املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة
املجلد الخامس -العدد الول ،أيلول 2020

رئيس التحرير
الدكتوررائد سعيد بني عبد الرحمن
جامعة اليرموك -الردن
سكرتاريا التحرير
م .سوزان الساليمه

الهيئة االستشارية
الستاذ الدكتورأسامة علي الفقير
الستاذ الدكتورأحمد ياسين القرالة
الستاذ الدكتورأحمد محمد جاد عبدالرازق
الستاذ الدكتورأحمد بستانجي
الستاذ الدكتورأحمد عبد الكريم الكبيس ي
الستاذ الدكتورزكريا سالمه شطناوي
الدكتورياسرمحمد طرشاني
الدكتورعبد الرحمن محمود
الدكتورمحمد الصادق العماري
الدكتورسيكو توري
الدكتورعمرحابس أحمد نو افله

جامعة اليرموك -الردن
جامعة آل البيت -الردن
جامعة القاهرة  -مصر
جامعة صقاريا -تركيا
جامعة الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة
جامعة اليرموك -الردن
جامعة املدينة العاملية  -ماليزيا
الجامعة الوطنية املاليزية  -ماليزيا
مركزتدبير االختالف للدراسات والبحاث  -املغرب
جامعة الشارقة  -اإلمارات العربية املتحدة
جامعة جدارا -الردن

هيئة التحرير
الستاذ الدكتورنجم عبد الرحمن خلف
الستاذ الدكتورمحمد زهير املحمد
الستاذ الدكتورخالد نواف الشوحة
الستاذ الدكتورالدكتورمحمد خير العمري
الستاذ الدكتورعطاهللا بخيت املعايطة
الدكتورأحمد بشير الزعبي
الدكتورمحمد الحادر
الدكتورعالء صالح عبد املنعم هيالت
الدكتورالليث صالح العتوم
الدكتورعامرالحافي

جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية -ماليزيا
جامعة اليرموك -الردن
جامعة اليرموك -الردن
جامعة آل البيت -الردن
الجامعة الردنية -الردن
كلية الدراسات اإلسالمية والعربية  -دبي
جامعة القصيم  -اململكة العربية السعودية
جامعة قطر -قطر
جامعة العلوم اإلسالمية العاملية -الردن
املعهد امللكي للدراسات الدينية -الردن

التعريف باملجلة
املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة مجلة دورية مفهرسة ومحكمة تصدر عن مركز رفاد
للدراسات واألبحاث .
أهداف املجلة:
تهدف املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة إلى نشر املعرفة العلمية في مجال الدراسات
اإلسالمية بفروعها املختلفة :العقيدة ،التفسير ،الحديث ،الفقه وأصوله .وكذلك معالجة املشكالت املعاصرة
والتحديات املستقبلية من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية .كما وتهدف إلى تنشيط حركة البحث العلمي في مختلف
القضايا الشرعية من خالل إتاحة الفرصة للب احثين والعلماء لنشر نتاجهم العلمي والبحثي الذي تتوفر فيه شروط
البحث العلمي في مجال الدراسات اإلسالمية.
عنوان املراسلة:

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة
)International Journal of Specialized Islamic Studies (SIS

رفاد للدراسات واالبحاث -االردن
for Studies and Research
Bulding Ali altal-Floor 1, Abdalqader al Tal Street –21166 Irbid – Jordan
Tel: +962-27279055
Email: editorsis@refaad.com , info@refaad.com

Website: http://www.refaad.com/views/SIS/home.aspx

جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة ّ
تعبر عن وجهة نظر كاتبها
وال تعبر عن رأي املجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها

قواعد النشر
.1

ً
أن يكون البحث أصيال وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد على القواعد العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة
البحوث األكاديمية.

.2

ً
ُيرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية على بريد املجلة ،بحيث يكون مكتوبا على الحاسوب على برنامج مايكروسوفت وورد
بصيغة ) (docأو (.)docx

.3

ُيكتب البحث على ملف  A4بهوامش افتراضية 2سم من أعلى و 1.5سم من أسفل و 2.9سم من اليمين واليسار.

.4

يكون تباعد األسطر  1وخط الكتابة باللغة العربية ( )Sakkal Majallaوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.5

يكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية ( )Times New Romanوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.6

ال تزيد عدد صفحات البحث عن  30صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع.

.7

يحتوي البحث على ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية وبواقع  150كلمة على صفحة مستقلة ،على أن يتبع كل ملخص
بالكلمات املفتاحية التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.

.8

ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.

.9

يلتزم الباحث بقواعد االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ املجلة بحقها في رفض البحث
دون إبداء األسباب.

 .10اعتماد منهجية واضحة في كتابة البحث بحيث يحتوي على العناصر املتسلسلة اآلتية:
ً
• املقدمة :وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة ،مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها جزءا منها.
• أهمية الدراسة
• محددات الدراسة(الزمانية ،املكانية ،واملوضوعية) إن وجدت.
• التعريفات باملصطلحات.
• إجراءات الدراسة.
• النتائج ومناقشتها.
• التوصيات.
• املراجع.
 .11يراعى في كتابة املراجع االلتزام بتوثيق( (APAالتالي:
•
•

ُ

يشار إلى املراجع في املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين .مثـال :داودPetersen, (1991) ، )2016( ،

ً
توثق املصادر واملراجع في قائمة واحدة في نهاية البحث ،وترتب هجائيا حسب اسم املؤلف ،باللغتين العربية أو االنجليزية
هكذا( :اسم العائلة ،أول حرف من االسم األول للمؤلف (سنة النشر) عنوان الكتاب ،رقم الطبعة مدينة النشر :دار
النشر .ص :من -الى) .مثال:
• العمري ،ن )1999( .تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط 1مصر :دار املعارف .ص.180-160
• Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction
Between Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100

 .12إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني على الصفحة األولى من البحث باللغتين العربية
واإلنجليزية.

 .13إرسال جميع محتويات بحثك (متن البحث– املالحق أو األدوات) بصيغة الورد إلى البريد اإللكتروني التالي:
 editorsis@Refaad.comأو من خالل التسليم اإللكتروني في املجلة ،ولن يقبل أي ملف بصيغة PDF
ُ .14يعرض البحث على اثنين من املحكمين العلميين في ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما على البحث يعرض على محكم
ثالث ويكون قراره هو املرجح في قبول البحث أو رفضه.
 .15يلتزم الباحث /الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون وفي حالة عدم الرغبة في تعديل بعض املالحظات يقوم بكتابة
رد علمي مبرر ليعرض على هيئة التحرير ،وفي حالة اقتناعها برد الباحث ال يتم تعديل املالحظة ،وإن لم يكن هناك رد علمي
مبرر يلتزم الباحث بملحوظات املحكمين كما هي.
 .16يرسل الباحث /الباحثون بحثهم بعد التعديل في ملف منفصل وملف آخر يحتوي على التعديالت التي قام بها وأرقام
الصفحات ،وتبرير علمي للملحوظات التي لم تعدل.
 .17إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف في البحث إلى حين الحصول على رد نهائي من املجلة.
 .18يحصل الباحث على خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين في خالل شهر على األكثر.
 .19تحتفظ امل جلة بحقها في إخراج البحث ،وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في التحرير والنشر.
 .20يستطيع الباحث الحصول على نسخة من بحثه (ملف  )pdfمن خالل الدخول على موقع املجلة اإللكتروني.

فهرس املحتويات
ملحتويات ات
#

اسم البحث

رقم الصفحة

ّ
العلمية ّ
ّ
التفسيرية
للسيد محمد عميم اإلحسان في الدراسات
 1الجهود

1

 2مدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي التعليمية (ق13هـ)

14

 3التعددیة الحزبیة في الدولة اإلسالمية

25

افتتاحية العدد
بسم هللا الرحمن الرحيم
نحمد هللا الذي تتم به الصالحات ،ونشكره على عظيم فضله ،ونصلي ونسلم على سيد الخلق ،محمد بن
عبدهللا وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد:
يسر هيئة تحرير املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة أن تضع بين أيدي قرائها العدد األول من
املجلد الخامس ،أيلول  2020م ،وقد حفل هذا العدد بنشر جملة من املوضوعات البحثية املتخصصة واملتنوعة في
الدراسات اإلسالمية ،وقد غدت املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة قبلة لعدد من الباحثين من كافة
ً
الدول ،وهذا بفضل هللا أوال وباملنهج الذي سلكته املجلة في تحكيم البحوث سواء من حيث املدة الزمانية حيث ال
يزيد البحث عن شهر واحد ،وباملوضوعية والسرية في التعامل ،وكذلك استخدام التقنية الحديثة في مخاطبة
الباحثين واملحكمين مما يسهل التواصل معهم .وهيئة تحرير املجلة إذ تجدد الدعوة لجميع الباحثين في مجال
الدراسات اإلسالمية للمشاركة ببحوثهم في األعداد القادمة ،مساهمة في نشر النمو املعرفي ،ودعما للبحث العلمي.
كما نأمل من قرائها أن يتفاع لوا مع املجلة من خالل موقعها على اإلنترنت وبريدها اإللكتروني بإبداء مالحظاتهم
ومقترحاتهم التي تسهم في تجويد املجلة واالرتقاء بها .كما انتهز الفرصة ،ألتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من
ساهم في إخراج هذا العدد ،من الباحثين ،والسادة املحكمين ،وهيئة التحرير ،واملنسقين ،سائلين هللا تعالى أن يجعل
ً
ذلك في ميزان حسناتهم جميعا.

نسأل هللا تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد

رئيس هيئة التحرير
د .رائد بني عبد الرحمن
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ّ
لعلمية ّ
الجهود ا ّ
التفسيرية
للسيد محمد عميم اإلحسان في الدراسات
محمد غالم الرحمن
باحث الدكتوراه -كلية الدراسات اإلسالمية املعاصرة -جامعة السلطان زين العابدين -ماليزيا
golamabcd@yahoo.com

شريفة نور شهباني بنت ّ
سيد بدين
األستاذة املساعدة -كلية الدراسات اإلسالمية املعاصرة -جامعة السلطان زين العابدين -ماليزيا
استالم البحث 2020/9/17 :مراجعة البحث 2020/11/30 :قبول البحثDOI: https://doi.org/10.31559/SIS2020.5.1.1 2020/12/8 :

امللخص:

ُّ
يعد السيد محمد عميم اإلحسان (املتوفى1395 :هـ1974/م) من الهداة األعالم املبرزين في شبه ّ
القارة الهندية في القرن التاسع
ّ
ّ
الشعبية .وهذا البحث يهدف إلى
امليالدي .وله أثر عظيم ودور كبير في نشر العلوم الشرعية املختلفة في جمهورّية بنغالديش
عشر
ّ
الوقوف على الحياة العلمية والعملية للسيد محمد عميم اإلحسان مع ّ
التعرف على أبرز جهوده التي بذلها في ميادين العلوم الشرعية
ً
ّ ً
ً ً
ّ
توصل البحث إلى كون ّ
خاصة .وقد ّ
التفسيرية ّ
املختلفة ّ
السيد محمد عميم اإلحسان عاملا كبيرا ،ومفسرا دقيقا،
عامة ،وفي الدراسات
ً
ً
النبوية في ضوء عقيدة أهل ّ
ّ
ّ
السنة والجماعة.
والسنة
وخادما مخلصا للقرآن الكريم

ّ
ّ
العلمية؛ الدراسات اإلسالمية
املفتاحية :عميم اإلحسان؛ الجهود
الكلمات

امل ّ
قدمة:

رب العاملين ،والعاقبة للمتقين ،والصالة والسالم على ّ
الحمد هلل ّ
سيد املرسلين ،وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
ّ
الدينّ .أما بعد :فإن للعلم مكانة عظيمة في اإلسالم ،فقد رفع هللا شأن العلماء ،وقرن شهادتهم بشهادته في إثبات وحدانيته سبحانه

ﱟ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱠ [آل
ﱠ
وتعالى حيث قال :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
عمران.]18:
ّ
فعلى مر العصور واختالف األيام ،يقيض هللا لهذا الدين العلماء األعالم ،فيقومون بإرشاد الناس إلى الدين ،ويهدونهم إلى الطريق
ويردون ما ّ
املستقيم عن طريق الخطب ،واملواعظ والدروس ،واملؤلفات النافعة .فيحيون ما اندرس من السننّ ،
جد من الحوادث والبدع،
ويكونون أئمة خير يهدون الناس بأمر هللا إلى كل خير ،وبهم يكون صالح الدين والدنيا وبفقدهم يكون خراب الدنيا ،كما ورد في الحديث:
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكرهللا وما وااله ،وعاملا أو متعلما »1 .
فألهل العلم جهد كبير ،وأثر عظيم في نقل هذا الدين ،وإيصاله إلى الناس بصورة صافية نقية ،ولهم جهد في الذود عن حمى هذا
الدين من دسائس املبطلين وتحريف املغالين من املالحدة والزنادقة واملبتدعة وغيرهم .ومن هؤالء الهداة األعالم املبرزين في القرن التاسع
عشر امليالدي السيد محمد عميم اإلحسان املجددي البركتي املتوفي عام (1395هـ1974 /م).
فقد بذل  -رحمه هللا  -حياته ،ونذر أوقاته لخدمة العلم ،وقد عرف منذ حداثة سنه برغبته القوية ،وحرصه الشديد على تحصيل
ً
كامال في الخامسة من عمره ،ثم أقبل على العلماء يواظب على دروسهمّ ،
وأكب على كتب أهل العلم يقرأها
العلم؛ فقرأ القرآن الكريم
 1أخرجه اإلمام ابن ماجه في سننه .كتاب :الزهد .باب :مثل الدنيا .رقم الحديث .4112 :وأخرجه اإلمام الترمذي في سننه .عن أبي هريرة – رض ي هللا عنه – .وقال الترمذي :هذا حديث
حسن غريب .رقم الحديث.2322 :

ّ
غالم الرحمن & ّ
العلمية ّ
ّ
سيد بدين
التفسيرية
للسيد محمد عميم اإلحسان في الدراسات
الجهود
ً
ً
ً
ً
وينهل من معينها ،فانقطع  -رحمه هللا  -للعلم وتحصيله حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذكارا وتطبيقا ،حتى نال في وقت مبكر من
ً
ً
عمره علوما كثيرة وفنونا مختلفة.
وله أثر عظيم ودور كبير في نشر العلوم الشرعية والدعوية في جمهورية بنغالديش الشعبية ،وقد بارك هللا فيه وفي أوقاته ونفع
به ،فاستفاد منه خلق كثير في حياته ،واليزالون ينتفعون من مؤلفاته بعد وفاته ،فله  -رحمه هللا  -مؤلفات كثيرة تربو على مائة مؤلف في
سائر فنون الشريعة ،فله مؤلفات عديدة في التفسير والحديث وعلومهما وفي الفقه وأصوله وفي محاسن الدين وآدابه وغير ذلك ،وهي
سهلة األسلوب قريبة املأخذ ،واضحة املعاني ،جامعة شاملة.
مشكلة البحث:
 .1من هو السيد محمد عميم اإلحسان ،وما منزلته ومكانته في ميدان العلم؟
 .2ما الجهود التي بذلها في نشر العلوم الشرعية عامة وفي الدراسات التفسيرية خاصة؟
أهداف البحث:
ّ
 .1الوقوف على الحياة الشخصية والعلمية والعملية للسيد محمد عميم اإلحسان وأبرز صفاته ومناقبه ومنزلته ومكانته في العلم.
 .2التعرف على أبرز الجهود التي بذلها ّ
السيد محمد عميم اإلحسان في نشر العلوم الشرعية عامة وفي الدراسات التفسيرية خاصة.
أسباب اختياراملوضوع:
َ
 .1إبراز الدور الثقافي والجهود العلمية لعلم من أعالم جمهورية بنغالديش الشعبية.
 .2الرغبة األكيدة من الباحث في اإلسهام في التراث العلمي بجمهورية بنغالديش الشعبية.
 .3مكانة السيد محمد عميم اإلحسان العلمية في عصره وما بعده من العصور.
ً
ً
ً
 .4جهوده في العلوم الشرعية؛ رواية ودراية ،إقراء وتأليفا ،تحريرا وتحقيقا.
الدراسات السابقة:
بعد البحث واملطالعة في الدراسات السابقة ،تبين للباحث أنه لم يكتب هذا املوضوع بهذا الشكل املستقل ،ولكن وجد بعض
ّ
الكتب واملقاالت املتعلقة بهذا املوضوع .منها:
ّ
الول :أبو الفيض :د .محمد أمين الحق1423( .هـ2002/م) .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .الطبعة األولى.
•
املؤسسة اإلسالمية بنغالديش تحت رعاية وزارة األوقاف .داكا – بنغالديش.
ّ
النظاميُ :محمد غالم الرحمن بن محمد عبد ّ
ّ
ّ
ّ
النظامي1437( .هـ2016/م) .النتاج العلمي لعلماء الهند في علم أصول
الحي
• الثاني:
ُ
ّ
ّ
ُ
التفسير .الطبعة األولى .دار البصائر .القاهرة – جمهورية مصر العربية.
ّ
ّ
واملؤلفان قد بذال جهدهما الكبير والعظيم في جمع البيانات واملعلومات الخا ّ
صة باملوضوعّ ،أما الكتاب األول فقد بين فيه د .محمد
عامة ،ولم يخصص أي جانب من جوانب حياته ،ولم ّ
أمين الحق حياة السيد محمد عميم اإلحسان بصفة ّ
يبين بالدقة جهوده العلمية
ً
انطباعا ً
والدعوية خاصة جهوده في الدراسات التفسيرية؛ ومن ّ
عاما.
ثم كان هذا العمل اليعطي للقارئ عن عاملنا املعاصر إال
وأما الكتاب الثاني فقد ّبين املؤلف فيه نبذة عن جهود علماء الهند في علم أصول التفسير بصفة ّ
ّ
عامة ،باإلضافة إلى بيان ثالثة
خاصة ،منهم ّ
علماء الهند ومؤلفاتهم في علم أصول التفسير بصفة ّ
السيد محمد عميم اإلحسان وكتابه «التنوير في أصول التفسير».
ّ
ّ
بجدية إلى دراسة جهود ّ
العلمية في الدراسات
السيد محمد عميم اإلحسان
و ّإن الباحث بإذن هللا تعالى في هذا البحث يسعى
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية في
الشرعية والدعوة
خاصة ،ومع بيان أثر السيد محمد عميم اإلحسان في نشر العلوم
التفسيرية والتنقيب عنها بصفة
ّ
عامة ،باإلضافة إلى دراسة مؤلفات ّ
التفسيرية.
السيد في الدراسات
جمهورّية بنغالديش الشعب ّية
بصفة ٍ
ٍ
منهج البحث:
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
تعتمد هذه الدراسة في جمع املعلومات علي املنهج املكتبي وامليداني؛ أما املنهج املكتبي فهي بالرجوع إلى املصادر واملراجع التي كتبت
ّ
امليداني فهو بالرجوع إلى املقابالت واالتصاالت
عن السيد محمد عميم اإلحسان ومؤلفاته ومصنفاته بجميع أنواعها وأشكالها .وأما املنهج
ً
املباشرة وغير املباشرة مع بعض أقربائه وأحفاده وتالمذته الذين مازالوا على قيد الحياة ومتواضعا في خدمة الدين والدعوة ،والزيارة إلى
ّ
ّ
ّ
والدعوية ،ومحطته األخيرة التي فاضت فيها روحه الطاهرة ومسكنه األخير.
العلمية
بلده وقريته التي تركت فيها آثاره
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ّ
ومؤلفات الشيخ – رحمه هللا – واملراجع ّ
املهمة
وقد سافر الباحث أثناء كتابة هذا البحث إلى الهند وبنغالديش للوقوف على كتب
ّ
ّ
ّ
الشخصية املتعلقة باملوضوع إلنجاز هذا البحث املتواضع على
املختصة باملوضوع ،وإجراء االتصاالت املباشرة وغير املباشرة واملقابالت
ّ
واألتم بإذن هللا تعالى ،وزار فيها األماكن واملؤسسات التعليمية من املدارس واملساجد التي كان يعمل ويشتغل الشيخ –
الوجه األكمل
رحمه هللا – فيها بالتدريس واإلفتاء والخطابة.
ّ
خطة البحث:
مقدمة وفصالن وخاتمة؛ ّأما ّ
وهذا البحث يشتمل على ّ
ّ
خلفية البحث وأهمية املوضوع ،ومشكلة
املقدمة فقد ذكر الباحث فيها
ّ
البحث وأهداف البحث ،وأسباب اختيار البحث ،ومنهج البحث والدراسات السابقة ،وخطة البحث.
املبحث ّ
الول :حياة ّ
السيد ّ
محمد عميم اإلحسان
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب ّ
السيد الشخصيةّ
األول :حياة ّ
ّ
املطلب الثاني :حياة ّ
العلمية
السيد
ّ
املطلب الثالث :حياة ّ
العملية
السيد
ّ
املبحث الثاني :جهود ّ
التفسيرية
السيد في الدراسات
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب ّ
ّ
األول :جهود السيد في التفسير
املطلب الثاني :جهود ّ
السيد في أصول التفسير
املطلب الثالث :جهود ّ
السيد في التجويد والقراءات
أما الخاتمة فقد ذكر الباحث فيها أهم النتائج التي ّ
توصل إليها من خالل هذه الدراسة املتواضعة ،وأتبع الخاتمة بقائمة املصادر
واملراجع التي اعتمد عليها الباحث عند القيام بالبحث .وهللا املوفق واملعين.

