعرف يعة الإسلام ي لدى القبائل البدو  .(1)يةمن القانون المالي في الشر
نمو الفقه الإسلامي التي بدأت في القرن السابع  مرحلةكولسون" أن "كما يرى 

وانتهت في التاسع الميلادي )الثالث الهجري( قد شهدت  ،الميلادي )الأول الهجري(
  .(2)أجزاء العالم الإسلامي بالتدريج تضاؤل الخلاف بين
 التحليل والمناقشة: -المطلب الثاني

ية الاستشراقية للفقه ف دور  يلقد حوت الرؤى السابقة، جملة أموٍر تعب ر عن الرؤ
 ولعل أبرز تلـكم الأمور ما يلي: ،التقليد للمستشرق "كولسون"

 اإن الذي حدد المجرى العام لتطور الفقه هو الإمام الشافعي، بعد أن كان محكوم   .3
 بالوحي الذي نشأ عنه نوع من الجمود الفقهي.

 ليد محله.وإحلال التق ،ق باب الاجتهاداغلإ طور الفقهي الإسلامي عندوقف التت .4
إن التقليد قد ظهر على الكتابات الفقهية عند ظهور الشروحات لـكتب الأئمة،  .0

 وأنه منذ القرن العاشر الميلادي )الرابع وظهور المتون المختصرة على الشروح.
 الهجري( كان دور الفقهاء لا يتعدى التعليق على أعمال أئمتهم السابقين.

يع اون العرفي لدى القبائل أصبح جزء  إن القان .2  ةمن القانون المالي في الشر
 الإسلامية.

د ق ة نمو الفقه الإسلامي في القرن السابع الميلادي )الأول الهجري(مرحلأن  .5
دخل تى ح شهدت تضاؤل الخلاف بين أجزاء العالم الإسلامي بالتدريج، وهكذا

 .(النظر الفقهي في قالب من الجمود منذ القرن العاشر الميلادي )الرابع الهجري
بط بين فقهاء الإنجليز الملتزمأن "كولسون"  حاول .6 الفقيه افهم، ون بتاريخ أسليير

يعة أسلافه أيض  ال  بينهما.  ما وشتان ،امسلم المرتبط بشر
 "، وإليكم مناقشة ذلك فيما يلي:كولسونهذه خلاصة ما جاء في كلام "

                                                           

(1)Coulson; A history of Islamic law, op. cit, p.70. 
يع الإسلامي،  :( ينظر2)  .47: كولسون، صلـفي تاريخ التشر
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حدد المجرى العام  وأنه الذي ،التطور الفقهي الذي بدأه الشافعي فيما يتعلق بمسألة
يع الإسلامي  أخذ  في الحقيقة اميالفقه الإسل هذا غير مسلم به؛ لأن، فبعدهلمستقبل التشر

ينمو قبل ذلك بكثير ، فقد كان البيان بداية نزول الوحي على النبي ، أي منذ يتطور و
يراته، ثم إن الصحابة قد اجتهد بعضهم في زمن  والتفسير واضح في أقواله  وأفعاله وتقر

 إلى اليمن. كما فعل معاذ بن جبل عندما بعثه النبي  ،النبي 
الاجتهاد لا  ولم ينحسر مجال ،د كما يرى "كولسون"لذا فإن الوحي لم يظهر عليه الجمو

ية حاديث النب، كما أن الأمن بعده ولا في زمن الصحابة والتابعين في زمن النبي  و
تهاد ومبينة لما في الوحي، وأن الاعتماد عليها يعني فتح باب الاج ةالصحيحة كانت موضح

يبدو ،"كولسون"لجمود والتقليد كما يرى ظهور ا معنى ذلكمن بعد، وليس  أن أنه حاول  و
 اه بتوقف مراحل النمو فيما تلا تقديم الشافعي منهجه الأصولي.يناقش ما سم  

بح كل فقيه أصحتى  ؛هالتقليد محل الحلإق باب الاجتهاد، واغلإأما ما يتعلق ب
أن يرجع كولسون" "فهنا يحاول وكذا ما يتعلق بالنقطتين اللتين بعدها، مقلدا  لمن سبقه، 

ك إلى استنفاد مصادر الفقه الإسلامي، وأن عملية الاجتهاد قد انتهت على أيدي الأئمة ذل
ط وغير مسلم به؛ لأن من المعلوم لدينا أن المجتهد له شرو أيضا وهذا غير صحيح ،بعةالأر 

معينة، بأن يكون لديه آلة الاجتهاد، المتمثلة في الإحاطة بكل الفنون، من لغة، وفقه، 
 ، فيرد قوله وادعاؤه.وحديث، وغيرها...