الول :حياة ّ
املبحث ّ
السيد محمد عميم اإلحسان

ً
السيد محمد عميم اإلحسان ُي ُّ
إن ّ
واحدا من الشخصيات العلمية املتميزة البارزة في تاريخ شبه ّ
القارة الهندية ،أتقن العديد من
عد
العلوم واملعارف اإلسالمية كالتفسير والحديث ،واللغة والفقه ،والتجويد والقراءات وغيرها من العلوم اإلسالمية .وقد مارس في حياته
الجلية ،واملناصب الدينية العالية كالتدريس واإلفتاء والخطابة ،وجاهد بقلمه ولسانه وعلمه وبيانهّ ،
ّ
وبين الصواب والفالح،
األعمال
ّ
ونصح األمة.
ّ ً
ّ
ّ
ولقد كان السيد محمد عميم اإلحسان في حياته متصفا بجملة من الصفات الكريم ،وتمثلت فيه األخالق اإلسالمية املقررة في
ً
ًّ
ً
ً
ً
ً
ً
مقدما عليه ،وكان ّ
محل
محبا للخير
القرآن والسنة والسيرة النبوية ،فكان متواضعا كريما بشوشا ،عطوفا على الفقراء مساعدا لهم،
بكل خير وال يوصف إال بكل حميد ،وكان ّ
إعجاب الناس وثنائهم ،فال يذكر إال ّ
محل ثناء العلماء ،فحمدوا فيه سعة علمه وحسن خلقه.

املطلب ّ
ّ
الول :حياة ّ
الشخصية
السيد
ّأوال :اسمه:
هو السيد محمد عميم اإلحسان بن السيد عبد ّ
املنان املجددي البركتي الحنفي 2.وكان اسمه األصلي «محمد» ،ولقبه «عميم
الديان يقولّ :إن ّ
لسيد عبد ّ
عمي ا ّ
اإلحسان» 3 .يقول السيد محمد عميم اإلحسان عن لقبه :سمعت عن ّ
جدتي قد رأت رؤية صالحة قبل
والدتيُ ،ب ّشر فيها ّ
ّ
ّ
واملجددي؛
التصوف على يد الشيخ السيد بركت علي شاه.
بأن سيكون لقبي «عميم اإلحسان» 4 .والبركتي؛ ألنه بايع في
ّ
في5 .
في؛ ألنه كان يتبع مذهب الحن ّ
النقشبندية .والحن ّ
ألنه كان من طريقة املجددية

 2السيد محمد عميم اإلحسان( .د.ت) .إتحاف الشراف بحاشية الكشاف( .د.ط) .حسينية كتب خانه .داكا – بنغالديش .صـ.2
 3السيد محمد عميم اإلحسان1373( .هـ) .فقه السنن واآلثار( .د.ط) .املطبعة املجيدية .كانفور – الهند .صـ .388
 4انظر :محمد سراج اإلسالم العميمي2010( .م) .الكوكبان املنوران .الطبعة األولى .مفتي منزل .داكا – بنغالديش .صـ.14
 5انظر :أبو الفيض :محمد أمين الحق1423( .هـ2002/م) .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .الطبعة األولى .املؤسسة اإلسالمية بنغالديش تحت رعاية وزارة
األوقاف .داكا – بنغالديش .صـ .17
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ثانيا :مولده:
ّ
وكان مولد السيد محمد عميم اإلحسان يوم اإلثنين في ليلة االثنين والعشرين من شهر هللا ّ
املحرم عام 1329هـ ،املوافق  24من
6
يناير عام 1911م ،في والية «بيهار» من الهند في محافظة «مونغ» بالقرية«فاجنا».
ثالثا :نسبه:
ّ
وقد انتمى السيد محمد عميم اإلحسان إلى أصول عربية عريقة ومن األسر الكريمة ،طيبة األخالق ،محمودة السيرة حسنة
ّ
املتمسكة باألخالق اإلسالمية .ونسبه يصل إلى اإلمام السيد أبي الحسن الزيد الشهيد بن اإلمام السيد زين العابدين بن سيد
السمعة،
ّ
ّ
الشهداء اإلمام الحسين بن بنت الرسول «صلى هللا عليه وسلم» السيدة البتول السيدة فاطمة وأسد هللا الغالب علي بن أبي طالب بنت
ّ
ّ
سيد املرسلين وشفيع املذنبين ورحمة هللا للعاملين محمد املصطفى وأحمد املجتبى «صلى هللا عليه وسلم» ،ولذا كانوا يستعملون سلفه
الصالح قبل أساميهم لفظ «السيد»7 .

ّ
الفقهي:
رابعا :مذهبه
ّ
ّ
ّ
كان السيد محمد عميم اإلحسان املجددي البركتي حنفي املذهب؛ ألنه تفقه على هذا املذهب ،ودرسه وأفتى به ،وصنف الكتب
الفقهية في املذهب الحنفي ،وهو صاحب العقل الراجح والفكر املستنير ،لم يكن يتعصب للمذهب الحنفي وال لغيره ،بل كان يكره
التعصب والهوى وال ينتصر لغير الدليل .
وقد أثنى ّ
السيد على اإلمام أبي حنيفة بقوله :هو اإلمام سراج األمة فخر األئمة أبو حنيفة النعمان بن ثابت ،والكالم في مناقبه
ّ
مجلدات ومع ذلك لم يؤدوا عشر أعشار مناقبه (املتوفى150 :هـ)8 .
مما ال يمكن االستقصاء فيها وقد كسر عليها األئمة عدة
خامسا :أداء الحج والعمرة:
ّ
ّ
ّ
ّ
وقد ّأدى السيد محمد عميم اإلحسان فريضة الحج ثالث مرات في حياته ،واملرة الرابعة أعد كل األشياء ألداء الحج ،ولكنه لم
يستطع أداء الحج؛ ألنه عاجلته املنية .وذهب للحج للمرة األولى سنة 1373هـ1954/م واملرة الثانية سنة 1387هـ1968/م مع األسرة،
واملرة الثالثة سنة 1390هـ1971/م9 .
سادسا :وفاته:
بعد حياة حافلة بالطلب الجاد للعلم ،والبحث الدؤوب عن املعرفة ،وتحصيل العلوم ،منذ النشأة ونعومة األظفار ،ثم التحول إلى
مرحلة العطاء غير املحدود ،لقي رّبه إمامنا الجليل السيد محمد عميم اإلحسان بمدينة داكا ،في جمهورية بنغالديش الشعبية ،يوم
ّ
ّ
ّ
العاشر من شهر شوال سنة 1395هـ ،املوافق  27من أكتوبر 1974م 10 .وصلى على املؤلف في املسجد «بيت املكرم» ،ودفن املؤلف في
ّ
الحجرة التي كانت بجنب املسجد الذي أسسه املؤلف بنفسه في كلوتوال بمدينة داكا ،واسمه «مسجد املفتي العظم» 11 .رحمه هللا رحمة
واسعة.
ّ
املطلب الثاني :حياة ّ
العلمية
السيد
ً
ّ
السيد محمد عميم اإلحسان ترك لنا ثروة من املؤلفات ،تميزت بتنوعها من املضمون ،فمن كتب التفسير والحديث إلى كتب النحو
ً
واللغة ،إلى كتب الفقه ،إلى الشعر ،إلى كتب اللغات وغيرها ،وعدد مؤلفاته أكثر من مائة ،وقيل 12:عددها ثالثمائة تقريبا .وقيل 13:مائتان
وخمسون.
ّ
يقول الدكتور نعمان البركتي 14 :مؤلفات الشيخ السيد محمد عميم اإلحسان مائة وعشر من املطبوعات واملخطوطات ،طبعت
أربعون منها على وجه التقريب ،والباقي غير مطبوعة في مكتبته الخاصة وألسرته 15،ولألسف الشديد أن أكثر هذه املخطوطات من ضمن
املفقودات ،وقد زار الباحث 16هذه املكتبة ،سيأتي أسماء هذه املخطوطات في التالية إن شاء هللا تعالى.
 6انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .20
 7انظر :محمد سراج اإلسالم العميمي .الكوكبان املنوران .صـ .15
 8السيد محمد عميم اإلحسان .إتحاف الشراف بحاشية الكشاف .صـ  ،19حاشية.9:
 9انظر :محمد سراج اإلسالم العميمي .الكوكبان املنوران ،صـ .56
 10انظر :السيد محمد عميم اإلحسان1433( .هـ2012/م) .ميزان الخبار في مصطلح أهل الثر .الطبعة األولى .دار البصائر .القاهرة – مصر .صـ .31
 11انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان  :حياته وإسهاماته .صـ .82
 12محمد أمين الحق .املفتي ّ
السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .422
 13انظر :املجلة الشهرية .صادرة من املؤسسة اإلسالمية بنغالديش .العدد يناير 2001م .صـ.17
 14الشقيق للسيد محمد عميم اإلحسان املجددي البركتي – رحمه هللا .-
 15انظر :محمد أمين الحق .املفتي ّ
السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .397
 16وقد زار الباحث هذه املكتبة مع صديقه محمد مسعود حسين يوم 2014/08/11م بعد صالة املغرب.
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ّأوال :املؤلفات املطبوعة:
ومن املؤلفات املطبوعة 17:إتحاف األشراف بحاشية الكشاف 18.التنوير في أصول التفسير 19.التنضيد في التجويد 20.ميزان
األخبار في مصطلح أهل األثر 21.معيار اآلثار 22 .فقه السنن واآلثار 23 .تاريخ علم الحديث 24 .أدب املفتي 25.تاريخ علم الفقه 26.طريقة
ّ
املصلين 29.سراج منير 30 .أوجز السيرّ 31.
الحج 27.قواعد الفقهّ 28.
منة الباري 32 .الخطبات البركتية للجمعة 33.التعريفات
هدية
الفقهية 34 .حواش ي السعدي على مقدمة الشيخ الدهلوي 35 .تاريخ اإلسالم36 .
ّ
ثانيا :املؤلفات املخطوطة:
ُ
ً
واملؤلفات املخطوطة :مؤلفات السيد محمد عميم اإلحسان أكثرها مازالت مخطوطا وبعضها فقدت ،ولكن توجد بعض املعلومات
عن هذه الكتب في مصادر متنوعة 37 ،ولألسف الشديد أكثر هذه املخطوطات من ضمن املفقودات ،ويذكر الباحث مؤلفاته املخطوطة
التي وجدها في مصادر ّ
متنوعة فيما يأتي:
اإلحسان الساري بتوضيح تفاسير صحيح البخاري ،ما ال يسع تركه للقارئ ،مناهج السعداء ،حسن الخطاب فيما ورد في
الخضاب ،عمدة املجاني بتخريج أحاديث مكتوبات مجدد األلف الثاني ،تخريج أحاديث رد الروافض ،التبشير في شرح التنوير في أصول
التفسير ،العشرة املهذبة في الكلمة الطيبة ،األربعين في الصالة ،فهرست كنز العمال ،األربعين في مواقيت الصالة ،األربعين في الصالة على
سيد املرسلين ،تلخيص األزهار املتناثرة ،تعليقات البركتي على مقدمة الدهلوي ،تحفة األخيار بشرح ميزان األخبار ،مبادئ علم الحديث
(علم حديث كي مباديات) ،أنفع السير ،أوجز السير ،االستبشار بمعجزات النبي املختار ،تلخيص مراسيل ابن أبي حاتم ،كتاب
ً
الواضعين ،فهرس أسماء املدلسين واملختلطين ،حقيقة اإلسالم ،الفتاوى البركتية في عشرين مجلدا ،اإلفصاح ،كتاب موقوت ،اإليذان
والتبشير ،املسهلة ،دفع الغلغلة ،إظهار حق ،تخريج مسائل مجلة األحكام العدليةّ ،
لب األصول ،التنبيه للفقيه ،ما البد للفقيه ،تحفة

 17أكثر املؤلفات املطبوعة للشيخ السيد محمد عميم اإلحسان في حوزة الباحث ،وقد جمع الباحث هذه املؤلفات أثناء كتابة البحث ،وقد ساعد الباحث في جمع
هذه املؤلفات صديقه محمد مسعود حسين .جزاه هللا خير الجزاء.
 18مطبوع في املطبعة الحسينية بداكا ،بنغالديش ،سنة 1948م .وفي املطبعة املجيدية في بلدة كانفور من الهند ،ولم يذكر فيها سنة الطبع والتاريخ.
 19مطبوع في قرآن منزل ،بابو بازار من بنغالديش ،سنة 1948م .وأيضا في املطبعة املجيدية بكانفور من الهند ،سنة 1952م .ثم طبع مرة أخرى في املطبعة نفسها
سنة 1958م.
ّ
 20مطبوع في املطبعة املجيدية بكانفور من الهند ،طبع ثالث رسائل معا في مجلد واحد ،األول :الفوز الكبير في أصول التفسير للشاه املحدث ولي هللا الدهلوي،
والثاني والثالث :التنوير في أصول التفسير والتنضيد في التجويد للسيد محمد عميم اإلحسان ،ولم يذكر فيه سنة الطبع والتاريخ.
ً
ّ
 21وقد طبع أوال في املطبعة املجيدية بكانفور من الهند سنة 1373هـ ،ثم في مطبعة العارفين ،ونشر من قرآن منزل ،بابو بازار بداكا .ولم تحدد سنة الطباعة
والتاريخ.
ّ
 22طبع في مفتي منزل بإشراف السيد محمد مسلم عميمي .ولم تحدد سنة الطبع والتاريخ.
 23طبع في املطبعة املجيدية بكانفور من الهند ،سنة 1372هـ1952/م.
 24الطبعة األولى في كراتش ي باكستان ،سنة 1372هـ ،والطباعة الثانية 1376هـ ،والطبعة الثالثة 1380هـ ،والطبعة الرابعة 1388هـ في مفتي منزل بداكا ،بنغالديش.
والطبعة الخامسة سنة 1400هـ .
 25الطبعة األولى في املطبعة الرشيدية سنة 1355هـ1936/م .وطبع في املدرسة العالية في قسم البحوث والطباعة بداكا ،بنغالديش .ثم طبع عدة مرات.
 26الطبعة األولى في مكتبة برهان بدهلي من الهند سنة 1375هـ1955/م .والطبعة الثانية في مفتي منزل بداكا ،بنغالديش سنة 1980م.
 27الطبعة األولى في مفتي منزل بداكا ،بنغالديش سنة 1377هـ1957/م.
 28الطبعة األولى في مطبعة جيكو في لوكهي بازار بداكا ،بنغالديش سنة 1959م1960-م .ثم طبع في املدرسة العالية ،قسم البحوث والطباعة ،سنة 1961م.
 29الطبعة األولى سنة 1386هـ1966 /م ،والطبعة الثانية في مفتي منزل بداكا ،بنغالديش بإشراف السيد نعمان البركتي سنة 1397هـ1976 /م.
 30طبع هذا الكتاب في املطبعة ليتهو من كراتش ي ،باكستان سنة 1955م.
 31طبع هذا الكتاب في املطبعة كراس ي التعليم ،الطباعة الثانية ،سنة 1374هـ1954/م.
 32طبع هذا الكتاب سنة 1372هـ1952/م ،ولم يعثر الباحث عليه.
 33مطبوع في املطبعة النورانية كولوتوال بداكا ،بنغالديش .الطبعة األولى .سنة 1423هـ2002/م.
 34مطبوع في دار الكتب العلمية .بيروت – لبنان .الطبعة األولى .سنة 1424هـ2003/م.
 35مطبوع في املطبعة املجيدية الواقعة في الكانفور من الهند .ولم يذكر سنة الطبع والتاريخ.
 36مطبوع في املكتبة اإلمدادية بداكا ،بنغالديش سنة 1370هـ.
ّ
 37املقابلة الشخصية مع تالمذته وأقربائه وأحفاده2014( .م – 2015م) .وانظر أيضا:
 28التنضيد في التجويد للسيد محمد عميم اإلحسان املجددي البركتي.
 29فقه السنن واآلثار للسيد محمد عميم اإلحسان املجددي البركتي.
 30املفتي السيد محمد عميم اإلحسان  :حياته وإسهاماته للدكتور أبو الفيض محمد أمين الحق.
 31ممارسة الدب اإلسالمي في اللغة العربية والفارسية والردية للدكتور محمد عبد الباقي.
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ّ
العلمية ّ
ّ
التفسيرية
للسيد محمد عميم اإلحسان في الدراسات
الجهود

غالم الرحمن & ّ
سيد بدين

البركتي بشرح أدب املفتي ،مرآة املصنفين ،الحاوي في ذكر الطحاوي ،بضاعة الفقير ،أدب أردو ،مقدمة النحو ،معلم امليقات ألوقات
الصوم والصلوات ،دستور إخراج األوقات ،مزيل الغفلة ،نظام األوقات ،مقدمة سنن أبي داؤود ،مقدمة مراسيل أبي داؤود ،تلخيص
ّ
املراسيل ،أسماء املدلسين واملختلطين ،تعريف الفنون وحاالت املصنفين ،تاريخ األنبياء.
ثالثا :ثناء العلماء:
ّ
وقد أثنى كثير من العلماء على السيد محمد عميم اإلحسان وعلى مؤلفاته .نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر:
الشيخ العالمة واليت حسين أثنى عليه ويقول :هو العالمة الجليل ،والفهامة النبيل ،ذو الفضل واألدب ،والحسب والنسب،
الغواص في بحار املدارك والعرفان ،موالنا الحاج املفتيّ :
املحدث الفقيه ،املفسر النبيهّ ،
السيد محمد عميم اإلحسان «رئيس األساتذة
باملدرسة العالية بدكة» ّ
ّ
مرجوا فينا من بدء عمره ،ومنذ نعومة أظفاره ،فأصبح
مد هللا ظالله ،وكثر فينا أمثاله .إن العالمة املمدوح كان
بنعمة ربنا كما رجونا ،بل وجدناه فوق ما رجونا ،فتراه اليوم «ما شاء هللا ال قوة إال باهلل» يباهي به أساتذتهُّ ،
ويعتز باالنتساب إلى فضيلته
تالمذته38 .
ً
وقد أثنى على تأليفاته بقوله :لفضيلة العالمة تصانيف عديدة ،وتآليف مفيدة ،في فنون شتى ،وكل منها أغزر نفعا وأجدى ،من
ً
أحب أن يصعد إلى ذروة الكمال ويسعد فعليه أن يطالعها ويجهد .وأثنى أيضا على كتابه «التعريفات الفقهية» بقوله :وهي كافة لكشف
معاني الكلمات املصطلحات بين علماء اإلسالم من الفقهاء واألصوليين واملتصوفين وأهل الكالم39 .
وقد أثنى على كتابه «فقه السنن واآلثار» بقوله :إن أخي في هللا حاذق العلم واألدب ،كريم الحسب والنسب ،النبيل النبيه الوجيه
ً
املحدث املفسر الفقيه ،موالنا املفتي ّ
السيد محمد عميم اإلحسان «عامله هللا باللطف واإلحسان» عرض ّ
علي تأليفا له في فقه السنن
واآلثار ّ
يسمى «فقه السنن واآلثار» ،فنظرت في باب وباب إلى أن انتهيت إلى آخر الكتاب ،فوجدته «ما شاء هللا ال قوة إال باهلل» مثله كمثل
النجم ،كبر نفعا ولو صغر في الحجم ،أو كمشكا ة أضاءت ما حولها بأشعة اللمعات ،أو كمرقاة التدرج من درجات إلى درجات عمدة
القاري؛ لتلقي الفتح من الخالق الباري وعس ى أن يستر شديه الساري للخير الجاري40 .
وقد أثنى املفتي محمد تقي الدين العثماني أحد كبار فقهاء املذهب الحنفي في العصر الحاضر ،على الشيخ ّ
السيد محمد عميم
اإلحسان وعلى كتابه «قواعد الفقه» بقوله« :إن هذه املجموعة القيمة من أنفع ما ألف في هذا املوضوعّ ،
يوحد فيها من الفوائد
املجموعة على صعيد واحد ما ال يحصل للطالب إال بعد نخل وغربلة وتنقير ،وأرى أن هذا الكتاب بأن يوضع في مقررات الفقه اإلسالمي
في املدارس والجامعات الدينية ،ويقتنيه كل من اشتغل بالفقه واإلفتاء»41 .
ّ
املطلب الثالث :حياة ّ
العملية
السيد
سيتناول الباحث في هذا املطلب حياة ّ
السيد محمد عميم اإلحسان العمل ّية ،وخدمته في املجاالت املختلفة بالتدريس والخطابة
ّ
ّ
والدينية في السطور اآلتية:
القرآنية
واإلفتاء في حياته الثمينة ،باإلضافة إلى إدارة الحلقات
ّأوال :خدمة ّ
السيد في التدريس:
وبعد أن حصل ّ
السيد محمد عميم اإلحسان العلوم املختلفة ،وتقدم في الحفظ والفهم ،اتجه إلى العطاء واإلفادة في عدة جوانب،
وخاصة التدريس الذي مارسه من أول حياته العلمية في الهند ،وحتى آخر عمره في بنغالديش.
وقد اختاره مدير املدرسة العالية ّ 42
مدرسا للغة العربية سنة 1943م ،وكان يلقي املحاضرات باملدرسة العالية في قسم التفسير:
واستمر ّ
ّ
السيد
التفسير البيضاوي ،وفي قسم الحديث :صحيح البخاري ،وفي قسم الفقه :الفقه وأصوله وغيرها من العلوم الدينية،
عمله في هذا املنصب حتى سنة 1955م43 .
ثم ّ
عين صدر املدرسين أو رئيس األساتذة للمدرسة العالية سنة 1955م ،عقب وفاة رئيس األساتذة األسبق جعفر أحمد عثماني،
واستمر عمله في هذا املنصب حتى ّ
ّ
سن التقاعد ّأول أكتوبر سنة 1969م ،وطلبت منه إدارة املدرسة العالية بعد تقاعده مواصلة
التدريس ولكن ّ
السيد أبدى اعتذاره مع االحترام والتقدير44 .
ّ
38
السيد محمد عميم اإلحسان .قواعد الفقه .صـ أ .
ّ
 39السيد محمد عميم اإلحسان .التعريفات الفقهية .صـ .5
ّ
40
السيد محمد عميم اإلحسان .فقه السنن واآلثار .صـ .397-395
ّ
 41السيد محمد عميم اإلحسان .التعريفات الفقهية .صـ .5
 42وقد أسست هذه املدرسة في كلكتة من الهند سنة 1780م في العهد اإلنجليزي ،عندما انفصلت باكستان عن الهند سنة 1947م انتقلت املدرسة العالية من كلكتة إلى عاصمة
باكستان الشرقية وهي مدينة داكا ،واآلن هي عاصمة بنغالديش بعد انفصال بنغالديش عن باكستان سنة 1971م.
 43انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .68-67
 44انظر :محمد سراج اإلسالم العميمي .الكوكبان املنوران .صـ .21
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ّ
العلمية ّ
ّ
التفسيرية
للسيد محمد عميم اإلحسان في الدراسات
الجهود
ّ ً
ً
ً
ومتفننا في التدريس واإللقاء ،وإيراد امللح والنوادر واألشعار في دروسه؛ ليغذي بها
وكان الشيخ – رحمه هللا – مدرسا ناجحا،
الطالب واملستمعين ،ويجدد نشاطهم ،ويحمسهم على االستماع واملثابرة ،وزيادة على اإلقبال.
ثانيا :خدمة ّ
السيد في الخطابة:
ً
ً
ً
ًَ ً
كان الشيخ ّ
السيد محمد عميم اإلحسان خطيبا ل ِسنا جريئا ،وعاملا مخلصا ،فكان كالمه يباشر شغاف القلوب ،وتتلقفه اآلذان،
ليستقر في النفس والقلب ،ثم يترجم إلى عمل وسلوك؛ ألن الكالم إذا خرج من القلب وقع في القلب ،وإذا خرج من اللسان لم يتجاوز
اآلذان.
ً
ً
ّ
وقد عين إماما وخطيبا للمسجد «البيت املكرم» من قبل اللجنة التنفيذية للمسجد سنة 1964م ،الذي هو املسجد الوطني
لجمهورية بنغالديش الشعبية ويقع في قلب العاصمة داكا 45 ،وكان يخطب في كل جمعة باللغة العربية الفصحى ،ولكن تترجم هذه الخطبة
قبل الصالة إلى اللغة البنغالية ،وكان يخطب باملوضوعات الحية.
اضطر ّ
ّ
السيد أن يأخذ إجازة مرضية من لجنة املسجد ،والذهاب إلى البيت في  22أكتوبر سنة 1974م ،ولم يرجع بعد ذلك
وقد
إلى عمله؛  46ألن ّ
السيد انتقل إلى جوار ربه في بيته بعد خمسة أيام من تاريخ اإلجازة ،وذلك يوم  27أكتوبر سنة 1974م47 .
ثالثا :خدمة ّ
السيد في اإلفتاء:
وقد مارس ّ
السيد محمد عميم اإلحسان الفتوى واإلفتاء بباعث ديني ،وبقصد بيان الشرع ،وكسب الثواب واألجر ،وتبليغ الرسالة
الدينية ،وأداء األمانة العلمية املقدسة ،وقام بهذا العمل في كلكتة من الهند ،واستمر في اإلفتاء ،وكان يدعى «املفتي العظم».
ً
ً
جامع ناخدا من أكبر املساجد في كلكتة من الهند ،وهناك أيضا مدرسة مع الجامع ،وكان مركزا للدراسة والثقافة اإلسالمية في بالد
ً
ً
البنغال ّكلها ،وقد ّ
عين مساعدا لإلمام في الجامع ومديرا لهذه املدرسة سنة 1934م ،واختير السيد محمد عميم اإلحسان مفتيا بعد
ً
ذلك لدار اإلفتاء في هذه املدرسة ،وعندما صار ّ
السيد مفتيا كان يشتغل بإصدار الفتاوى ،بجانب تدريسه الحديث والتفسير والفقه
وغير ذلك من العلوم اإلسالمية48 .
ً ً
واشتهر ّ
السيد محمد عميم اإلحسان مفتيا كبيرا لدار اإلفتاء في هذه املدرسة من الهند حتى دعى «املفتي العظم» ،وقد أصدر
ً
ّ
السيد في هذا الوقت كثيرا من الفتاوى في املسائل الدينية واالجتماعية حتى قيل :عدد الفتاوى وصل إلى أكثر من مائة ألف ،وقد جمع
ً
ً
ّ
بعضا من هذه الفتاوى في كتاب ّ
لبركتية» ،في سبعة وعشرين مجلدا واثني عشر ألف ( )12000صفحة ،وعدد الفتاوى
سماه بـ«الفتاوى ا
ً
مخطوطا49.
فيه على وجه التقريب أربعون ألف ،وهذا الكتاب مازال
ّ
رابعا :خدمة ّ
العلمية:
السيد في الحلقات
ً
وقد اشترى ّ
السيد محمد عميم اإلحسان بيتا سنة 1953م في دائرة كولوتوال بداكا .وكان أمام البيت مسجد مهمل في الناحية
ُ
األخرى بجانب الشارع ،واليعرف ٌ
أحد بالضبط متى ّ
تم تأسيس هذا املسجد ،ولكن وجدت الحجارة القديمة في املسجد التي كتبت فيها
1232هـ1812/م50 .
ّ
وعمره ّ
والسيد محمد عميم اإلحسان نظف هذا املسجد ّ
وسماه بـ«املسجد النقشبندي» 51،وساعده على نظافة املسجد وتعميره
ّ
ً
يولى ّ
السيد بعض الطالب
مجموعة من طالب املدرسة العالية ،وكانوا يصلون في هذا املسجد جماعة وراء أستاذهم وشيخهم ،وكان
ً
مسافرا .واآلن ّ
غير أوالده اسم هذا املسجدّ ،
لإلمامة في املسجد عندما يكون
وسموه بـ«مسجد املفتي األعظم».
وكان ّ
السيد ّ
محمد عميم اإلحسان يلقي خطبة الجمعة في هذا املسجد حتى تعيينه للخطبة في املسجد الوطني لجمهورية بنغالديش
ّ
والسيد ولى أخاه السيد محمد نعمان البركتي لخطبة الجمعة لهذا املسجد عندما ّ
ّ
عين
الشعبية «مسجد بيت املكرم» سنة 1964م،
ّ
ً
خطيبا للمسجد «بيت املكرم» ،وولى السيد محمد صفوان النعماني لخطبة الجمعة عقب وفاة أبيه السيد محمد نعمان البركتي سنة
1982م ،وهو مازال على قيد الحياة.
ّ
الدينية والقر ّ
ّ
وكان ّ
الخاصة
آنية كل يوم بعد صالة الفجر وصالة املغرب في هذا املسجد ،ويعطي اإلجازات
السيد يدير الحلقات
للقرآن الكريم والقراءات القرآنية برواية حفص عن عاصم؛ ألن ّ
السيد له إجازة خاصة برواية حفص عن عاصم عن شيوخه ،والطالب
غالم الرحمن & ّ
سيد بدين

45
46
47
48
49
50
51

انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .68
انظر :املرجع السابق .صـ .69
املرجع السابق .صـ .82
انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .67
انظر :املرجع السابق .صـ .67
انظر :السيد محمد نعيم اإلحسان البركتي1432( .هـ2011/م) .التاريخ املشرق ملسجد املفتي العظم .الطبعة األولى .املطبعة البركتية .داكا – بنغالديش .صـ .25
انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .69

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة -املجلد ،5العدد ،2020 -1ص13 -1 :

7

ّ
العلمية ّ
ّ
التفسيرية
للسيد محمد عميم اإلحسان في الدراسات
الجهود

غالم الرحمن & ّ
سيد بدين

يتقنون رواية حفص عن عاصم ّأوال في مدارس تحفيظ القرآن الكريم ثم القراءات األخرى ،ولكن القراءة برواية حفص عن عاصم هي
املشهورة عندهم في املدارس لتحفيظ القرآن الكريم في بنغالديش52 .
وكان ّ
السيد ّ
يدرس صحيح البخاري الشريف في هذا املسجد في أيام عطلة املدرسة العالية ،ويعطي اإلجازات الخاصة بعد ختم
البخاري الشريف ،وهكذا ّ
يتم التدريس بصفة متواصلة مع الختمات املجازة.
ّ
واللجنة التنفيذية لـ«مسجد املفتي العظم» يحتفلون بأيام عديدة في السنة ،منها :االحتفال بميالد الرسول «صلى هللا عليه
ّ
وسلم» ،وإحياء ليلة اإلسراء واملعراج وليلة النصف من شعبان وليلة القدر وغيرها ،ويقيمون االحتفال بمناسبة وفاة السيد محمد عميم
اإلحسان في العاشر من شهر شوال في كل سنة ،ويختمون القرآن الكريم والتهليل والذكر وغيرها من العبادات ،ويوزعون ّ
التبرعات
ً
للحاضرين جميعا 53.وقد حضر الباحث مع صديقه محمد مسعود حسين هذا االحتفال سنة 1435هـ2014/م.

ّ
املبحث الثاني :جهود ّ
التفسيرية
السيد في الدراسات

ً
ً ً
ومن املعلوم أن للعلماء دورا كبيرا وجهودا جبارة في تدوين التفاسير وتعليمها وترسيخها في األجيال الالحقة ،ومن هؤالء األئمة:
ّ
السيد محمد عميم اإلحسان ،صاحب التصانيف والتآليف املفيدة النافعة في التفسير وأصوله ،والتجويد والقراءات ورجالها ،والحديث
والفقه وغيرها.
ّ
وكان لجهود السيد محمد عميم اإلحسان دور حيوي بارز ملموس في تطوير ونشر الفهم القرآني والدراسات التفسيرية في شبه
ّ
ً
ّ
ّ
خاصة جمهورية بنغالديش الشعبية ،حيث ألف كتبا كثيرة في الدراسات التفسيرية من التفسير وأصوله والتجويد
القارة الهندية
والقراءات القرآنية لفهم الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه.
ّ
العلمية ّ
ّ
للسيد محمد عميم اإلحسان وخدماته في الدراسات التفسيرية مع بيان
سيتناول الباحث في هذا املبحث اإلسهامات
ّ
مؤلفاته وآثاره في هذا امليدان.

املطلب ّ
الول :خدماته وآثاره في التفسير
يدرس ّ
ّإن ّ
السيد محمد عميم اإلحسان له جهود جبارة في خدمة التفسير وعلوم القرآن ،وكان ّ
مادة التفسير في مراحل مختلفة في
ّ
رسميا ،وكان يجمع كتب
املدرسة العالية بداكا ،بنغالديش من سنة 1943م إلى 1969م قبل الوصول إلى سن التقاعد من التدريس
التفاسير بوسائل مختلفة ويراجعها في أيام حياته 54 ،ويؤلف املؤلفات في الدراسات التفسيرية ،وله ثالثة مؤلفات في علم التفسير،
سيتناول الباحث في السطور التالية نبذة عن هذه املؤلفات:
الول :اإلحسان الساري بتوضيح تفاسير صحيح البخاري
ّ
السيد محمد عميم اإلحسان قد شرح الروايات واألحاديث التي أورد اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب التفسير من
صحيحهّ ،
وسماه «اإلحسان الساري بتوضيح تفاسير صحيح البخاري» 55.وهذا الكتاب لم يطبع حتى اآلن ،ولم يعثر الباحث عليه بين
ّ
املطبوعات واملخطوطات ،وكم كان الباحث يتطلع للبحث عنه والحصول عليه ولم يجده.
ّ
الوصاف بحاشية الكشاف
الثاني:
ّ
وقد شرح السيد محمد عميم اإلحسان سورة الفاتحة من تفسير الكشاف للعالمة جار هللا الزمخشري باللغة األردية في رسالة
وسماه « ّ
ّ
صغيرةّ ،
(الثانوية) في بنغالديش
الوصاف بحاشية الكشاف» 56 .وكان هذا الكتاب من الكتب املقررات الدراسية ملرحلة العالم
ّ
وباكستان 57.ولكن لم يعثر عليه الباحث بين املطبوعات واملخطوطات ،وكم كان الباحث يتطلع للبحث عنه والحصول عليه ولم يجده.
ّ
الثالث :إتحاف الشراف بحاشية الكشاف
وقد وضع ّ
السيد محمد عميم اإلحسان حاشية على سورة آل عمران من تفسير الكشاف للعالمة جار هللا الزمخشري باللغة
ّ
العربيةّ ،
وسماه «إتحاف الشراف بحاشية الكشاف» .ومن املعلوم أن لتفسير الكشاف للعالمة جار هللا الزمخشري من املزايا
والخصائص التي امتاز بها حتى صار هو املثل األعلى في تبيين األساليب البيانية والبالغات التي تتألأل بروقها الخاطفة من أسمى القرآن
الحكيم.
52
53
54
55
56
57

انظر :السيد محمد نعيم اإلحسان البركتي .التاريخ املشرق ملسجد املفتي العظم .صـ.26
انظر :املرجع السابق .صـ.30-28
محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .68
السيد محمد عميم اإلحسان .فقه السنن واآلثار .صـ .392
انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .247-246
انظر :املرجع السابق .صـ .246
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ّ
العلمية ّ
ّ
التفسيرية
للسيد محمد عميم اإلحسان في الدراسات
الجهود

غالم الرحمن & ّ
سيد بدين

ّ
اإلسالمية
وكان هذا الكتاب من الكتب املقررات الدراسية ملرحلة الفاضل (املاجستير) في قسم التفسير من الجامعات واملدارس
في جمهورية بنغالديش الشعبية .ومن هذا املنطلق ّألف ّ
السيد محمد عميم اإلحسان هذا الكتاب ليسهل تناوله على الطالب من تفسير
ّ
الكشاف ،كما صرح بذلك املؤلف في مقدمة كتابه بقوله« :إنه قد سنح لي أن أعلق على تفسير السورة الزهراء آل عمران تعليقا مفيدا،
أبين ما اشتمل عليه الكشاف من املسائل الغامضة الدقيقة  ...وأناقشه في اعتزاله حتى يسهل على التالميذ كل مشكل عويص منها58 .»...
ً
واسم الكتاب كامال «إتحاف الشراف بحاشية الكشاف» ،وقد ذكر هذا االسم الدكتور محمد عبد الباقي في كتابه 59،والدكتور
أمين الحق ذكر اسم الكتاب في كتابه « 60اإلتحاف الشراف » 61 ،ولكن ّ
السيد محمد عميم اإلحسان ذكر بنفسه اسم كتابه «اإلتحاف
بحاشية الكشاف»62 .
والكتاب طبع عدة طبعات :منها طبع في املطبعة الحسينية بداكا ،بنغالديش ،سنة 1948م ،وطبع أيضا في املطبعة املجيدية في بلدة
كانفور من الهند بإشراف محمد شفيع ،ولم يذكر فيها سنة الطبع والتاريخ ،وهذا الكتاب الوحيد من مؤلفاته في التفسير متداولة اآلن
والبواقي من ضمن املفقودات.
املطلب الثاني :خدماته وآثاره في أصول التفسير
ّ
ّ
ً
ً
ّإن ّ
السيد محمد عميم اإلحسان ألف كتابا واحدا في علم أصول التفسير ،أال وهو «التنويرفي أصول التفسير» ،وقد انتهى املؤلف
ّ
ّ
ً
من تأليفه ليلة عيد األضحى سنة  1368من هجرة املصطفى «صلى هللا عليه وسلم» ،والكتاب فيه مقدمة وأحد عشر فصال وخاتمة.
ّ
مقدمة كتابه« :فيقول عبد ربه الولي السيد محمد عميم اإلحسان بن السيد عبد ّ
املؤلف في ّ
يقول
املنان املجددي البركتي الشهير
ً
باملفتي عاملهما هللا تعالى بلطفه الجلي والخفي ،هذا جزء لطيف في علوم التفسير سميته التنوير في أصول التفسير مرتبا على فاتحة
ً
فصال وخاتمة وذلك سنة 1368هـ»63 .
وأحد عشر
وقد أحاط الكتاب بجميع املوضوعات املتعلقة بعلم أصول التفسير وعلوم القرآن على وجه التقريب ،والنسخة التي اطلع عليها
ّ
الباحث هي التي طبعت في املطبعة املجيدية في بلدة كانفور من الهند سنة 1958م .وقد استفاد املؤلف فيه من كتاب البرهان في علوم
القرآن للزركش ي ،واإلتقان في علوم القرآن للسيوطي ،والفوز الكبير في أصول التفسير للشيخ ولي هللا الدهلوي ،وإحياء علوم الدين لإلمام
الغزالي ،وحجة هللا البالغة للشيخ ولي هللا الدهلوي ورتبه بأسلوب ممتع جيد.
ً
وكتاب« :التنوير في أصول التفسير» قد طبع في قرآن منزل ،بابو بازار ،داكا ،بنغالديش ،سنة 1948م ،وطبع أيضا في املطبعة
املجيدية بكانفور من الهند ،بإشراف السيد نعمان الزيدي ،سنة 1952م ،ثم طبع مرة أخرى في نفس املطبعة سنة 1958م .وكان من
كتب املقررات الدراسية ملرحلة الليسانس من الجامعات واملدارس اإلسالم ّية في جمهورية بنغالديش الشعبية .وقد ترجم هذا الكتاب إلى
اللغة البنغاللية موالنا كرامت علي النظامي وموالنا عبد املنان ،وطبع باسم (تشريح التنوير في أصول التفسير) في املكتبة املحمدية،
ً
داكا – بنغالديش ،سنة 1984م ،وترجمه أيضا إلى اللغة البنغالية موالنا محمد سراج اإلسالم الفاروق وطبع في املكتبة شاه جالل ،داكا
– بنغالديش64 .
املطلب الثالث :خدماته وآثاره في التجويد والقراءات
ً
ً
ّ
السيد محمد عميم اإلحسان الذي ألبسه هللا تاج القرآن منذ أن كان طفال صغيرا حيث أنعم عليه املنعم سبحانه وتعالى بحفظ
كتابه وقراءته منذ نعومة أظفاره ،وقرأ ّ
السيد محمد عميم اإلحسان القرآن الكريم على والده وعمه الزاهد العارف باهلل املولى السيد
شاه عبد الديان البركتي65 .
وله جهود مشكورة في خدمة التجويد والقراءات القرآنية ،وتدريسهما وتعليمهما في املدرسة العالية بداكا ،جمهورية بنغالديش
الشعبية ،عندما كان أستاذا فيها ،وفي إدارة الحلقات القرآنية في املساجد ،ويؤلف بعض املؤلفات في علم التجويد والقراءات القرآنية.
منها:

58
59
60
61
62
63
64
65

السيد محمد عميم اإلحسان .إتحاف الشراف بحاشية الكشاف .صـ .2
انظر :محمد عبد الباقي .ممارسة الدب اإلسالمي في اللغة العربية والفارسية والردية .صـ .44
انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .247
هذا باللغة البنغالية .والصواب «إتحاف الشراف».
انظر :السيد محمد عميم اإلحسان .فقه السنن واآلثار .صـ .392
انظر :السيد محمد عميم اإلحسان1958( .م) .التنويرفي أصول التفسير( .د.ط) .املطبعة املجيدية بكانفور من الهند .صـ.3
انظر :محمد عبد الباقي .ممارسة الدب اإلسالمي في اللغة العربية والفارسية والردية .صـ .77
انظر :محمد أمين الحق .املفتي السيد محمد عميم اإلحسان :حياته وإسهاماته .صـ .40
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ّ
التفسيرية
للسيد محمد عميم اإلحسان في الدراسات
الجهود

غالم الرحمن & ّ
سيد بدين

ّ
الول :التنضيد في التجويد
وكتاب «التنضيد في التجويد» ّ
للسيد محمد عميم اإلحسان أحاط بجميع أحكام التجويد والقراءات على وجه التقريب ،والكتاب
ّ
ّ
ً
رّتبه املؤلف بمقدمة وثالثة عشر فصال .أما املقدمة فقد ّبين املؤلف فيها تعريف التجويد وموضوعه وفائدته وغايته ،وتعريف اللحن
وأقسامهّ 66 .
وبين أحكام التجويد املختلفة في فصول الكتاب.
ّ
ُّ
وأما في الفصل األخير فقد أورد املؤلف األحاديث النبوية التي جاءت في بيان أهمية تالوة القرآن الكريم وتعلمه وتعليمهّ ،
ثم ّبين
ّ
ّ ّ
ّ
النبي «صلى هللا عليه وسلم».
السيد محمد عميم اإلحسان سنده املتصل في القراءات القرآنية والتجويد الذي حصل عليه من شيوخه إلى
ً
وكتاب« :التنضيد في التجويد» ّ
للسيد محمد عميم اإلحسان طبع في املطبعة املجيدية بكانفور من الهند ثالث رسائل معا في مجلد
ّ
الدهلوي ،والثاني والثالث :التنوير في أصول التفسير،
واحد ،األول :الفوز الكبير في أصول التفسير لشاه املحدث و ّلي هللا بن عبد الرحيم
والتنضيد في التجويد للسيد محمد عميم اإلحسان ،ولم يذكر فيه سنة الطبع والتاريخ67 .
الثاني :ما ال يسع تركه للقاري
ّ
ّ
ّ
وكتاب «ما ال يسع تركه للقاري» للسيد محمد عميم اإلحسان ،وبين املؤلف فيه بعض األحكام في التجويد والقراءات التي يحتاج
القارئ عند قراءة ا لقرآن الكريم .وهذا الكتاب لم يطبع حتى اآلن ،ولم يعثر الباحث عليه بين املطبوعات واملخطوطات ّ
للسيد محمد
ً
السيد محمد عميم اإلحسان في كتب كثيرة ،وقد نسب ّ
منسوبا إلى ّ
السيد محمد
عميم اإلحسان ،ولكن وجد الباحث اسم هذا الكتاب
ّ
مؤلفاته إلي هذا الكتاب68 .
عميم اإلحسان بنفسه في بعض

خاتمة البحث:

الحمد هلل على فضله وتوفيقه وإحسانه ّ
ومنه وكرمه وإنعامه ،فقد أعان هللا تعالى الباحث على إتمام هذا البحث املتواضع عن
السيد محمد عميم اإلحسان وخدماته في الدراسات التفسيرية .وقد ّ
ّ
توصل الباحث بعد هذه الجولة الهادئة والدراسة الوجيزة إلى النتائج
التالية:
ّ
ّأوال :السيد محمد عميم اإلحسان أحد األعالم الذين كان لهم دور هام وفاعل في خدمة الدراسات التفسيرية في شبه ّ
القارة الهندية ،فقد
ً
ّ
قدم ّ
السيد جهودا واضحة جلية في الدراسات التفسيرية من التفسير وأصوله والتجويد والقراءات وغيرها.
ثانيا :وقد ظهر لنا من خالل دراسة حياته حرصه الشديد منذ نعومة أظفاره على طلب العلم وتحصيله ،فقد أمض ى حياته وقض ى جميع
ً
ً
ً
ً
ً
أوقاته في العلم حفظا ودراسة ،وتحصيال وعمال ،وتطبيقا وتدريسا ،ال يصرفه عنه أي أمر من األمور.
ً
ً
ثالثا :وقد ّأدى ّ
السيد محمد عميم اإلحسان دورا كبيرا في خدمة هذا الدين ونصرته عن طريق املواعظ والخطب والدروس العلمية
ً
ً
واملؤلفات النافعة وغير ذلك ،فقد جلس للتدريس والتعليم أكثر من نصف قرن من الزمان حتى ّ
خرج أفواجا كثيرة من طالب العلم.
رابعا :كان ّ
السيد محمد عميم اإلحسان من العلماء الذين أثروا املكتبة اإلسالمية بمؤلفات قيمة ،وله مؤلفات كثيرة تربو على مائة مؤلف
في سائر فنون الشريعة؛ فله مؤلفات عديدة في التفسير والحديث وعلومهما ،وفي الفقه وأصوله ،وفي محاسن الدين وآدابه وغير ذلك،
وهي سهلة األسلوب قريبة املأخذ ،واضحة املعاني ،جامعة شاملة.
ً
ّ
خامساّ :
السيد محمد عميم اإلحسان له ستة مؤلفات في الدراسات التفسيرية :ثالثة منها مطبوعة والباقي ما زال مخطوطا ،أما املطبوعة
ّ
الكشاف ،والتنوير في أصول التفسير ،والتنضيد في التجويد .وأ ّما غير املطبوعة فهي :اإلحسان الساري
فهي :إتحاف األشراف بحاشية
ّ
ّ
بتفاسير صحيح البخاري ،والوصاف بحاشية الكشاف ،و ما ال يسع تركه للقارئ.
ّ ً ّ ً
سادساّ :
مفسرا مدققا في فهم اآليات القرآنية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ومعارضته الشديدة
السيد محمد عميم اإلحسان
ً
ّ
والقوية ونقده العلمي البناء في ّ
ّ
ّ
ّ
والنقدي.
التحليلي
الرد على آراء املعتزلة معتمدا على املنهج

66
67
68

انظر :السيد محمد عميم اإلحسان( .د.ت) .التنضيد في التجويد( .د.ط) .املطبعة املجيدية بكانفور من الهند .صـ .56
النسخة التي في حوزة الباحث هي طباعة املطبعة املجيدية بكانفور من الهند.
السيد محمد عميم اإلحسان .فقه السنن واآلثار .صـ .393
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Abstract: Al-Sayyid MoÍammad ÑAmÊm al-IÍsÉn (d.1395H/1973AC) was one of the renowned
scholars and personalities in Indian sub-continent in the nineteen century. He has a great role and
significant contribution to spread various religious knowledge and education in the People's
Republic of Bangladesh. This research aims to discuss about his biography including academic and
working life. The research also highlights his momentous efforts and achievements, contributions
to the religious knowledge, especially to the Tafsir Studies. The research concludes that Al-Sayyid
MoÍammad ÑAmÊm al-IÍsÉn was known as a great scholar and Researcher for Al-Quran and AlSunnah in the light of the Sunni doctrine.
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استالم البحث 2020/11/21 :مراجعة البحث 2020/12/6 :قبول البحثDOI: https://doi.org/10.31559/SIS2020.5.1.2 2020/12/12 :

امللخص:
هدفت هذه الورقة إلى تقديم دراسة وصفية ملدرسة الشيخ العالمة سعيد بن خلفان الخليلي ،وإظهار دورها في خدمة العلم
واملجتمع .وإبراز أثرها في رفد الساحة العلمية بفوج م َن الفقهاء املجتهدين في علوم َّ
شتى ،وإخراج مؤلفات في علوم مختلفة.
ِ
ُ
ْ
واعتمدت هذه الدراسة على املنهج االستداللي االستقرائي في تتبع مظاهر مدرسة الشيخ الخليلي التعليمية ِمن خالل ما كتب عن
الشخصيات القائمة على هذه املدرسة ودورها الحضاري والتعليمي ،ثم استخدام املنهج التحليلي في عرض املادة العلمية،
واستخدام املنهج التاريخي في التعريف بهذه املدرسة ،وإبراز دورها في خدمة العلم وطالبه ،وأثرها في املجتمع .وخرجت هذه الدراسة
بنتائج أبرزها :أن مدرسة الشيخ العالمة سعيد بن خلفان الخليلي أتت ضمن سلسلة املدارس املتعاقبة عبر العصور لجهود علماء
ْ
تأسست هذه املدرسة في منتصف القرن الثالث عشر الهجري ،واضطلعت بدور فاعل في
ُعمان في تأسيس املدراس التعليمية .وقد
نشر العلم واملعرفة .وأخرجت كوادر علمية مؤهلة ذات كفاءة عالية في العلم والتأليف ،وكان لهم دور في الجوانب العلمية
والسياسية واالجتماعية .كما أسهمت هذه املدرسة في رفد الساحة العلمية بمؤلفات ّ
قيمة في مختلف صنوف املعرفة.
الكلمات املفتاحية :مدرسة؛ املدارس التعليمية؛ املدارس ُ
العمانية؛ الخليلي.

ّ
املقدمة:
ِّ

ً
دأب ال ُعمانيون منذ بزوغ فجر اإلسالم على نشر العلم وتعليم الناسُ ،م ّ
َ
مدارس تعليمية،
تخذين ِم ْن ساحات املساجد وصروحها
ِ
ّ
َ
يقومون بدورهم املناط بهم ِم ْن تعليم التالميذ في حلقات منتظمة ٌّ
فيؤهلون الكوادر العلمية املتخصصة،
كل على حسب تخصصهِ ،
ُ
ُ
املساجد هي املؤسسات العلمية األولى التي َّ
يتخرج
ويبذلون قصارى جهدهم في تعليم الطالب وترغيبهم في حمل العلم الشريف وكانت
ً
ً
ُ
ُ
مساجد ُعمان تضاهي بقية مساجد األمصار اإلسالمية األخرى ،وعنوا عناية فائقة
العلماء والفقهاء واألدباء والشعراء ،وكانت
ِم ْنها
بحلقات تدريس العلوم الفقهية واللغوية واألدبية.
َ
َ
ومدرسة الشيخ العالمة املحقق سعيد بن خلفان الخليلي ،واحدة ِمن املدارس التي فاقت رتبتها عن مثيالتها ِمن املدارس األخرى في
منتصف القرن الثالث عشر الهجري ،الذي زهر بالعلماء األجالء والفقهاء ُّ
النبهاء والشعراء البلغاء ،الذين برزوا في ذلك العصر ،وكان
َّ
كل ما ُيسخط َ
دفة البالد إلى األمام ،وتوجيه عامة الناس إلى فعل الطاعات ،وأعمال ّ
والبعد عن ّ
هللا تبارك
البر،
لهم األثر البالغ في تسيير
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وتعالى.

مدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي التعليمية (ق13هـ)

البوسعيدي وآخرون

مشكلة الدراسة:
تجيب هذه الدراسة على األسئلة اآلتية:
 .1من مؤسس مدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي؟ وما مكانته العلمية؟
 .2ما اآلثار العلمية ملدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي؟
 .3ما مدى إسهام مدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي في الساحة العلمية؟
هدف الدراسة:
 .1تقديم دراسة وصفية ملدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي التعليمية.
 .2إظهار دور هذه املدرسة في خدمة الحضارة اإلسالمية.
 .3انتشار املدارس العلمية ورغبة التالميذ لاللتحاق بها يوحي بنهضة علمية في مختلف املجاالت الفكرية واألدبية.
 .4التعريف بالدور ال ُعماني في االهتمام بالتعليم ونشر العلم عبر العصور.
 .5ربط األجيال الحاضرة باملاض ي العريق ،لالستفادة ِم ْن تجاربه املشرقة.
أهمية الدراسة تتمثل في اآلتي:
 .1االعتناء باملدارس التعليمية باعتبارها الركن األساس ي للكوادر املتخصصة في مختلف العصور.
ً
ً
ً
ُ .2تمثل املدارس التعليمية ركيزة أساسية بالنسبة للمجتمع ال ُعماني ،باعتبارها رصيدا تاريخيا ملسيرة التعليم في السلطنة.
 .3نقص املعلومات عن هذه املدارس.
ُ
ْ
ُ
ُ
 .4تكشف هذه الدراسة عن أهمية الدور الذي قامت به املدارس التعليمية العمانية مقارنة بمثيالتها في العالم اإلسالمي.
منهجية البحث:
اعتمدت هذه الدراسة على منهج االستدالل االستقرائي في تتبع واستقراء مظاهر مدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي
ُ
التعليمية ِم ْن خالل ما كتب عن الشخصيات القائمة على هذه املدرسة ،ودورها الحضاري والتعليمي ،ثم استخدام املنهج التحليلي في
ً
عرض املادة العلمية ،وأيضا استخدام املنهج التاريخي في التعريف بهذه املدرسة ،ودورها في خدمة العلم وطالبه ،وأثرها في املجتمع.
خطة البحث:
ْ
شملت الدراسة مقدمة وثالثة مطالب وخاتمة:
املقدمة :حوت نبذة عن املوضوع ،وأهمية الدراسة ،وأهدافها ،واملنهجية ،والخطة.
املبحث األول :التعريف بصاحب املدرسة ومؤسسها.
ُ
مولده ونسبه ونشأته وصفاته.
املطلب األول:
ُ
شيوخهُ.
املطلب الثاني:
املطلب الثالث :مكانته العلمية واالجتماعية ووفاته.
املبحث الثاني :التعريف باملدرسة وآثارها العلمية.
املطلب األول :التعريف باملدرسة.
املطلب الثاني :طلبة املدرسة ُ
ومخرجاتها
املطلب الثالث :اآلثار العلمية ملدرسة الشيخ العالمة املحقق سعيد بن خلفان الخليلي
الخاتمة :أهم النتائج والتوصيات.
الدراسات السابقة:
ُ
مع أهمية مدرسة الشيخ املحقق الخليلي وأثرها العلمي والحضاري؛ إال إنها لم تحظ بالتوثيق والدراسة ،وما وجد من دراسات فهي
ً
ُ
أيضا قليلةُ ،
وعنيت ببعض الجوانب ،إال أنها ذات
تعنى بشخصية مؤسس املدرسة الشيخ املحقق الخليلي وبعض إنتاجه العلمي ،وهي
أهمية بالنسبة لهذه الدراسة ،وهذه الدراسات هي:
• دراسة الراشدي ( 1993م) الشيخ العالمة سعيد بن خلفان الخليلي وفكره( .أعمال ندوة قراءات في فكر الخليلي) ،تناولت
الدراسة التعريف بالشيخ املحقق ،مع ذكر مؤلفاته في علوم الفقه واللغة واألدب.
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ْ
كر
• دراسة املطاعني ( 2003م) ،ديوان الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي ،تناولت الدراسة النتاج األدبي للمحقق الخليليِ ،وذ ِ
أغلب قصائده التي َّ
توزعت أغراضها في السلوك واالستنهاض واملديح وغيرها.
ْ
تناولت الدراسة :العصر
• دراسة الحارثي ( 2012م ) فقه الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي اإلباض ي وأثره في الفقه اإلسالمي،
كر آراءه الفقهية ،ومنهجه في مؤلفاته
الذي نشأ فيه املحقق الخليلي ،ووظيفته في دولة اإلمام عزان بن قيس البوسعيدي ،مع ِذ ِ
الفقهية.
• دراسة الغافري ( 2019م) ،الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي وآراؤه الكالمية( ،رسالة ماجستير في اإلسالميات ،جامعة
َ
ْ
ّ
تناولت الدراسة وجود العالم وخلق األرض والسماء ،ووحدانية هللا وصفاته ،واألنبياء والرسل
القديس يوسف ،لبنان).
ِّ
وصفاتهم ،وأشراط الساعة والشفاعة وغيرها.