مغولي، قد حصل قبل الغزو الوأنه  ،يعرضه "كولسون" من توقف للاجتهاد الذيأما 
إلى أسباب داخلية تمثلت في استنفاد مصادر الفقه الإسلامي عندما حدد ك ذلعه ارجوإ

ير والاجتهاد، أنه و ،الأئمة الفقهاء مضامينها النهائية أن الفقه ولم يبق لأحد الحق في التطو
من  بمبدأ التقليد، وأن مهمة الفقهاء هو الشرح والتحليل والتدقيق لما سبقهم اأصبح مكبل  

لفقه الذي يظهر في هذا الأمر أنه لم يحصل جمود لف ،مجتهدين دون غيرهمئمة الفقهاء الالأ
بية محل الفقه الإسلامي، فمنذ ذلك الوقت انقطع  الإسلامي إلا حينما حل ت القوانين الغر

في هذا فلا صلة له بالواقع،  ،وأصبحت الدراسة الفقهية مجرد عمل نظري ،الاجتهاد
يعة الإطار وقع الجمود الفقهي حقيقة في  .(1)أغلب أمور الشر

                                                           

يع الإسلاميتعليق: محمد أحمد سراج على كتاب المستشرق كولسون: ( ينظر 1)  .366: ص ،في تاريخ التشر
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بما غفل عنها "كولسون"-والحقيقة   أعلاها، ،ودرجات مراتب للاجتهاد نأ -التي ر
 النوع وهذا فروعه،و بأصوله الإنسان يستقل أن به والمقصود المستقل، أو المطلق الاجتهاد

ير ابن المستقلين المجتهدين آخر ولعل الرابع، القرن أوائل من افتقد  هـ033 ت الطبري جر
 لم العموم حيث من الاجتهاد جذوة أن إلا. بالاجتهاد استقل عمن بعده نسمع لم إذ

 الاجتهاد ظهر لقدو، بالحجة لل  ه يقوم من الأرض في يوجد أن بد  لا إذ تتوقف ولن تتوقف
 وهي لإجراء،ا أو والاستقراء التخريج أهمها مختلفة، وأشكال أنماط في المرحلة هذه بعد

بة، معان ذات مصطلحات  نصوص في ظرالن التزم الذي المقيد المجتهد يستعملها متقار
يقيس منها يستنبط إمامه، يلحق عليها، و  . (1)هعلي نص بما إمامه عنه سكت ما و

 تهادالاج مرحلة بعد المذهب أئمة كبار له تعاطى فقد الحال، كان ما وكيف
 على المذهب إمام أقوال عنها تجيب لا ونوازل قضايا من المجتمع أفرزه لما استجابة المطلق،
يعي،التش الفراغ ذلك لمليء الاجتهاد إلى الالتجاء الضروري من فكان كثرتها،  والإجابة ر

يع التخريج حركة فنشطت والمسائل، النوازل تلك على  القرن في هذا كان وقد... والتفر
 . والرابع الثالث

 استنباط على القوة لهم الذين المذهب الذي يخص ُ مجتهدي المقيد، الاجتهادأما 
بقية والسنة، الكتاب من المسائل  وآخر مامهم،إ مذهب بقواعد مقيدون لـكنهم الأصول، و

بي وابن ،والمازني والسيوري، ،كاللخمي الخامس القرن في كان النوع هذا  رشد، وابن ،العر
يهم  واسطأ في عياض الإمام المغرب في آخرهم أن يظهر الأخرى، المذاهب من ومعاصر

  .(2)القرن السادس
 دااجتهك ،الخلاف وقع لماواجتهاد مسألة الذي لا نص فيه، ولو اعتمد على نص 

 كان ولو ،فاواختل ،الحادثة هذه في معا حكماف في مسألة، اختلفاعندما  ،وداود سليمان
 .(3)اجتهدا أنهما على فدل ،الخلاف ساغ لما وحيا

                                                           

 وأحكام ،060 السعود مراقي شرح الودود وفتح ،339 الحاجب النقاب وكشف ،72/ 6 الجليل مواهب انظرينظر:  (1)
بي لابن القرآن  الفقه تاريخ في السامي الفكر، و3/362، المهدوي لتنوخي، لالتوجيه مبادئ على التنبيه، و343/ 0 العر