املبحث الول :التعريف بصاحب املدرسة ومؤسسها
ُ
مولده ونسبه ونشأته وصفاته
املطلب الول:
َّ
ّ
ُّ
املحقق سعيد بن خلفان بن أحمد بن صالح الخليلي ،ويمتد نسبه إلى اإلمام الخليل بن عبدهللا بن محمد بن
هو الشيخ العالمة ِ
ُ
69
اإلمام الخليل بن شاذان بن اإلمام الصلت بن مالك الخروص ي .ولد العالمة سعيد بن خلفان الخليلي ببوشر (الراشدي1993 ،م) ،ول م
مستقر أهله ُوأسرته م ْن قديم ،وإنما انتقل إليها ُ
شديدة ِم ْن ُ
ّ
صروف الدهر
معاناة
أحد أجداده (الحارثي2012 ،م) ،بعد
تكن هذه البلدة
ٍ
ٍ
ِ
ُ
َ
ثالثة آراء :األول :أنه ولد في عام 1226هـ1811/م .والثاني :أنها كانت عام
ومحنه العظيمةَّ .أما عن تاريخ مولده فقد اخت ِلف فيه على ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ْ
ُ
ُ
ُ
اآلراء أن الشيخ ولد عام 1236هـ1821/م .إال أن سماحة
1231هـ1815/م .والثالث :قيل إنه ولد عام 1236هـ1821/م .واملشهور ِمن هذه ِ
َّ
ُ
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي املفتي العام للسلطنة َيروي أنه حفظ عن الشيخ سيف بن ناصر الخروص ي ،أن الشيخ ولد عام
1231هـ1815/م (الغافري2019 ،م).
السن ،فنشأ تحت رعاية جدهّ
َّ
ُّ
ّ
نشأ  -رحمه هللا – ً
ِ
يتيما ،وقد كفله جده ألبيه أحمد بن صالح الخليلي ،ألن أباه توفي وهو صغير ِ
ْ َ
ُ
ّ
ً
َّ َّ
ّ
وقفت أمام
تخطي ا ِمل َح ِن التي
وأ ِّم ِه ،وقد واجه في
مستهل شبابه ظروفا صعبة ،إال أن ثراءه وظروفه املادية الجيدة قد ساعدته على ِ
ِ
ُ
َّ
منذ ِصغره ُم ًّ
مستقبله الزاهر ،وحينما بدأت ُ
بوادر النبوغ ُ
حبا للعلم،
تظهر في شخصيته الفذ ة اجتهد َّأيما اجتهاد في تحصيل العلم ،ونشأ
ّ
ُ
ْ
تسل ًحا بالثقافة اإلسالميةً ّ ،
ً
ً
مقتفيا َ
بمنهل
طالبا للمعالي،
أثر سلفه الصالح ِمن آبائه وأجداده األئمة والعلماءُ ،م َّتر ِس ًما خطاهمُ ،م ِ
متشبعا ِ
ِ
ُ
ً
ً
ّ
وتالوة في بلده "بوشر" ،وقد طبع قلبه على ّ
وسمو الهمة
حب املعرفة والعلم،
الفقه اإلسالمي ،فبدأ بدراسة القرآن الكريم حفظا
ِ
ِ
ِ
ِ
والعزيمة ،واالجتهاد في تحصيل العلوم واملعارف اإلسالمية (الغافري2019 ،م).
ً
ُ
َ
رجال ً
شهما ُ
يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ،يدعو إلى هللا على بصيرة وال يخاف
كان الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي -رحمه هللا -
ُ
ُ
َّ
الحال هو والعالمة الشيخ سلطان بن محمد البطاش ي  -رحمه هللا  -في الرستاق ،وكان
استقر به
لومة الئم ،وفي العقد الثالث ِم ْن عمره
ُ
َ
ً
مقصدهما ِم ْن ذلك ً
حاكم الرستاق حينها السيد حمود بن عزان بن قيس البوسعيدي ،قد أظهر جانب التوبة
خالصا ،وذلك َّأن
دعويا
َّ
ُ
والصالحّ ،
املشايخ فيه ً
خيرا فأقاموا عنده حتى والهم األمر ،فأمروا باملعروف ونهوا عن املنكـر ،وجبـوا الزكـوات،
ورد املظالم فطمع
وأصـلحوا األمـوال ،وعملـوا في النـاس التعزيـر والقيـود عـلى الشريف والضعيفَّ .
الحال لم ْ
َ
يدم أكثـر ِم ْـن ع ٍـام واح ٍـد؛ إذ مـا لبـث ْأن
ولكن
َ
تغ َّـير الـسيد حمـود فاسـتنزع الحصون ونبذهم وراء ظهره ،وكان ذلك كله ِم ْن أول سنة اثنتين وستين ومئتين وألف إلى أول سنة ثالث
ُ
األقدار
وستين ومئتين وألف للهجرة .وبعد خروجه هو وصاحبه الشيخ سلطان بن محمد البطاش ي وآل سعد ِم َن الرستاق جمعتهما
َّ
استقر أصحابه فكان الشيخ املحقـق يزوره بين الفينة واألخرى.
هللا في سمائل ،حيث
واملحبة في ِ
َّ
أرضـا ،وبنـى بهـا بيتـه املعـروف "ببيـت السبحية" ،واتخذ م َن البلد التي علق بها وطناً
ولشدة ُح ّب املحقق الخليلي لسمائل ابتاع منهـا ً
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ً
َّ
ثانيا ،ونقل إليها ً
كثيرا ِم ْن ثروته ،وظـل يـتردد بينها وبين بوشر ،حتى إنه كان يناصف العام بين الوطنين (الخليلي2010 ،م).
ّ
َّ
ُ
تجتمع في شخص مجتهدْ ،
ُ
الخالل تواضعه ّ
الجم ،إذ كان ال يأنف
وقد تجلت في املحقق الخليلي ،صفات نادرة قلما
ومن أبرز تلك ِ
ِ
ٍ
ُ
صغيراَّ ،
واالرشاد ،وم ْن صفاته ً
َ
ُ
ُ
ألن َ
ُ
فرد ً
ً
سواء كان ً
والجود ،حيث اتصف بكثرة
الكرم
أيضا
التوجيه
غايته هي
كبيرا ْأم
ِمن التجاوب مع أي ٍ
ِ
ً
ً
ً
طائلة لهذه الدولة الفتية ،التي َّ
طبقت
وخصوصا لدولة اإلمام عزان بن قيس البوسعيدي ،فقد أنفق أمواال
االنفاق في سيبل هللا تعالى،
ِ
َ
ُ
ْ
ُ
شريعة هللا تعالى في أرضه؛ ومنها القيادة السديدة ،ويظهر ذلك ِمن خالل دوره الكبير في دولة اإلمام عزان بن قيس رحمه هللا.

ُ
وتحيط بها الجبال التي تتخللها األودية ّ
والشعاب ،ومنها وادي
 69قرية بوشر بني عمران ،وهي منطقة تشتهر بزراعة النخيل ،واألشجار الحمضية ،واملانجو والسفرجل والخضروات،
ِ
بوشر ،والذي يقع في قلب العاصمة مسقط.
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ُ
املطلب الثاني :شيوخ ُه
ُ
توجه الشيخ الخليلي إلى بعض علماء عصره الذين برزوا في القرن الثالث عشر الهجري ،وأناروا أ َ
َّ
فق البالد بعلمهم الواسع وفكرهم
كثيراُ ،وأ ْ
ّ
النير ،على الرغم ِمن وجود بعض االضطرابات في ذلك الزمان ،إال َّأن الشيخ املحقق وجد ضالته املنشودة ،فاستفاد منهم ً
تيحت
ِ
وظل الشيخ ينهل م ْن معينهم الفياض ،ويستفيد منْ
ْ
ّ
َّ
القيمة،
ِ
ِ
له الفرصة باالتصال بهم واالستزادة ِمن علمهم الواسع ،ومراسالتهم ِ
مؤلفاتهم وأبحاثهم.
ثت عن دراسة الشيخ َّ -أن الذين أخذ عنهم العلم م َن العلماء ليس بالعدد الكثير بجانب ما َب َرعَ
تحد ْ
ُويالحظ  -بحسب املصادر التي َّ
ِ
ً
عصاميا في
العلوم املختلفة ،وما فاق فيه َم ْن أخذ عنهم العلم ِم ْن علماء عصره ،وفي هذا داللة واضحة على َّأن الشيخ كان
فيه ِم َن
ِ
ً
ْ
ً ْ
ْ
هللا عز وجل ،وسنة ّ
نبي ِه صلى هللا عليه
تحصيله العلومُ ،معتمدا على نفسه في الكثير ِمنها ،ناهال ِمن مصادرها األساسيةِ ،من كتاب ِ
ِ
أساسيا في اكتساب العلم ،بالتضرع إليه عز وجل ،ودعائه ْ
ً
َ
بأن َي َهبه َ
ً
النافع،
العلم
اعتمادا
عتماد على هللا عز وجل
جانب اال ِ
ِ
وسلم ،هذا إلى ِ
ْ
ْ
ْ
ومن أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم واستفاد ِمن علمهم:
فنال بذلك ِمن مواهب ِ
هللا سبحانه وتعالى ما نال (الخليلي1439 ،هـ2018 /م)ِ .
جده الشيخ أحمد بن صالح الخليلي :أخذ الشيخ سعيد بن خلفان عن ّ
ُّ .1
جده الشيخ أحمد بن صالح (الحجي وآخرون1427 ،هـ/
ِ
قيما في بوشر َ
2006م) ،الذي كان ُم ً
علوم الكتاب العزيز ،ودرس القرآن الكريم وختمه على يده املباركة ،وأفاد منه ً
كثيرا وهو في
ِس ِ ّن مبكرة ِم ْن عمره املبارك.
 .2الشيخ سعيد بن عامر بن خلف الطيواني :تتلمذ الشيخ سعيد بن خلفان في بوشر على يد هذا الشيخ الفقيه ،الذي كان ً
مقيما في
قرية سيبا بمدينة بوشر ،وقد أخذ منه مبادئ العلوم م ْن فقه وعربيةُّ ،
وم ْن
وسن املحقق الخليلي حينها ال يجاوز السادسة عشرةِ ،
ِ
ِ
ً
ُ
املحقق الخليلي في فترة دراسته عند الشيخ الطيواني؛ إذ غـاب عـن شـيخه فـترة حتـى
غريب األمور ومنتهى التوفيق اإللهي ما قام به
خـش ي عليه ،فأتى والدته يسألها عن تلميذه النجيب ،فعادت الوالدة  -الحريصة على ابنها واملرشدة له إلى الخير  -بالتأنيب والتقريع،
ً
ُ
حامال ما يفصح عن االعتذار؛ إنهـا ألفي ٌـة في علم التصريف َّ
التلميذ حديث ِ ّ
من بها
السن إلى شيخه
ما له غاب عن شيخه! فذهب
َّ َ َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
الرحمن املوفق على هذا الفتى ،وهو لم يجاوز السادسة عشرة ِمن عمره ،وإن املرء ليحار ِمن تأليفه في علم التصريف والذي يشق
على كبار العلماء ،إال َّأن الشيخ الخليلي صاغها في قالب النظم املتسم بالعذوبة والبساطة
َ
ً
 .3الشيخ َّ
ضليعا بالعربية والفقه،
وم ْن أفاضـل أهل زمانه في العلم والفضل ،وقد كان
حماد بن محمد البسطِ :من العلماء العاملين ِ
ّ
املحق ُق الخليلي عنده فترة م َن الزمـان يع ُّـب م ْـن معينـه ،حتـى ظه َـر لشيخه نبوغ طالبه ،وأنه ُ
ْ
أحد أوعي ِـة
أهل الباطنة ،مكث ِ
ِ
ِ
وهو ِمن ِ
ّ
يضع له ً
ُ
الشيخ م ْن تلميذه ذي الهمة العالية ْأن َ
مؤلفا في العروض
العلـم التـي ينبغـي ْأن يبـذل في توجيههـا الجهـد كلـه ،فطلب
ِ
أهل العلم في حفز ِه َم ِم الطـالب ،وقـد أفصح املحقق الخلـيلي عـن ذلـك في مقدمـة كتابـه «مظهـر
والقوافي ،وهذا أسلوب ِم ْن
أساليب ِ
ِ
ً
الخـافي املـضمن الكـافي في علمـي العروض والقوافي» إذ قال " :التمس مني َم ْن كن ُـت ربـيط أسـبابه وإحـسانه ،وغ ُ
ـدوت مستمـسكا
بأوتـاد فـضله وامتنانه ،ذلك الشيخ الفصيح الكامل( "...الخليلي2010 ،م).
ْ
 .4الشيخ العالمة ناصر بن أبي نبهان الخـروص ي :الشيخ ابن أبي نبهان ِم ْن بلدة العليا ِمن وادي بني خـروص ،ولـد عـام 1192هــ ،وتوفي
بزنجبار ،يوم األحد بتاريخ ِ 20م ْن جمادى األولى سنة 1263هــ ،وقـد تلقـى العلـم على يدي والده الشيخ الرئيس أبي نبهان جاعد بن
خميس الخروص ي رحمه هللا ،ويع ّد الـشيخ ناصر بن جاعد مـن أكـبر الشخصيات العلمية التي تأثر بها املحقق الخليلي ،وهو الذي
َ
أكثر العلوم التي أتقنها ،وبقي ً
أخذ عنه َ
انتقل إلى زنجبار (الحجي وآخرون1427 ،هـ2006 /م) .وقد تأثر الشيخ
مالزما له إلى ْأن
ُ
بشيخه ابن أبي نبهان في اإلكثار ِم ْن تقييد العلـم؛ إذ أثـر عـن الشيخ ابن أبي نبهان أنه ترك جملة ِم َن املؤلفات،
سعيد بن خلفان،
ِ
َ
ّ
ُ
ً
منها« :الحق املبين» و«الجواب» و«اإلخالص و«محـك األسرار» والشيخ ابن أبي نبهان كان مق ِدرا للمحقـق الخلـيلي قـدره ملـا يـراه عليـه
ِم ْـن مخايـل النجابة والتميز ،لذا كان كثير اإلذكاء لهمته ،حتى يقوم هذا التلم يذ بخالفة الشيخ في العلم ،فتتواصل الحلقات التي
ُ
تنير للناس دربهـم (الساملي1417 ،هـ1997/م .وابن رزيق1422 ،ه2001/م).
املطلب الثالث :مكانته العلمية واالجتماعية ووفاته
مكانته العلمية:
ً
ً
ً
ً
ُ
ُ
ُ
َّ
احتل الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي منزلة عالية عند علماء عصره ،وفاق جميع أقرانه ،ونال شهرة واسعة عند العمانيين
ُ
ْ
ُ
والفقيه العبقري املتبحر في فنون مختلفة ،وهو بحق موسوعة علمية زاخرة في
العالم املوسوعي،
باعتباره ِمن أملع علماء عمان ،فهو ِ
َ
مواهب َش َّتى َّأهلته ْ
َ
ألن يكون أحد أبرز
علوم اللغة العربية ،والفقه وأصوله ،وأثنى عليه معاصروه ِم ْن أهل العلم واملعرفةِ ،ملا رأوا فيه ِم ْن
ْ
واشتهر عند العلماء ،م ْن خالل َّ
ّ
فظهرت لهم مكانته العلمية الكبيرةُ ،
مصنفاته ّ
القيمة وآثاره
املتصدرين للفتوى وإدارة شؤون الناس،
ِ
ِ
ِ
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ّ
ُّ
املحقق؛ لشهرته بتحقيق املسائل الفقهية وتأصيلها وإقرانها باألدلة (مجموعة2013 ،م)،
العلمية ،وقصائده الفقهية والوطنية ،ولقب ب ِ
فحق له أن يكون عالم العصر.
ويشيد الغافري باملكانة العلمية العالية التي نالها املحقق الخليلي ،حيث ُ
علماء عصره،
رفيعة بين
بمكانة
يقول عنه" :حظي الخليلي
ِ
ٍ
ٍ
ُ
بل بين علماء ُعمان قاطبة ،فقد كان راس َخ َ
الق َدم في علوم الشريعة وعلوم العربيةّ ،
أقر له أقرانه بالسبق في ميدان املعرفة ،وقد فاق
ِ
ِ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ً
العلماء السابقين له ،وشهد له بذلك أقرانه ومن جاء بعده ِمن العلماء ،وهو أحد الثالثة الذين هم أعلم الشعراء وأشعر
كثيرا ِم َن
ِ
ُ
ُ
ئاسة العلم ب ُعمان ،وأطلق عليه ُ
ْ
ّ
بالعالم َّ
شيخ املذهب في زمانه ،وقد شاع
املحقق ،وإليه
الرباني،
العماء ،وكان ُي َّلقب
انتهت ر
ِ
والعال م ِ
ِ
ِ
ِ
بألقاب ُّ
تدل على مكانته الرفيعة (الغافري2019 ،م).
ُمخاطبته
ٍ
َ
اإلمام الساملي "عالم ُعمان" ،حيث ُ
ُ
الخ ُ
طاب بينه
وقد أطلق عليه
يقول في معرض الحديث عن مراسلة الحارثي للخليلي" :فبقي ِ
َّ
وبين الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي عالم ُعمان في ذلك الوقت (الساملي1417 ،هـ1997/م) .كما َي ُ
شهد له القطب بأنه" :عالمة املعقول
ونثرا ،وم َّمن أشاد بعلمه وفضله ال ُ
أهل العلم ً
واملنقول" (أطفيش ،د.ت) ،وأثنى عليه ُ
شيخ الخصيبي في كتابه شقائق الن ُعمان ،حيث
نظما ً ِ
ُ
يقول عنه:
ٌ
ُّ
سعيد
العلوم
والخليلي ذو
ِ

ُ
ُ
املعضالت
ابن خلفان كاشف
ِ

ُ َّ
الث ُ
ّ
ُ
بت
املحق ُق القدوة
اإلمام ِ

ُ ّ
ُّ
قات (الخصيبي1989،م)
الث ِ
عال خير ِ
زكي ِ
الف ِ

َ
ُ
َ
عمة البيان الذي ليس بعده ِنعمةَ ،ف َخ َ
املكانة العلمية البارزة للمحقق الخليلي ،فقد ُأ َ
العلم الشريف ،واجتهد في
دم
وتي ِن
فهذه هي
وتقويم سلوكهم ،وكان على رأس العاقدين لإلمام عزان بن قيس البوسعيدي.
إصالح الناس
ِ
وفاته:
بعد استشهاد اإلمام عزان بن قيس ،استمر املحقق وأنصاره في املقاومة ،وبعدما عجزت حصون مسقط عن كسر الحصار
ومقاومة املهاجمين وافق العالمة الخليلي على املفاوضة والنزول عن الحصون ،مقابل ْأن يكون له األمان َ
من السلطان تركي بن سعيد،
َّ
شروط أخرى ،وتم هذا االتفاق مع ممثل الحكومة البريطانية املقيم في مسقط ،لويس بلى ،وقد
إلى ْأن يصل إلى مقره الذي يختاره مع
ٍ
َّ
فسلمه إلى السلطان تركيَّ ،
خان عهده بعد ْأن أعطى َّ
وزج به في السجن ،واستشهد بعد وفاة
الذمة واملواثيق ،ونزل الخليلي على يده،
اإلمام بشهر ،وكان ذلك في ذي الحجة سنة 1287هـ ،رض ي هللا عنه وأرضاه (الحارثي2012 ،م).

املبحث الثاني :التعريف باملدرسة و آثارها العلمية
املطلب الول :التعريف باملدرسة
َّ
ّ
ْ
ُ
ّ
ُ
املحقق سعيد بن خلفان الخليلي  -رحمه هللا تعالى  -وكان مقرها في
القيمة على يد الشيخ العالمة ِ
تأسست هذه املدرسة التعليمية ِ
ّ
ً
مجموعة م ْن أبنائهم ،ويت َّ
مدينة سمائل ،حيث َ
صدر للتدريس و َ
ينشر العلم في ربوع ُعمان ،وقد
بادر األهالي يطلبون ِم َن الشيخ ْأن ُي َع ِل َم
ِ
ٌ
ْ
املصادر التاريخية عن هذه املدرسة الرائدة التي ُت ُّ
ٌ
ُ
أفواج كثيرة ِم َن
طليعة مدارس القرن الثالث عشر الهجري ،والتي َّأمها
عد في
نقلت
ِ
التالميذ الذين الزموه ِسنين طويلة ،وتزاحموا على باب مدرسته طالبين َ
العلم الشريف ،مواظبين على حضور
حلقات العلم والدروس،
ِ
ً
وكان ُ
قادر على حمل أمانة العلم الشريف.
كثير ِم َن
ِ
القواعد واألصول ،وتكوين ٍ
جيل ٍ
أثرها واضحا في ترسيخ ٍ
ُ
وحول تأسيس هذه املدرسة أفاد الشيخ األديب محمد بن عبدهللا الخليلي  -وهو أحد أحفاد العالمة سعيد بن خلفان الخليلي -
بترجمة وافية عن مدرسة ّ
كبيرة ِم ْن طلبة العلم ،الذين درسوا على يدي العالمة املحقق ،ونهلوا ِم ْن فيض
جده األعلى ،واستيعابها
ٍ
ألعداد ٍ
ِ
ٍ
ٍ
َ
َ
ّ
ً
َّ
ُ
ُ
املحقق سعيد بن خلفان الخليلي وِلد في بوشر ونشأ
علمه الزاخر ،فيقول واصفا هذه املدرسة السامية " :كما هو معلوم فإن الشيخ ِ
َّ
َ
ْ
ً
َ
التحق بعد ذلك بالرستاق ِل َيتبحر في العلم فجالس عددا ِمن علمائها ،بعد ذلك
ودرس على َيدي بعض علمائها وأساتذتها ،ثم
وترعرع فيها
ُ
ُ
ْ
انتقل إلى سمائل وحسب تقديري واجتهادي فلعله كان في أوائل العقد الرابع ِمن عمره وكان قصده البدء بوضع األسس لتحقيق هدفه
ُ
ً
ُ
ً
وأخيرا ،ثم
شباب قادرين على القيام بما ُيناط بهم ِم ْن أدوار ،وذلك بتسليحهم بالعلم أوال
عادل ،فكان البد له ِم ْن إعداد
مام ٍ
ٍ
وهو نصب إ ٍ
ُّ
تخير األنسب واألصلح منهم لتولي املسئولية كإمام للمسلمين ،بينما يتولى الطلبة اآلخرون بقية املسؤوليات ّ
كل حسب إمكاناته وقدراته
عدد ِم َن العلماء ولتوفر البيئة املناسبة ،فبدأ
وعلمه ،لذلك رأى إقامة املدرسة في سمائل لتوسطها بين البلدان وألسبقيتها في احتضان ٍ
ً
َ
بشر ِاء ما يناسبه ِم َن األموال فيها ،ثم بنى بيته املُ َّ
سمى "السبحية" في عالية سمائل وافتتح مدرسته تارة في املسجد القريب ِمن البيت
ُ
عرفت ،وهو ِم ْن ِآل سعد ،الذين ينتمون إلى قبيلة طي ،وينحدرون ِم ْن نسل مازن بن
واسمه "مسجد رجب" نسبة إلى َم ْن بناه حسبما ما
ُ
ً
وتارة تحت شجرة ظليلة على حافة الوادي ،وكان ُ
َ
الترحيب واملناصرة والتأييد ِم ْن آل سعد ،الذين هم سادة املدينة
يجد
غضوبة،
ٍ
املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة -املجلد ،5العدد ،2020 -1ص24 -14 :

18

مدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي التعليمية (ق13هـ)

البوسعيدي وآخرون

وأغنياؤها ،وما إ ْن بدأ في ممارسة دوره ِم َن األمر باملعروف والنهي عن املنكر بجانب التدريس حتى ضاق منه مؤيدوه ومناصروه ،وطلبوا
ً
منه إغالق مدرسته ،بل ومغادرة املدينة ،ألنهم اعتبروه متطاوال على سيادتهم وعلى خصوصياتهم ،ولم تكن القبائل األخرى قادرة على
مواجهتهم؛ ِلقلة عددهم ولضعفهم املادي ،فما كان أمام الشيخ ِم ْن خيار إال االنصياع ،غير َّأن مجموعة ِم ْن طالبه ِم ْن بني رواحة ِم ْن
ُ
عبس استثاروا قبيلتهم َّ
الشيخ وأغلق مدرسته ،فما كان منهم إال
وبينوا لهم مقدار الخسارة التي ستحيق بهم وبأبنائهم وبالبالد إذا غادر
ْأن َه ُّبوا لنصرة الشيخ ،واجتمع ٌ
كبير منهم ِم َن املناطق التي يسكنونها خارج سمائل ،فاجتمعوا عنده ّ
عدد ٌ
وأمنوه وعاهدوه على مناصرته،
ِ
ُ
َ
َ
ً
َّ
وطالبوه بعدم املغادرة ،وضمنوا له األمن واألمان ،فجعلوا معه عددا منهم لحمايته ،فشعر الشيخ بالقوة واملنعة ،فاستقر في سمائل.
َ
العلماء املجاهدين ،فعلى هذا َّ
َ
ُ ّ
الشيخ كان في البداية يتنقل بين سمائل وبوشر حسب الحاجة ،وبعد ْأن
فإن
خر ُج
وهكذا مضت املدرسة ت ِ
ً
ً
اطمأن إلى النصرة انتقل إلى سمائل ،وباع معظم أمواله في بوشر ،واشترى أمواال جزيلة وكثيرة في سمائل ،وقد بدأ يصرف على مناصريه
وعلى طالبه ومدرسته ،وهكذا أصبح قيامه في سمائل بصفة دائمة" (الخليلي2020 ،م).
َّ
ّ
املحقق سعيد بن خلفان بجامع سمائل  -بعالية
ويصف الحارثي مدرسة الشيخ الخليلي بقوله" :أنشأ هذه املدرسة الشيخ العالمة ِ
هللا  -عال َم عصرهَ ،ف َقد َم إليه ٌ ْ
سمائل  -في القرن الثالث عشر الهجري /التاسع عشر امليالدي  ،كان  -رحمه ُ
العلم ،وقد
كثير ِمن ِ
ِ
ِ
طلبة ِ
ٌ
ٌ
ُ
العلماء في الفقه واألدب ،وقاموا بنشر العلم في املدن ال ُعمانية" (الحارثي ،د :ت)َّ ،
َّ
طالب
وأمها
أعداد كبيرة ِم َن
تخرج ِم ْن هذه املدرسة
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
العلم ِمن داخل سمائل وخارجها ،وكان هو املشرف العام على هذه املدرسة التي َّ
أسسها بعالية سمائل ،وأعطاها َّ
كل وقته ،ودعمها
ً
ً
َ
َ
العلم الشريف ،فاحتواهمَّ ،
ُ
وكون لهم مدرسة ُمستقلة
طالب العلم ِم ْن مختلف مدن ُعمان وقراها ،طالبين منه
بماله ،وتوافد عليه
ْ
ْ
َ
َ
َ
األمور فيما بعد،
جمعت بين صحيح املنقول ،وصريح املعقول ،وبين العلم والورع ،وأنتجت العديد ِمن حم ِلة العلم ،الذين تولوا ِزمام
ِ
َ
َ ْ َ َ
ّ
َّ
َ
قربه ورعاهَ ،
وم ْن ر ُآه َ
العلم َّ
فقام بالتدريس ونشر العلم ،وكان َّ
غير ذلك صد عنه وقاله
يتفرس طالبه ،فمن وجد فيه ِج ِدية طالب ِ
(الخليلي1407 ،هـ1986/م).
ً
َّ
ً
َ
َّ
َ
تمويل هذه املدرسة ،فإن الشيخ املحقق كان ً
َّ
ُ
هللا تعالى ،ورفد بها مدرسته
وأما
غنيا ،فقد و ِرث أمواال عظيمة أنفقها كلها في سبيل ِ
َ
َّ
َ
ُ
أحد ِملساعدته في
الهداية والنور،
مشعل
تحمل
التي
وخصها بكثير ِمن األموال سواء للطلبة أو لنسخ الكتب وشرائها ،ولم يطرق باب ٍ
ِ
ً
ْ
ْ
ّ
ْ
ُ
ُ
َّ
النيرة .ولم تنقل لنا املصادر العلمية ما
تشغيلها ،وقد ضمت كوكبة ِمن طالب العلم ،فازدهرت بهم عمان وفخرت بمؤلفاتهم وأبحاثهم ِ
َّ
بأن هناك ً
يفيد َّ
َ
ْ
ُ
ً
داخليا للطلبة في تلك املدرسة كما هو الحال في بعض املدارس التعليمية العمانية ،ولكن ِمن الواضح أن الشيخ
سكنا
َّ
املحقق سعيد بن خلفان ،هيأ لطالبه َ
سبل مقامهم عنده في سمائل ،ووفر لهم أسباب الراحة كي ُيقبلوا على العلم الشريف.
املطلب الثاني :طلبة املدرسة ُ
ومخرجاتها
م َن الصعب ج ًدا ألي باحث إحصاء مجموعات الطلبة الذين درسوا على يدي هذا العالم الفذ والعبقري َّ
املحنك ،والسياس ي البارع،
ِ
ِ
ً
َّ
َ
ْ
َّ
ُ
َّ
َّ
زرافات ووحدانا ،وتوافدوا على ساحة
الذي تشرب فكره بموردي القرآن العظيم والسنة املطهرة ،ولكن ِمن املؤكد أن طالب العلم جاءوه
ٍ
ْ
وم ْن أبرز تالمذته الذين حملوا عنه َ
العلم الشريف:
مدرسته الكبيرة ِلينهلوا ِمن فيضها املباركِ ،
أوال :الشيخ العالمة صالح بن علي الحارثي
ُ
الشيخ صالح بن علي بن ناصر بن عيس ى بن صالح الحارثي ،شيخ قبيلة الحرث ،وأحد الزعماء العمانيين البارزين ،تتلمذ على يد
َّ
ْ
ُ
اإلمام الساملي في ذلكُّ " :
العلماء في عصره ،يقول
شيوخ ِه الذين أخذ عنهم العلم العالمة
أجل
أكابر
ِ
ِ
املحقق الخليلي ،حتى أصبح ِمن ِ
ً
املحقق الخليلي ،وال ُ
شيخا َ
غيره ،له أجوبة في كتاب مطبوع بعنوان :عين املصالح في أجوبة الشيخ صالح" (الساملي،
نعلم له
1417هـ1997/م).
ثانيا :اإلمام عزان بن قيس البوسعيدي
َ
ُ
هو اإلمام عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن اإلمام أحمد بن سعيد البوسعيدي ،وِلد سنة 1260هـ ،وكان آلبائه اإلمارة على والية
ً
كل مكان ،وملا توفي السيد قيس خلفه ُ
ابن ُه عزان َّ
الرستاق ،وكان أبوه ً
بعا منهجه حتى أكرمه ُ
مت ً
فاضال يقصده ُ
طالب العلم ِم ْن ّ
هللا
سيدا
ِ
فم َّلكه على ُ
ً
القطر ال ُعماني ً
تعالى سنة 1285هـَ ،
محبوبا في القلوب ،يأمر باملعروف وينهى عن املنكر على منهج الخلفاء
إماما ُمرتض ى
ِ
َّ
ُ
َ
َ
ستشير شيخ ُه في ّ
ُ
شهد هذا اإلمام سنة
كل
أحكام اإلمامة وأخالق األئمة ،وكان َي
الراشدين .تعلم ِم َن العالمة الخليلي
ٍ
ِ
صغيرة وكبيرة .است ِ
سبعا وعشرين سنة ،وقد ُعق ْ
ابن خمس وعشرين سنة ،فرحل  -رحمه ُ
دت عليه اإلمامة وهو ُ
قارب ً
1287هـ ،عن ُعمر ُي ُ
هللا ُّ -
وكل املسلمين
ِ
ٍ
ٍ
عنه راضون (الحارثي2012 ،م).
ثالثا :الشيخ محمد بن خميس السيفي
َّ
هو العالمة الفقيه محمد بن خميس بن محمد بن خلفان بن جمعه السيفي ،ولد بنزوى في محلة العقر ،وقد كانت والدته في شهر
جزءا ِم ْن وقته لتحفيظه َ
اهتم منذ صغره بحفظ القرآن الكريم حيث كان والده ُي ّ
خص ُ
ذي القعدة عام 1214هـَّ ،
ص له ً
هللا العزيز،
كتاب ِ
ِ
ِ
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َ
شم َر عن ساعد الج ِّدَ ،
شب َّ
الغراء بما يتناسب مع حداثة ِس ِّن ِه ،وملا َّ
ومبادئ الشريعة اإلسالمية َّ
والزم العالمة املحقق سعيد بن خلفان
ِ
ً
ً
ً
ومستفيدا م َن الحلقات التي يقوم بها ،بل كان ُي ّ
الخليلي ،وقد كان َّ
سائال ُ
سج ُل عن شيخه َّ
شاردة وواردة،
كل
سترشدا،
وم
يترد ُد إليه
ٍ
ِ
ِ
كل ما ُ
ويستفسر أقرانه عن ّ
يغيب عنهِ .م ْن آثاره العلميةَ :ج َم َع أجوبة املحقق العالمة سعيد بن خلفان الخليلي ،ورَّتبها باسم تمهيد قواعد
ِ
ً
ُّ
َ
َ
َ
َ
اإليمان ،وهو كتاب مطبوع متداول .وجمع أيضا أجوبة العالمة سعيد بن بشير الصبحي .وله كتاب جواهر العقد الثمين ِمن الدرر .وكتاب
املعرج األسنى في شرح أسماء هللا ُ
الحسنى .توفي الشيخ محمد بن خميس السيفي عام 1333هـ ،وقبر بمقبرة األئمة ،رحمه هللا تعالى
ِ
(السيفي2008 ،م).
رابعا :الشيخ سعيد بن ناصربن عبدهللا بن أحمد الكندي
أحد فقهاء عصره ،عاش في آخر القرن الثالث عشر ،وأول القرن الرابع عشر من الهجرة؛ في منطقة العامرات .ولد بمحلة السويق
م ْن سمد نزوى عام 1268هـ1852/م ،وحفظ القرآن عن ظهر غيب وهو ُ
ابن عشر سنين ،وأخذ مبادئ العلوم ِم ْن مشايخ عقر نزوى،
ِ
َّ
ثم أقام في مسقط عند السيد هالل بن أحمد بن سيف البوسعيدي ،فأكرمه وقربه ،وفي مسقط التحق بمدرسة الشيخ حبيب بن
يوسف الفارس ي ،فأخذ عنه علم اآللة ،وبعدها التحق بمدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي في سمائل ،وأخذ عنه َ
علوم الفقه .قض ى
َّ
وتقض ى في مسقط ،وله أجوبة نثرية ،منها :غاية األوطار ،وقرة العينين ،وإرشاد السائل ،وغيرها .توفي في العامرات ليلة
حياته في العلم،
ْ
حادي ِم ْن شهر صفر ِمن سنة 1355هـ1936/م (السعدي1428 ،هـ2007/م).
خامسا :الشيخ جمعة بن خصيف بن سعيد الهنائي
ْ
فقيه وناظم للشعر ،عاش في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر الهجريينِ ،من والية سمائل .أخذ العلم عن
َّ
الشيخ املحقق سعيد بن خلفان الخليلي ،تولى جباية الزكاة على سمائل ِلإلمام عزان بن قيس البوسعيديِ ،م ْن آثاره العلمية :سيرة في
ُ
اإلمام عزان بن قيسَ ،
شيخه سعيد بن خلفان
اإلمام الساملي في تحفة األعيان في عدة مواضع .وشرح قصيدة سموط الثناء ِل
نقل منها
ِ
الخليلي .وجملة ِم َن األشعار ،أغلبها في األسئلة والبحوث النظمية (السعدي1428 ،هـ2007/م).
سادسا :الشيخ سالم بن ُّ
عديم بن صالح الرواحي
َ
فقيه وناظم للشعر ،عاش في القرن الثالث عشر الهجري؛ ِم ْن وادي َم َ
العلم عن الشيخ سعيد بن
حرم ِم ْن أعمال سمائل ،أخذ
خلفان الخليلي ،وكان له دور َّ
ً
فعال في دولة اإلمام عزان بن قيس ،فكان ً
وقاضيا لإلمام على نزوى ،وبعد موت اإلمام واستشهاده
واليا
َّ
تولى له القضاء هناك حتى توفاه ُ
ارتحل إلى زنجبار في عصر حاكمها السيد برغش بن سعيد ،فكان ِم َن العلماء امل َّ
هللا إلى
قربين إليه ،وقد
رحمته ،ودفن غربي مسجد بني رواحة بتلك اململكة .له أجوبة نثرية ،منها في كتاب غاية األوطار للفارس ي ،وهداية املبصرين ألبي عبيد
السليمي (السعدي1428 ،هـ2007/م).
ُّ
سابعا :الشيخ أبو وسيم ،خميس بن سليم بن خميس الزكوي
تميل األسماعُ
هو الشيخ األديب الفصيح اللغوي أبو وسيم خميس بن ُّ
سليم ،عاش في منتصف القرن الثالث كان ذا شاعرية رائقة ُ
إلى استماع شعره وال تمل .له أشعار كثيرة ،وأغلب شعره في مدح دولة اإلمام عزان بن قيسً ،
وأيضا مدح شيخه املحقق الخليلي بأشعار
وم ْن آثاره األدبية :ديوان شعر لم يتم طبعه .وحائية عارض بها حائية فتح ابن النحاس .وأسئلة نظمية في الفقه سأل بها شيخه
متفرقةِ ،
املحقق الخليلي (الخصيبي1989 ،م).
ثامنا :الشيخ عمرو بن عدي بن عمرو البطاش ي
َ
الشيخ القاض ي الفقيه عمرو بن عدي بن عمرو بن محمد البطاش ي ،عاش في النصف الثاني ِمن القرن الثالث عشر وأوائل القرن
الرابع عشر الهجريين ،نشأ في بلدة (إحدى) بوادي الطائيين ،وتتلمذ على يد املحقق سعيد بن خلفان الخليلي ،تولى القضاء في زمن
السلطان فيصل بن تركي ،وكان ِم ْن رجال العلم والورع والزهد والتقوى ،توفي يوم الخميس بعد صالة الصبح 9شعبان سنة 1317هـ/
ُ
يوجد بعضها في تمهيد قواعد
13ديسمبر 1899م ،له أشعار كثيرة ،منها ما هو في املدح ،وله كذلك أسئلة فقهية إلى املحقق الخليلي،
اإليمان (السعدي1428 ،هـ2007/م).
املطلب الثالث :اآلثارالعلمية ملدرسة الشيخ العالمة املحقق سعيد بن خلفان الخليلي
َ
أنتجت مدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي مؤلفات ّ
قيمة ،أثرت الساحة العلمية ،فقد كان املحقق الخليلي ِمن الذين أسهموا
َّ
ُ
ً
إسهاما ً
املصنفات في علوم اللغة العربية ،والفقه واألدب ،والطب ،وغيرها ِم ْن أنواع
بكثير ِم َن
في التأليف
وافرا ،وأغنى املكتبة العمانية ٍ
َّ
ْ
ّ
السيد محمد بن أحمد البوسعيدي ،النصيب األوفى واألوفر ِمن مؤلفات
العلوم .وقد توزعت مؤلفاته عبر مكتبات البالد ،وكان ملكتبة ِ
ْ
املحقق ،فقد حوت ً ْ
ومن آثاره العلمية وجهوده املباركة في خدمة العلم:
كثيرا ِمن آثاره ومصنفاته؛ سواء في اللغة أو الفقه أو األدبِ ،
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أسئلة ُو ِ ّجهت إلى لشيخ املحقق
 .1تمهيد قواعد اإليمان وتقييد شوارد مسائل األحكام واألديان :يحوي هذا الكتاب آراء وإجابات عن
ٍ
ْ
الخليلي ،قام بجمعها وترتيبها أحد أنجب تالمذته ،وهو الشيخ محمد بن خميس السيفيَّ ،
ويتكون ِمن اثني عشر ً
جزءا ،وقد طبعته
وزارة التراث ،ثم قام نخبة ِم َن الباحثين وأعادوا طباعته (الغافري2019 ،م).
َ
َّ
فرضية َ
األمر باملعروف والنهي عن املنكر في اإلسالم.
 .2إغاثة امللهوف بالسيف املذكر في األمر باملعروف والنهي عن املنكر :تناول فيه
ُ
 .3كرس ي ُأصول ّ
الوالية للمؤمنين والبراءة م َن الكافرين واملنافقين ُ
الدين في َ
والح َّجة على امللحدين :يقع هذا الكتاب في أكثر ِم ْن
ِ
ِ
َ
ْ
َّ
خمسمائة صفحة ،وقد قام بتحقيقه الشيخ خليفة بن سعيد بن ناصر البوسعيدي ،وتضمن الحديث عن مبدأ ِمن مبادئ اإلسالم
َّ
ّ
األساسية واملهمة ،أال وهو مبدأ َ
الوالية والبراءة والوقوف ،وقد ّ
حقق الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي هذا املوضوع
فص َل العالمة امل ِ
َ
ً
وبينه ً
تفصيال ً
ً
ً
قاط على الحروفَّ ،
مستندا في كل ذلك إلى الكتاب ُّ
بيانا ً
مستشهدا بأقوال العلماء.
والسنة،
شافيا
دقيقا ،فوضع الن
ْ
علم عظيم ،وكذلك ِلتميزه بالتنظيم البديع ،والترتيب الواضح املفيد
ويعتبر هذا السفر العظيم ِمن األهمية بمكان؛ ِملا حواه ِمن ٍ
(الخليلي1439 ،هـ2018 /م).
َّ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
 .4رسالة في أحكام الجهاد :تتكون ِمن ثالثة فصول ،األول :في الجهاد ،ومن يجب عليه ،والثاني في بيان أن الجهاد يجب بالنفس واملال،
والثالث :فيما يجوز لإلمام جبر الرعية عليه ِم ْن أمور الجهاد (السعدي1428 ،هـ2007 /م).
 .5لطائف الحكم في صدقات َّ
الن َعم :تناول فيه زكاة األنعام وهي اإلبل والبقر والغنم.
ِ
ِ
َّ
 .6النواميس الرحمانية في تسهيل الطريق إلى العلوم الربانية :وهو كتاب في أسرار األذكار والتالوات ،وفوائد تالوة القرآن الكريم،
وأسماء هللا الحسنى ،وبركة الدعاء (السعدي1428 ،هـ2007 /م).
اللغة العربية:
علوم
ِّ
أوال :مؤلفات الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي في ِّ
 .1مقاليد التصريف :منظومة في علم الصرف ،وقد شرحها املحقق الخليلي في ثالثة أجزاء.
 .2سمط الجوهر َّ
الرفيع في علم البديع :كتاب في علم البديع.
 .3فتح الدوائر :وهي منظومة بائية في العروض.
ّ
فن الصرف.
 .4التيسير في ش يء ِمن
ِ
الصرف اليسير :ذكر فيه نبذة في ِ
ثانيا :مؤلفات الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي في الدب:
ً
بالنسبة للتراث األدبي للشيخ سعيد بن خلفان نجده متوزعا في مخطوطات عديدة في مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي ،منها
مخطوطة مجاميع رقم  ،117وأيضا في مجاميع رقم  ،43وفي مخطوطة تحمل رقم  ،1277وأخرى برقم  1239رمز(ق) ،ومخطوطة تحمل
رقم  ،1195واملطبوع منها ما يلي:
 .1ديوان شعر :به قصائد كثيرة يقع في مجلد ،قام بجمعه الباحث عادل بن راشد املطاعني.
َّ
 .2أجوبة نظمية :وهي متوزعة في كتب األثر ،منها كتاب غاية األوطار للفارس ي ،وهداية املبصرين ألبي عبيد السليمي.