 .4/227، الحجوي، الإسلامي
 .4/227، الثعالبي الحجوي، الإسلامي الفقه تاريخ في السامي الفكرينظر:  (2)
 .الشاملة ، تسجيل صوتي مفرغ، لمشهور حسن، منينظر: شرح الورقات، لإمام الحرمين (3)
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لرابع ابعض المسائل الافتراضية التي ظهرت في القرن أيضا وقد ذكر "كولسون" 
مة التي بي ن أنها لا تتعدى التعليق على كتب الأئالهجري )القرن العاشر الميلادي(، 

لى السمن كمسألة حكمهم عمن بعض الفقهاء، نالت عناية ملحوظة السابقين، وأوضح أنها 
يت  الذي مات في اء بنجاسة لحم للمصابيح حتى لا يتلوث الهو اه فأر بأن لا يجوز استخدامه ز

مل للاحتكاك المحت اكان قد سقي خمر   امنعهم أن يركب المرء جمل   كذاحيوان ميت، و 
يها عرق هذا الجمل   .(1)بمادة محرمة قد يحتو

، يمثل هذه الأشياء على الفقه الإسلاممن يردد  المسلمين البح اثتجد من قد و
يكررها في الكتابات والدرو وقد  تدخل حتى تحت الفروع الفقهية،أن  ن  م   س وهي أقل ُ و

"شاخت" و : أمثالن متذكر أحيانا للتسلية، إلا أن المستشرقين قد تناقلوها في مؤلفاتهم، 
 .ممن اعتنى بدراسة الفقه الإسلامي ،"وكولسون" وغيرهما

قيمة ل إنه لمن المفترض اليوم بحث مثل هذه الظواهر في إطار جحد هؤلاء المؤلفين
بية وقوانينها، الفقه الإسلامي، والإعج هو السائد  كان الميل إلى ذلك إذاب بالحضارة الغر

 .في قطاعات ثقافية بعينها في أوائل هذا القرن
يد من العناية بأن علينا اليوم  يجبكما  مق في فهم التعو ،الدراسات الفقهيةنز

وغيرهم من  لفقه من المسلمين، لـكي يعي من ليست له دراية بانصوص الفقه الإسلامي
 قيمة هذا الفقه الإسلامي العظيم. المستشرقين 

 يكفي للدفاع عن الفقه الإسلامي في مثل هذه المسائل، التي تنبع من مصادر
يبة  لا ن أوأفكار دخيلة عن الفقه الإسلامي، ألا يرددها المؤلفون المعاصرون، وغر

يبة الشاذة كانت ت ر ديتداولوها في مؤلفاتهم، فمثل هذه الافتراض في  -للأسف- ات الغر
بية.  أعقد الجوانب القانونية الغر

 هقصدحا ليس واضو ،أن يضخم هذه الافتراضات "كولسون"حاول المستشرق لقد 
 .؟غير ذلكالنيل من الفقه الإسلامي أم ، أهو من ذلك

يعة الإسلامية، و  يد أن يعرف منزلة الشر ى العقل أنها فوق مستويوقن بإن من ير
بين القانون الروماني؛ لأن القانون الروماني قد استوى على سوقه،  البشري، فليوازن بينها و

                                                           

يع الإسلامي،  :( ينظر1)  .366: ص ،كولسونلـفي تاريخ التشر
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بلغ غاية كماله في عهد جوستنيان به (1)و ، وكان في ذلك الوقت صفوة القوانين السابقة، و
بها، وسد لخللها من يوم أن أنشئت روما  . (2)علاج لعيو

ي هو خلاصة ما وصل إليه العقل البشري في مدى ثلاثة عشر إن القانون الرومان
بين ما جاء على لسان محمد  النبي  قرنا  في تنظيم الحقوق والواجبات، فماذا لو وازنا بينه و

من  وحي وأنه ليس من صنع البشر، الأمي، وأنتجت الموازنة أن العدل فيما قال محمد 
  .(3)العليم الحكيم

يعات  يء والقوانين والتعديلات عليها من قبل البشر إن دلت على شإن كثرة التشر
يلة لىفإنما تدل على عجز الإنسان ع ن م أن يضع قاعدة عامة تستطيع أن تصمد مدة طو