الخاتمة:
النتائج:
•
•
•
•

قام العلماء في ُعمان بجهود كبيرة في تأسيس املدارس التعليمية عبر العصور املختلفة ،وآتت هذه الجهود بثمار يانعة في تواصل
األجيال العلمية منذ الصدر األول لإلسالم إلى يومنا هذا ،ومن تلك السلسلة مدرسة الشيخ العالمة سعيد بن خلفان الخليلي.
ْ
تأسست مدرسة الشيخ العالمة سعيد بن خلفان الخليلي في منتصف القرن الثالث عشر الهجري ،واضطلعت بدور فاعل في نشر
العلم واملعرفة.
ْ
ْ
ُ
ُ
اشتهر العالمة املحقق الخليلي في األوساط العمانية بغزارة العلم ،وكثرة املؤلفات ،مما حرص كثير ِمن طلبة العلم أن يحظوا
بااللتحاق بمدرسة العالمة الخليلي ليستقوا ِم ْن معين مدرسته التعليمية.
ْ
أخرجت مدرسة الشيخ املحقق الخليلي ،كوادر علمية مؤهلة ذات كفاءة عالية في العلم والتأليف ،وكان لهم دور في الجوانب
العلمية والسياسية واالجتماعية.

• أسهمت مدرسة العالمة الخليلي في رفد الساحة العلمية بمؤلفات ّ
قيمة في مختلف صنوف املعرفة.
• لم توثق املصادر التاريخية الدور البارز لهذه املدرسة ،فلذلك كانت املعلومات عنها تحتاج إلى عناء في استخراجها.

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة -املجلد ،5العدد ،2020 -1ص24 -14 :

21

مدرسة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي التعليمية (ق13هـ)

البوسعيدي وآخرون

التوصيات:

• توص ي الدراسة بمواصلة البحث لهذا النوع م َن املدارس العلمية التي لها ٌ
شأن عظيم في بث الروح املعنوية ،وتقوية الوازع اإليماني.
ِ
• عمل ندوات ومؤتمرات حول هذه املدارس العلمية العالية .
• تشجيع ودعم الباحثين للكتابة عن املدارس التعليمية األخرى.
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 .2الحارثي؛ خ .)2012( .فقه الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي اإلباض ي وأثره في الفقه اإلسالمي .ط 1مسقط :مطبعة األلوان الحديثة.
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 .11ابن رزيق ،ح .)2001( .الفتح املبين في سيرة السادة البوسعيديين .ط 5سلطنة ُعمان :وزارة التراث القومي والثقافة .ص.132
 .12الساملي ،ع .)1997( .تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان .مسقط :مكتبة االستقامة .ج ،2ص.252 ،250 ،216
 .13السعدي ،ف .)2007( .معجم الفقهاء واملتكلمين اإلباضية .ط 1مسقط :مكتبة الجيل الواعد ،ج ،2 ،1ص،113 ،78 ،77 ،36
.392 ،119 ،114
َّ
أئمة اليعاربة .تحقيق :محمد بن عبدهللا السيفي ،ط 1نزوى :مطبعة نزوى الحديثة .ص.15-5
 .14السيفي ،م .)2008( .الالمية في ِ
ّ
القديس يوسف،
 .15الغافري ،ع" .)2019( .الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي وآراؤه الكالمية" ،رسالة ماجستير في اإلسالميات ،جامعة ِ
ط .1ص.68 ،67 ،44 ،43
ُ
 .16مجموعة ( .)2013املوسوعة العمانية ،ط 1مسقط ،وزارة التراث والثقافة .ج ،5ص1774
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Abstract: This paper aimed to present a descriptive study of the school of Sheikh Saeed bin
Khalfan al-Khalili, and to show its role in serving science and society. Highlighting its impact on
supplementing the scientific arena with a group of diligent jurists in various sciences and
producing books in various sciences. This study relied on the inductive approach in tracing the
features and manifestations of the Sheikh al-Khalili educational school through what has been
written about the personalities of this school and its cultural and educational role, Then, using the
analytical method in presenting the scientific material, And the use of the historical method in
introducing this school, highlighting its role in serving science and its students, and its impact on
society. The most prominent results of this study are: The school of Sheikh Saeed bin Khalfan alKhalili came within a series of successive schools through the ages for the efforts of Omani
scholars in establishing educational schools. This school was established in the mid-thirteenth
century AH, and it played an active role in spreading knowledge and science. And it produced
qualified scientific cadres with high efficiency in science and authorship, and they had a role in
the scientific, political and social aspects. This school also contributed in supplementing the
scientific arena with valuable literature in various types of knowledge.

Keywords: school; educational schools; Omani schools; Al Khalili.
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التعددیة الحزبیة في الدولة اإلسالمية
محمدولي حنیف
األستاذ بجامعة التعليم والتربية للشهيد رباني في كلية الدراسات اإلسالمية قسم الفقه والعقيدة کابول -افغانستان
M.wali2010@yahoo.com
استالم البحث 2020/8/11 :مراجعة البحث 2020/9/20 :قبول البحثDOI: https://doi.org/10.31559/SIS2020.5.1.3 2020/12/21 :

امللخص:
تناولت هذه الدراسة موضوع التعددیة الحزبیة في الدولة اإلسالمیة ،حيث وقفت على ماهیتها وتحدثت عن مدى مشروعيتها
والرأي الشرعي في وجودها داخل الدولة اإلسالمية ،ومن ثم بينت أدلة من أيد وجودها وكذلك من عارضها ،وبعد ذلك وقفت على
الرأي الراجح واملتمثل بمشروعية وجودها وفق ضوابط ال بد من األخذ بها واعتبارها ،وقد خلصت الدراسة أنه یلحظ ترتب مصالح
عامة تفوق املفاسد الواقعة من وجودها وبأن القيادة الواعية قادرة على تجنب هذه املفاسد إذا كان الهدف تغليب املصلحة العامة
على املصلحة الخاصة.
الكلمات املفتاحیة :التعددیة الحزبیة؛ األحزاب السياسية؛ الدولة اإلسالمية؛ املصالح واملفاسد.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سید املرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد؛
فإن هللا سبحانه وتعالى قد جعل الناس مختلفين في صورهم والسنتهم وعقولهم ملبدا االستخالف واإلعمار لهذه األرض حیث قال
ً
ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ[الروم ،]22:وتحقیقا ملهمة
ﲗ
سبحانه :ﭐﱡﭐ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
االنسان بحمل االمانة التى کلفه هللا تعالی بها حیث قال :ﭐﱡﭐ ﲮﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵﲶﲷ ﲸﲹ

ﲻﲽﲾﲿﳀﳁﱠ[األحزاب  ،]72:فلو استقر عمل الناس وفكرهم على منهج واحد الیجوز غيره الضطرب مبدأ
ﲼ
ﲺ
اإلعمار واالستخالف الذي هو مهمة اإلنسان األساس في هذه األرض ،وعلیه فقد اختلفت عقول البشر وأفكارهم وآراؤهم باعتبار ذلك
ظاهرة محمودة ومسألة مرغب فيها ،حتى ال ینقاد البشر لفكر واحد ورأي واحد ،ویضعف لدیهم التغیير وحریة التعبير وهذا ما یؤدي
ً
إلى املعاندة وتمسك كل إنسان برأیه ،وأن یفرض رایه علی غيره مجبرا ومكرها.
ومن هنا فقد جاء هذه البحث لیقف على مدى مشروعیة االختالف بالرأي من خالل وجود األحزاب السیاسية ففي الدولة
اإلسالمية في املنظور اإلسالمي ،وهل یعد ذلك من باب املصالح ،أم أنه من املفاسد التي ال بد من البعد عنها ودرئها عن واقع الناس
السیاس ي واإلنسانی وذلك تحت عنوان  " :التعددیة الحزبیة في الدولة اإلسالمية".
أهمیة املوضوع واسباب اختیاره:
وتظهر أهمیة املوضوع وأسباب اختیاره فيما یأتي:
 .1اعتبار هذا املوضوع مسألة مهمة في بیان عظمة اإلسالم في تمكين الناس من التعبير وممارسة حریة الفكر والرأي ،وعدم حجره
على عقولهم.
 .2قناعة الباحث بأهمیة وجود املعارضة املفيدة والبناءة التى تنهض باملجتمع من جمیع جوانبه السیاسية والفكریة.
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 .3إظهار مدى واقعیة اإلسالم واحترامه الختالفات الناس ومیولهم الفكریة والسیاسية ومناقشة من یصفونه بأنه دین جبري متسلط
لیس فيه مجال لالختالف في الرأي وتمكين الناس من التعبير عن آرائهم.
 .4تصحیح املفاهیم الخاطئة عند من ال یرى أهمیة وجود الرأي املخالف املبني على الحجة والدلیل الصحیح ،وأثر ذلك في تطور
املجتمعات اإلسالمية ورفعتها.
أسئلة البحث:
تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتیة:
 .1ما معنى األحزاب السیاسية في اللغة واالصطالح؟
 .2ما الحكم الشرعي في وجود األحزاب السیاسية؟
 .3ما أهمیة وجود األحزاب السیاسية في الدول اإلسالمية وما هي املصالح املترتبة على وجودها؟
 .4هل هناك مفاسد معینة من وجود هذه األحزاب ال بد من درئها واالبتعاد عنها؟
 .5ما هي الضوابط املتعلقة بمشروعیة وجود األحزاب السیاسية في االسالم.
منهج البحث:
ولقد كان منهج البحث كاآلتي:
اعتمد الباحث املنهج الوصفي والتحلیلي ،من خالل بیان ماهیة األحزاب السیاسية ،ومعرفة الحكم الشرعي لوجودها ،والوقوف على
مصالحها ومفاسدها.
الدراسات السابقة:
ومن الدراسات السابقة التي عالجت موضوع البحث ما یأتي:
• الفنجري ،أحمد شوق ( ،)1983وقد تحدث في كتابه (الحریات السیاسية في اإلسالم) عن الحریات السیاسية في اإلسالم ومنها حریة
املعارضة والسماح بتشكیل األحزاب السیاسية دون التطرق إلى مواقف العلماء املعاصرین من األحزاب ،ومفاسدها ومنافعها ،وهذا
ما تطرق إلیه الباحث في بحثه بوقوفه على آراء العلماء في األحزاب السیاسية وبیان املصالح واملفاسد املترتبة على وجودها.
• مصلح ،عالء الدين محمد علي ( ،)2002تحدث الباحث في رسالته (املعارضة السیاسية وضوابطها في الشریعة اإلسالمية) عن
املعارضة السیاسية وأشكالها وضوابطها في الدولة اإلسالمية ،وتطرق لألحزاب السیاسية كشكل من أشكال املعارضة السیاسية
بشكل مبسط دون الخوض في املفاسد واملصالح املترتبة على وجودها من عدمه والضوابط الشرعية املتعلقة بذلك.
• غرایبة ،رحیل محمد ( ،)2000وتحدث في كتابه (الحقوق والحریات السیاسية في الشریعة اإلسالمية) عن الحقوق والحریات
السیاسية في الدولة اإلسالمية بشكل عام ،ومن ضمنها األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية وتعرض إلى تاریخها وأسهب في ذلك،
وتحدث عن نشأتها ،وآراء العلماء فيها ،وذكر بعض منافعها ومفاسدها ،دون معالجة الضوابط والتفصیالت التي جاء بها موضوع
هذا البحث.
• العبلي،عبد الحکیم حسن ( ،)2001وتحدث في كتابه (الحریات العامة في الفكر والنظام السیاس ي اإلسالمي) عن الحریات العامة
في الدولة اإلسالمية ومن ضمنها الحریة السیاسية وتطرق لألحزاب بشكل مختصر دون التطرق إلى منافعها ومفاسدها وتجلیة آراء
العلماء فيها .
• كلیبي ،یوسف عطیة حسن ( ،)2011وتحدث الباحث في رسالته (حكم إقامة األحزاب السیاسية في اإلسالم) عن األحزاب السیاسية
في الدولة اإلسالمية على مر عصورها ،من حیث تاریخها نشأتها ،وتكلم كذلك عن مواقف العلماء من األحزاب السیاسية واختصر
الحدیث عن مصالح وجودها من عدمه ،وهو ما تناوله هذا البحث حیث قام ببیان موقف العلماء املعاصرین من األحزاب ومن ثم
بیان منافعها ومضارها على الدولة اإلسالمية.
وهذه الدراسات على أهمیتها وفضل باحثيها إال أنها تحتاج إلى زیادة بیان ومعالجة ملستجدات الواقع الحالي ومعرفة لطبیعة املصالح
واملفاسد التى تترتب على وجود هذه األحزاب من وجهة النظر الشرعية ،وهو ما جاءت هذه الدراسة لتبحثه وتقف على ماهیته وأحكامه
وبیان املصالح وكذلك املفاسد املترتبة على وجود األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية.
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محتوی البحث:
وقد جاء هذا البحث – اضافة للمقدمة والخاتمة – في اربعة مباحث :
املبحث األول :مفهوم ّ
ّ
اإلسالمية ،معنى الحزب و مفهوم السياسة الشرعية والسياسة الوضعية والفرق بينهما.
الدولة
املبحث الثاني :املشاركة السياسية و مشروعیة األحزاب السیاسية في الفقه اإلسالمي.
املبحث الثالث :الضوابط املتعلقة بمشروعیة وجود األحزاب السیاسية في االسالم.
املبحث الرابع :مصالح األحزاب السیاسية ومفاسدها في الفقه اإلسالمي
الخاتمه وأهم النتائج .
املصادر واملراجع.