يعة الإسلامية؛ لأن مصدرها الزمن يب أن المخرج من ذلك هو الرجوع إلى الشر ، ولا ر
  .(4)يصلح لهم وما لا يصلحوما  ،الذي يعلم أمور الخلق -سبحانه وتعالى-الخالق 

 ُ يصل المستشرق "كولسون" إلى نتيجة م أن  اعه أبد  ا أن الفقيه المسلم لا يسفادهو
يخاطر بوضع نفسه في زمرة أولًك المؤرخين الذين تعوزهم الدقة، وهذه النتيجة قرنها بمقولة 

يقول  ،تعوزهم الدقة ،ن فقهاء القانون ليسوا إلا مؤرخينإ :(5)قالها "إدموند بيرك" و
إن هذا الرأي لـ "بيرك" لا ينبع من نقص في تحليله بقدر ما يعبر عن سخطه "كولسون": "

على جماعة فقهاء القانون الإنجليز الذين عاشوا في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي، 
بطوا أنفسهم بالتراث القانوني لأسلافهم   .(6)"ور

بط بين فقهاء الإنجليز الملتزم "كولسون"وكأن  بين الفقيه  ن بتاريخ أسلافهم،يير و
يعة أسلافه أيض  ال  بينهما.  ما ، وشتانامسلم المرتبط بشر

                                                           

 .بعد ميلاد المسيح 500 :كان موجودا عام (1)
 .بعد الميلاد 500 :قبل الميلاد إلى 922 :عام (2)
 .65: أنور الجندي، صل( ينظر: موسوعة العلوم الإسلامية، في مواجهة الحملة على الإسلام، 3)
 السابق.( المرجع 4)
بية، علاوة 3979-3947( ب يرك ، إد مُون د  ولد في د ب ل ن  بأيرلندا: )5) يطاني، أثر في تاريخ كثير من الدول الغر م(. سياسي بر

يكيةمرحلعلى تاريخ إنجلترا، وكان بيرك مؤلف ا مبدع ا، وخطيب ا مفوه ا، أثناء  يطانية حث َّ بي ،ة الثورة الأمر رك الحكومة البر
قوق المواطنين الإنجليز. ح بجميعى استرضاء سكان المستعمرات، وكان يؤمن بوجوب السماح لهؤلاء السكان بالتمتع مرار ا عل

بية الإسلامية. وهي: عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على  بية العالمية في تاريخ الثقافة العر ينظر: الموسوعة العر
 . المكتبة الشاملة.World Book Internationalالنسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية 

يع الإسلامي،  :( ينظر6)  .00و 21: . صكولسونلـفي تاريخ التشر
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ألا وهو تلاقي  ،الفقه الإسلاميب المتعلقةإننا نلحظ شيًا عند تحليل آراء "كولسون" 
بلد لأساليب وإن تنوعت ا ،غاية واحدة فينهم اآراء المستشرقين على اختلاف أزمانهم و

يعة الإسلامية، وإثبات مصادر  ،والصياغات هذه الغاية هي الإصرار على نفي أصالة الشر
يعها، ولذا فإن الأمة الإسلامية لا  يعة في فقهها وتشر أخرى وضعية اعتمدت عليها الشر

ز عن غيرها سواء في بدء نشأتها أو حاضرها لة على عا -شرقونكما يشتهي المست-بل هي  ؛تتمي َّ
يخها الماضي بية وقوانينها ،اليهودية والنصرانية في تار ونظمها في  وعالة على الحضارة الغر

 . (1)الحاضر
من  اح جزء  ون العرفي لدى القبائل أصبن القانأفي النقطة الرابعة يرى "كولسون" و

يعة الإسلاميةالقا على القول  ونقتصرلا يفهو كغيره من المستشرقين  ،نون المالي في الشر
يعة الإسلامية على العرف السائد في العرب قبل الإسلام ذاتي ا وصفه ب ،باعتماد الشر

بي، بل  يد أن يصل إلى نتيللعرب من صميم حياتهم الخاصة وفكرهم العر ُ ير فادها التأثر جة م
ية الروماني الذي تسر   بالقانون يق رحلاتهم التجار ب إلى عادات العرب وأعرافهم عن طر

  .(2)لشامإلى ا
حيل والتقليد، الجمع بين ظهور الفي  لمستشرق "شاخت"ا ادعاءهنا بالمناسبة نعرض و 

يد  وهو ،رت في تطور الفقه الإسلاميأنها مسألة حصلت من الفقهاء، وأنها أث  و من ير
ية اذلك أن يبين أن هناك اختلاف    لاالإسلامي، و والعملية للفقه ،بين التطبيقات النظر

تعلق بالواجبات لا ت فهينسلم له بذلك؛ لأن الحيل بما أنها قد دخلت في بعض الفروع 
 الدينية. 

اضطر إليها  الحيل تنازلات عد  يصح  أنه أحسن تقديرفي ، يرى "كولسون"تلميذه و
يرى أن قبول مث ،الفقهاء الذين كانوا مقيدين بقانون متشدد ثابت ذه الحيل من قبل ل هو

 ُ   .(3)إليهمكلة خيانة للأمانة المو  عدالفقهاء ي
وا في علاقة نظرليست كذلك، فإذا رجعنا إلى كتب الفقهاء، نجد أنهم والحقيقة 

ُ  ،الأفعال بمآلاتها ُ  من حيث موافقة ياها، فقد يكون  هقصد الفاعل مقاصد الشرع أو مخالفت إ

                                                           

 .945، 942محمد الدسوقي، ص: ل( ينظر: الاستشراق والفقه الإسلامي، 1)
 .3/036 :إسحاق بن عبد الل  ه السعديل( ينظر: دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه، 2)
يع الإسلامي، تأليف: ن. ج. كولسون، ترجمة وتعليق: د. محمد أحمد سراج ينظر:( 3)  .496-494: ص ،في تاريخ التشر
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 ،اعل في ذاته جائز  الفيكون لقصد الشارع، وقد  وقصد الفاعل موافقا ،االفعل في ذاته جائز  
ا ضوح  لنصل إلى تصور أكثر وو ،يللقصد الشارع، وهذا هو التحا اوقصد فاعله معارض  

أصل الهبة من الزكاة، ف الواهب ماله عند رأس الحول فرارا نذكر المثال التالي: لهذه المسألة
بطال حك ؛الجواز  هتقديم عمل ظاهر) :الشاطبي يعرف الحيل بأنهاو، (1)الجواز شرعي، م لإ

يله في الظاهر إلى حكم آخر  المنع من التحيل بهذا فيولا خلاف بين الفقهاء ، (2)(وتحو
بين الل  ه  ء شترك فقهاوفي هذه الحدود ي،  -تعالى–المعنى، وأن فاعل ذلك آثم فيما بينه و

يعة، غير أن المالـكية قد حكموفي النظر إلى مآ االمذاهب جميع   ا لات الأفعال ومقاصد الشر
ذا القصد، إذا قامت الدلائل على ه ،غير مشروع ان الفعل الذي قصد به فاعله قصداببطل

 أما الحنفية والشافعية فلم يحكموا ببطلان مثل هذا الفعل إلا إذا عبر المتعاقدان عن قصدهما.
 باب الحيل، وإن كان، وليس هذا من اوالمقصود محرم   اوقد يكون الفعل محرم  

ضة مقاصد الشرع؛ لمعار ؛منهم على الحيل واحد   د  أئمة الفقه لم يعتم  فإن ولذا  طرفاه محرمين؛
 (3)(قيمابن )، وهو ما أشار إليه ااشتراط مشروعية السبب والقصد مع  د بعضهم في بل شد  

ين افقد ذكر في كت ،ن: الأئمة منزهون عن إحداث الحيلفي قوله المعنون بعنوا به أن المتأخر
لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، ونسبوها إلى الأئمة، وهم مخطًون  اقد أحدثوا حيل  

  .(4)في نسبتها إليهم
ين عوهذ حيل بإخراج بعض ال ،أصول أئمتهم نا لا ينفي خروج بعض المتأخر

 المذمومة التي تعارض مقاصد الشرع وتناقض أهدافه.
ية والعملية للفقه الإسلامي، ولا  ولذا فإنه ليس تمت فرق بين التطبيقات النظر
بط الذي أورده "شاخت" بين الحيل والتقليد؛ لأن الحيل لا تتعلق بالواجبات،  نسلم بالر

 وإن كانت قد تعلقت ببعض الفروع. 
 التشديد بتقدير "كولسون" عد  الحيل تنازلات اضطر إليها الفقهاء بسب أنكما 

كما  سلم به،أمر مردود وغير م بعض القوانين )المسائل الفقهية( في -كما يدعي-الحاصل 
يعة.    لا نسلم بقبول الحيل المخالفة لنصوص الشر

                                                           

 .2/433: ( ينظر: الموافقات، الشاطبي1)
 .2/433 المصدر السابق:( 2)
 شرعية.الحكمية في السياسة الهـ(، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، من مؤلفاته: الطرق  953( محمد بن أبي بكر )3)
ية4)  .0/033 :، إعلام الموقعين( ابن قيم الجوز
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دم مقاصد لا يهدف إلى ه ،من الحيل -وخاصة الحنفية-والذي قبله بعض الفقهاء 
يعة؛ بل إلى العمل على تيسير هذه المقاصد مع أغراض  منها يتفقا ممع  وتحقيقها ،الشر

  .(1)الإسلام؛ لأنه يسر لا عسر فيه
ة في مثل هذه الآراء ظاهرة عام عدمن  بعض المستشرقينوهذا ينفي ما سار عليه 

  .(2)قهياعتمد عليه التطور الف اإن القول بالحيل يعد منهج   :الفقه، حتى قال بعضهم
  

                                                           

 .203: زهرة، ص يمحمد أبلأبو حنيفة،  :( ينظر: كتاب1)
يع الإسلامي :( راجع2)  .499: ص ،في تاريخ التشر
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 :خاتمة البحث
لخصة وموجزة، توصلت إليها م والفوائد التيفي نهاية هذا البحث أسجل أهم النتائج 

 :فيما يليوهي 
د من بذل هو تقلي، ومنه ما هو مذموم، فالتقليد المحمود ما هو محمودمنه التقليد إن  -3

والمذموم هو  ،من هو أعلم منه فقلد فيه ،جهده في اتباع ما أنزل الل  ه، وخفي عنه بعضه
 دليل.ترك الواتباع قول من هو دونه أو في مرتبة مثله، 

أو  -تعالى- لم يظفروا فيها بنص من كتاب الل  ه ،الأئمة إنما قلدوا في مسائل يسيرةن إ -4
 دوه.ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعظم منهم فقل،  -صلى الل  ه عليه وسلم-سنة رسوله 

ب  عن المذهب دفاع   والدفاعُ  ،ساعد على ظهور التقليد، التعصبُ  -0 الضعف والهوى ا با مشو
لاجتهاد، ضعف اوهذا بدوره أد ى إلى أكثر من استناده على الحجج والبراهين العلمية، 

بل  .مداهغ التعصب المذهبي وو
حاول المستشرق )شاخت( الجمع بين ظهور الحيل والتقليد الذي حصل من بعض  -2

ُ ليصل بنا إلى ن ؛ةالمرحلتلك تطور الفقه في  في هالفقهاء، ومدى تأثير فادها أن هناك تيجة م
ُ  اتباين   ية والعملية في الفقه الإسلامي، وهذا غير م م به؛ لأن الحيل ل َّ سبين التطبيقات النظر

 عكس التقليد، وإنما تكون في بعض الفروع فقط.بلا تكون في الواجبات، 
ال أئمتهم لا يتعدى التعليق على أعمة تلك المرحلفي دور الفقهاء يرى )كولسون( أن  -5

ؤلفين بعض الم هايرددكان وقد ذكرنا بعض الأمثلة التي  وذلك مردود، السابقين،
ين، وهي دخيلة   ، ولا صلة لها به.على الفقه الإسلاميالمعاصر

بناها أساتذة الاستشراق التي تتلك المرحلة تطور الفقه في المتعلقة بمن آراء المستشرقين  -6
، لى المصنفاتعأن التقليد قد ظهر على الكتابات الفقهية عندما ظهرت الشروح في الغرب 

، وقد أوردنا ليدلظهور التق اكان سبب   باب الاجتهادق اغلإكما أن  ،اتالمختصرعلى والمتون 
  الرد على ذلك.

هاقد عجأ إليها الفقهاء، و)كولسون( أنها تنازلات ليرى أما مسألة الحيل ف -9 خيانة  د َّ
 . يلجؤون إليهاهم من

بعد فقد   ؛دي القارئأضعه بين يوها أنا تم هذا البحث بعون من الل  ه وتوفيقه، و
ليسعفني بالنصح والتنبيه، فالدين النصيحة، والـكمال لل  ه وحده، وإن كنت قد قصرت أو 
أخطأت فمن نفسي والشيطان، والل  ه يتولانا بحفظه وتوفيقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، 

 وانا أن الحمد لل  ه رب العالمين.عوآخر د
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