املبحث الول :مفهوم ّ
ّ
اإلسالمية ،معنى الحزب ومفهوم السياسة الشرعية والسياسة الوضعية
الدولة
املطلب الول :مفهوم الدولة اإلسالمية:
مفهوم الدولة:
ّ
ّإن الدولة بشكل عام تعني وجود مجموعة من األشخاص على بقعة جغرافية معينة من األرض ،حيث يتفق جميع هؤالء
األشخاص على نظام ّ
معين إلدارة شؤون حياتهم فيما بينهم وبين الدول األخرى املحيطة بهم ،بهدف ضمان األمن ،واألمان ،واالستقرار
ّ
دول أخرى
دولة ما قد تتفق وقد تختلف عن تلك في ٍ
والراحة لجميع األفراد القائمين فيها ،وتجدر اإلشارة إلى أن األنظمة السائدة في ٍ
ّ
ّ
السياسية التي تقوم
أساسية ال يمكن أن تقوم من دونها وهي :اإلقليم ،والشعب ،والسلطة
من العالم .يمكن القول ّأن للدولة عناصر
بفرض النظام على أفراد الدولة والقيام بحمايتها.
الدولة في اإلسالم:
ً
ّإن النظام القائم في الدولة اإلسالمية يجب أن يكون مستمدا من الشريعة اإلسالمية ،ودستور الدولة اإلسالمية هو القرآن
الكريم وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،وبذلك يعتبر تشريعها رباني املصدر ،حيث ّإن أحكامها للتعامل مع األفراد والحكم فيما
ّ
ّ
واالجتماعية جميعها مستمدة من أحكام القرآن الكريم
االقتصادية
بينهم ولتعامالتها الخارجية مع الدول املحيطة بها وكذلك أنظمتها
ّ
ّ
والسنة النبوية الشريفة .وال فصل بين الدين والسياسة في الدولة اإلسالمية وإنما تأتي األحكام واألنظمة السياسية املعمول بها في
الدولة اإلسالمية من التشريعات اإلسالمية املذكورة في كتاب هللا وسنة نبيه.
مفهوم ّ
ّ
اإلسالمية:
الدولة
ّ
ُيشير مفهوم ّ
ً
ّ
ّ
ومرجعا ر ًّ
ً
ئيسيا في استنباط األحكام والقوانين
مصدرا
اإلسالمية
اإلسالمية إلى الدولة التي ّتتخذ الشريعة
الدولة
ّ
الدولة هو اإلسالم .أركان ّ
منها ،كما يشير هذا املفهوم إلى ّأن معتقد ودين أفراد هذه ّ
ّ
ّ
اإلسالمية مرجعها
اإلسالمية تتخذ الشريعة
الدولة
ّ
ّ
الشورى كمبدأ أساس ي للحكم ،فالحاكم في ّ
الرئيس ي في ّ
ّ
ّ
اإلسالمية ُينتخب من
الدولة
سن القوانين ،واألنظمة ،والتشريعات .تعتمد
ّ
ّ
ِقبل الشعب وفق آليات ّ
معينة ،وخيارات تحترم إرادة الشعب واألمة ،فقد يكون اختيار الحاكم عن طريق تزكية الحاكم الذي سبقه
ثم تتم البيعة له ،كما حصل مع الفاروق -رض ي هللا عنه -عندما زكاه أبو بكر ّ
بعد مشاورة املسلمين ّ
الصديق -رض ي هللا عنه ،-أو يكون
ّ
ذلك من خالل اختيار جماعة من املسلمين ّ
بالشورى ّ
األكفاء من طرف الحاكمّ ،
ثم مبايعته ،كما حصل مع
ثم انتخاب األكفأ بينهم
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
اض عنهم ،أو قد يكون اختيار
الفاروق رض ي هللا عنه عندما اختار ستة من الصحابة الذين توفي النبي عليه الصالة والسالم وهو ر ٍ
ّ
ّ
الحاكم في ّ
ّ
اإلسالمية من خالل االنتخاب املباشر من قبل الشعب ،أو ّأية آلية يكون فيها مبدأ الشورى بين أهل ّ
الحل والعقد،
الدولة
ّ
ّ
مرجعية لهاّ ،
ّ
ّ
ّ
اإلسالمية ينبغي
فالدولة
اإلسالمية التي تتخذها
واملبايعة من ِقبل املسلمين .تستمد خصائصها من خصائص الشريعة
ّ
ّ
ّ
والر ّ
ّ
اإلسالمية في أحكامها .تقوم ّ
بالوسطية ّ
اإلسالمية بدورها الذي
كل مؤسسة في الدولة
بانية كما جاءت الشريعة
لها أن ّتتصف
ّ
عيةّ ،
ّ
ّ
الر ّ
ّ
املصيرية فيها بعد مشاورة أهل ّ
الراعي الذي يرعى أمور ّ
اإلسالمية ،فالحاكم هو ّ
الحل والعقد،
ويتخذ القرارات
حددته الشريعة
ّ ّ
الرعية فعليهم واجبات كذلك تتمثل في األمر باملعروف ّ
الطاعة على شعبه في املعروفّ ،أما ّ
والنهي عن املنكر ،وتقديم
ولهذا الحاكم حق
ّ
النصيحة للحاكم.
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املطلب الثاني :معنى الحزب في اللغة واالصطالح
الحزب في اللغة  :مفرد أحزاب ،والحزب جماعة من الناس ( ،)70الطائفة واألحزاب  :الطوائف)71(.
فنجد لدى فقهاء العرب وعلماء السياسة عدة تعريفات أبرزها تعريف د .سليمان الطماوي ،الذي يعرف األحزاب السياسية بأنها
"جماعة متحدة من األفراد  ،تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم،لتنفيذ برنامج سياس ي معين " ( )72
أما الدكتور رمزي طه الشاعر ،فإنه يعرف الحزب السياس ي بأنه " جماعة من الناس لهم نظامهم الخاص وأهدافهم ومبادئهم التي
يلتفون حولها ويتمسكون بها ويدافعون عنها ،ويرمون إلى تحقيق مبادئهم وأهدافهم عن طريق الوصول إلى السلطة أو االشتراك فيها".
أما الدكتورة سعاد الشرقاوي فتركز في تعريفها للحزب على الجانب التنظيمي وتعرف الحزب "بأنه تنظيم دائم يتم على املستويين
القومي واملحلي يسعى للحصول إلى مساندة شعبية بهدف الوصول إلى السلطة وممارستها من أجل تنفيذ سياسة محددة ".أما إيهاب زكي
سالم فيركز في تعريفه للحزب على الوظائف فيعرف الحزب السياس ي بأنه "مجموعة منظمة تهدف إلى املشاركة في وظائف املؤسسات
للوصول إلى السلطة وجعل أفكارها ومصالحها الشخصية متميزة ".
بعد هذا العرض ألشهر التعريفات االصطالحية لألحزاب السياسية يمكن القول أن الحزب السياس ي هو تجمع من األفراد ،ذو
تنظيم وطني،له مشروع سياس ي :ويعبر عن قوى اجتماعية ،يستهدف الوصول إلى السلطة أو املشاركة فيها أو التأثير عليها بواسطة الدعم
الشعبي أو أنشطة متعددة)73(.
املطلب الثالث :مفهوم السياسة الشرعية والسياسة الوضعية والفرق بينهما
أوال :مفهوم السياسة الشرعية:
ّ
السياسية في اللغة :مأخوذة من ساس األمر إذا دبره وقام عليه فيما يصلحه ،وبهذا املعنى جاء حديث النبي صلى هللا عليه وسلم حينما
ََُ ُ ََ ُ
ََ
َ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ َّ َ
َ
َ ُ ُ
كث ُر َ
ون ،قالواَ :يا رسول
وس َيكون َبعدي خلفاء في
بياء ،كلما َهل َك َن ِب ٌّي خل َف ُه َن ٌّبيَ ،و َّإن ُه ال َن ِب َّي َبعدي،
قال( :ك َانت َب ُنو إسرا ِئيل تسوسهم األن
َ َّ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ ُ َ َ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ُ
َّ َ
اسأ ُلوا ََّّللا َّالذي َل ُكمَ ،ف َّ
است ُ
رعاهم ٌ
متفق عليه)
إن ََّّللا سا ِئلهم عما
يع ِة األ َّو ِل فاألو ِل ،ثم أعطوهم حقهم ،و
َّللا ،فما تأمرنا؟ قال :أوفوا ِبب
ِ
ّ
ومعنى قوله صلى هللا عليه وسلم( :تسوسهم األنبياء) أي :تقوم عليهم وتدبر شؤونهم كما يفعل الوالة بالرعية.
املعنى االصطالحي للسياسة الشرعية :تدبير الشؤون العامة للدولة اإلسالمية بما يكفل تحقيق املصالح ودرء املفاسد.
واما عبد الوهاب خالف قال السياسة الشرعية هي" :تدبير الشؤون العامة للدولة اإلسالمية بما يكفل تحقيق املصالح ودفع املضار،
مما ال يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية وإن لم يتفق وأقوال األئمة املجتهدين… واملراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تتطلب حياتنا
من نظم سواء كانت دستورية أم مالية أم تشريعية أم قضائية أم تنفيذية ،وسواء كانت من شؤونها الداخلية أم عالقتها الخارجية.
فتدبير هذه الشؤون والنظر في أسسها ووضع قواعدها بما يتفق و أصول الشرع هو السياسة الشرعية " )74(.
ً
ً
ووصفها بالشرعية :ألن من السياسة ما ال يكون شرعيا ،بل يكون مخالفا للشريعة ،فال يصدق عليه أنه سياسة شرعية
السياسة الشرعية تتسع لتشمل دائرتين:
الدائرة الولى :ما ورد فيه نص شرعي ّ
يبين أحكامه بتفاصيله.
الدائرة الثانية :ما لم يرد فيه ّ
نص شرعي ،لكنه ال يخالف الشريعة ،بل يوافق أصولها العامة وقواعدها الكلية ومقاصدها املرعية.
ضابط السياسة الشرعية :السياسة تتعلق بحياة الناس وبما يحتاجونه من مصالحهم الدينية والدنيوية ،فمرجع ذلك إلى ما يختاره
ً
الناس ،وإلى ما يرونه مناسبا لتحقيق تلك املصالح ،بشرط أال يخالف دين هللا سبحانه وتعالى.
فكل ما ال يخالف النصوص الشرعية من السياسة فهو شرعي؛ ألن الشريعة جاءت لتحقيق املصالح ودرء املفاسد ،وكل ما حقق مصالح
الناس ودرء املضار واملفاسد عنهم فهو شرعي.
خصائص النظام السياس ي اإلسالمي :يتميز بأنه نظام رباني املصدر ،ورباني الغاية والوجهة .وهذه الخصيصة تعطي هذا النظام جملة
ّ
وتفضله على غيره من األنظمة األخرى البشرية الوضعية ،فمن ذلك:
من املزايا التي تميزه

 70ابن منظور ،ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،لبنان  ،د.ط  ،د.ت .308/2
 71الرازي ،محمد بن ابی بکر بن عبد القادر ،مختارالصحاح ،املکتبة العصریة  ،بيروت ،ط1997 ،3م ،ص.133
 72سلیمان الطماوي ،السلطات الثالثة في الدساتير العربیة املعاصرة وفي الفكر السیاس ي اإلسالمي(دراسة مقارنة) ،لبنان:دار الفكر العربي،ط، 1996 5ص ص  ،62-7وانظر:
التعددية الحزبية في الدولة اإلسالمية ،د .صالح الصاوي،ط1992، 1م دار اإلعالم الدولي .
 73هوریو ،اندریة القانون الدستوری واملوسسات السیاسیة  ،املطبعة االهلیة  ،بيروت ،ط1972 ،2م.241/1 ،
 74السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية في الشؤون الدستورية والخارجية واملالية عبد الوهاب خالف الطبعة السلفية ومكتبتها  1350ص .15-14
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ﱭﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ
ﱮ
 .1العصمة من الخطأ والتناقض ،كما قال سبحانه وتعالى :ﱡﭐﱫﱬ

ﱹﱠ [النساء]82:
ً
 .2حمايته من التحيز والهوى؛ ألن كثيرا من النظم األرضية والقوانين الوضعية يراعى بها مصالح فئة معينة على حساب فئات أخرى.
 .3االنقياد واالتباع؛ ألن اإلنسان بطبيعته يأنف أن يذل لغيره أو يتبع غيره ،لكن عندما يعلم أن هذا النظام من عند هللا سبحانه
وتعالى ،فإنه يخضع هلل.
السياسة الشرعية تراعي الفرد واملجتمع :الشريعة جاءت لتراعي مصالح العباد في الدين وفي الدنيا ،ولتراعي الفرد واملجتمع ،فنصوص
الكتاب والسنة وقواعد اإلسالم وضوابط الشريعة جاءت للفرد تعالجه كفرد ،ولتعالج حال وجوده في مجتمع أو في أمة أو في دولة.
ونصوص الشريعة عامة ،وتشمل كلتا القضيتين ،حتى بما يتعلق بالتيسير على الناس ورفع الحرج ،فالنصوص جاءت عامة تشمل
الحالتين ،وليست خاصة بحال الفرد ،بل جاءت بعض القواعد الفقهية التي تدل على تقديم املصلحة العامة ودفع الضرر العام ،ولو
أدى ذلك إلى االخالل ببعض املصالح الشخصية .وبعض القواعد الفقهية التي ذكرها أغلب أهل العلم تقول(ُ :يتحمل الضرر الخاص
ً
لدفع الضرر العام) ،وضربوا على ذلك أمثلة ،مثل الحجر على الطبيب الجاهل حفظا للمصلحة العامة ،ومثل هدم البناء اآليل للسقوط
إذا كان ُيخش ى منه الضرر العام ،ومثل تحتم القتل في قطاع الطرق إذا قاتلوا ،وال يقبل عفو أولياء الدم ألن لها عالقة باملصلحة العامة
وبدفع الشر عن الناس.
ثانيا :مفهوم السياسة الوضعية:
ً
أما السياسة الوضعية فيقصد بها " :تدبير أمور الناس طبقا ملا جرى عليه عرفهم وعاداتهم ،وخالصة تجاربهم في الحياة ،واألحكام
ً
والقوانين التي استقاها الناس من العرف والعادة ،والتجارب واألوضاع املوروثة دون أن يراعوا فيها ارتباطا بوحي سماوي أو مصدر
من مصادر التشريع اإلسالمي ،هي سياسة وضعية ال شرعية " )75(.
العالقة بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية:
أوال :الفرق بين النظام اإلسالمي والنظم األخرى الغربية والشرقية كالفرق بين الخالق واملخلوق ،كما أن هللا -سبحانه وتعالى -خلق الخلق
وهو بهم عليم وهو متميز عنهم ال يشبه ش يء من تلك املخلوقات ،وليس كمثله ش يء ،كذلك جاء هللا -سبحانه وتعالى -بنظم وأحكام
وترتيبات تختلف عن النظم البشرية ،فهذه نظم كاملة جاءت من لدن حكيم خبيز ،أنزلها لتحقيق مصالح العباد في العاجل واآلجل على
وفق الحكمة والعلم الذي اتصف به رب العزة والجالل .أما تلك النظم فهي نظم وضعها الناس لتحقيق مصالحهم بحسب ما عندهم
من علم محدود ومن نظرة قاصرة ،وال شك أن ما يقع فيه بعض املفكرين والباحثين من وصف النظام اإلسالمي بأنه نظام ديمقراطي،
أو ديموقراطية اإلسالم ،أو اشتراكية اإلسالم؛ ال شك أن هذا نوع من الخلط بين النظام الرباني الذي جاء به رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،والذي مصدره الوحي ،وبين هذه النظم األرضية التي وضعها الناس لتحقيق مصالحهم ،فهناك فرق شاسع وبون واسع بين هذا
النظام وذاك.
ثانيا :النظم الوضعية تقوم على أساس سيادة الشعب وأنه مصدر السلطات ،وأنه صاحب السياسة املطلقة التي ليس فوقها سيادة،
فهو مصدر السلطات والتشريع والنظر والحكم باألمور باالعتبار أو اإلبطال أو التحليل أو التحريم ،فهناك فرق بين تلك النظم وبين
نظام يجعل شريعة رب العاملين هي األصل ،فهو من الوحي ،وهو املصدر الذي ينطلق منه املسلم ،وهو الحاكم في حال االختالف.
ّ
ثالثا :النظم الوضعية تحتوي على العديد من الوسائل واألساليب التي تدار بها أمور الدنيا ،فهذه ال بأس بها ،ويشترط فيها كما تقدم أال
تخالف الشريعة.
ثالثا :الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية
الفرق بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية ،فروق جلية ،واختالفات جوهرية ،تنطلق من طبيعة النظم والقوانين التي
ً
ً
وانتهاء باملسائل ودقائق الفروع ،وهذا موضوع ممتع شيق ،ولكن ليس هذا
تساس بها الشعوب في كل منها ،بدءا من املصادر واألصول،
محل التفصيل فيه ؛ لذا فهذه نماذج لخطوط عريضة وفروق رئيسة أستعرضها بإجمال:
أوال :الفرق (من حيث املصدر ) ،وهوَّ :أن السياسة الشرعية مصدرها إلهيَّ ،أما السياسات الوضعية فمصدرها فكر بشري .وهذا
أساس التفريق ،وعنه تنبثق الفروق.
فالسياسة الشرعية واجب ديني؛ إذ هي جزء من الرسالة اإللهية الخاتمة؛ وتكليف من تكاليف اإلسالم :الدين الحق ،الذي أنزله هللا
ً
عقيدة وشريعة ،ودينا يحكم الدنيا؛ ولذلك قيدت السياسة فيه بـ (الشرعية) ،ومن هنا فهي مستقلة عن كل السياسات الوضعية،
ً
عقلية أو طبيعية ،وذلك تبعا الستقالل الشريعة اإلسالمية عن غيرها من املناهج والنظم والقوانين الوضعية.
 75أثر املصلحة في السياسة الشرعية صالح الدين النعيمي دار الكتب العلمية ط  1سنة  2009ص .198
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وذلك إلقامة مقاصد الخالفة التي تقوم على مقصدين رئيسين :
َّ
• إقامة الدين الحق ” اإلسالم “ :وذلك بحفظه وحراسته وتبليغه ونشره ؛ ألنه الدين الخاتم الذي ال يقبل هللا جل جالله – بعد بعث
محمد صلى هللا عليه وآله وسلم – من أحد دينا سواهَ ( :و َمن َي ْب َتغ َغ ْي َر اإل ْس َالم دينا َف َلن ُي ْق َب َل م ْن ُه َو ُه َو في اآلخ َرة م َن ْال َخاسر َ
ين ) ،
ٍ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ّ
ّ
وحماية البيضة بما فيها العمق االستراتيجي لألمة ومواقع سيادتها ،وتحصين الثغور وإعزازها  ،ومد أطرافها .
ً
الدنيا ّ
• سياسة ُّ
بالدين :بأن تدار جميع شؤون الحياة وفقا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها املنصوصة أو املستنبطة باجتهاد
ِّ
ً
محققا لقاعدة الحكم األساسية ( :إن ْال ُح ْك ُم إ َّال ّلِل ) ،وذلك بتنفيذ األحكام ،وإقامة الشرائع والحدود ّ
وسن النظم املشروعة،
سليم،
ِ ِ ِ
ِ
وحمل الناس على ذلك بالترغيب والترهيب الشرعيين )76( .
السياسات الوضعية:
ّ
َّأما السياسات الوضعية؛ فاإللزام بها إلزام بالوضع البشري  ،تفرضه اإلرادة البشرية بقوة ( الدساتيرالوضعية) ،وتحميه بقوتها ،ومن
يخالفـه ّ
يجرم ب ـ ـ (الخروج على القانون) ،وهذا نوع من االستعباد البشري الذي ّ
حل محل عبادة رب البشر (وقد صارت ” الفوضوية ”
ً
ً
ً
مذهبا فكريا سياسيا ،يكشف مدى الطغيان البشري ،ومدى انتكاس العقل البشري إذا أطلق ،وإن اشتملت على بقايا دين ّ
محرف
يء من دين ،أو دين مخترع  :كالبوذية ،والهندوسية؛ َّ
ومنسوخ  :كاليهودية والنصرانية ،وإن وجـد فيها ش ٌ
فإن السياسات الوضعية املعاصرة
تقوم في تنظيرها على فصل السياسة عن الدين والخلق(خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم ،للعالمة د .محمد فتحي الدريني
. )381-371:
ً
ُ
ُ
ومن َّ
َّ
ثم فاإللزام بسياسات البشر الوضعية غايـة الظلم – وإن و ِضع في قوالب مغرية ،ود ِعم بشعارات براقة – بدءا باالستعباد
ً
اإلقطاعي ،ومرورا باالستعمار لخيرات بلدان الشعوب األخرى ،ومعاصرة لـ ” الديمقراطية ” بأشكالها العنصرية (التاريخ السياس ي
الحديث والعالقات الدولية املعاصرة) .
َّ
وهكذا فالفارق الساس ي هنا في مقصد السياسة ” :أن سياسة أمور الدنيا في املنهج اإلسالمي تتم على مقتض ى النظر الشرعي ،وفي
ً
إطار العبودية الكاملة هلل تعالى ،ولكنها في النظم الوضعية تتم على مقتض ى النظر العقلي ،أو على مقتض ى الهوى والتشهي خارجا عن
دائرة العبودية ،وذلك يمثل مفترق الطرق بين السبيلين” (الوجيز في فقه الخالفة  ،د .صالح الصاوي . )51:
ّ
الش ّ
صفات وخصائص ّ
رعية:
السياسة
ِّ
ّ
أهم صفات هذه ِ ّ
السياسة أنها:
ّ
شرعية :أي تنسب إلى شريعة هللا سبحانه وتعالى ،فهدفها َّ
ّ
ّ
اإللهية أن تنحى أو يتجاوز عليها .وعرضها على
مقدس :وهي حماية الشريعة
هللا تعالى ّ .
ّ
الناس كما أمر ُ
وبالتالي:

ٌ
سياسة وسائلها مقدسة ،وذلك بالوضوح ّ
والشفافية قدر املستطاع ،وعدم ّ
الت ُّلون واملداهنة قال تعالى :ﭐﱡﭐﲦﲧﲨﲩﲪﱠ [القلم:
 .1هي
ّ
ّ
ّ
ّ
 : ]9فال تكون للسياس ي الشرعي إال وجه واحد يمثل الوجهة الشرعية في املواالة واملعاداة يراه ُّ
كل الناس .
ّ

ﲽ
ﲾ
ﲹﲻﲼ
ﲺ
ﲵﲷﲸ
ﲶ
 .2وهي سياسة تتسم باالستقامة واالعتدال والنزاعة وتعظيم شعائر هللا .قال هللا تعالى :ﭐﱡﭐﲴ

ﱘ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱠﭐ ّ
[الحج. ]32 :
ﱠ [الشورى ،]15:وقال :ﭐﱡﭐ ﱙ

 .3وهي سياسة مؤمنة باهلل تعالى وبالغيب :من قبيل إن هللا ينصر الفئة املؤمنة القليلة على الفئة الكثيرة بإذنهّ ،
وأن املالئكة يمكن أن
النصر ّ
لكنها مع إيمانها تأخذ بأسباب ّ
تتنزل بأمر هللا نصرة للمؤمنين ّ .
والتمكين .
ّ
ّ
الش ّ
وإن من صفات ِ ّ
رعية ّأنها:
السياسة
سياسة حكيمة :فهي:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
متجمدة على ظواهر النصوص الشرعية والفقهية واملوافق واألحداث السابقة  :وإن كانت تستفيد منها وتستنير بإرشادها
 .1مرنة :غير
َ
ُ َّ َّ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
الصالة ّ
من غير ما مغاالة وال جفاء ،قال عليه ّ
سام ٍع) .وهي:
والسالم( :رحم هللا امرأ وعى مقالتي فأداها كما سمعها،فرب مبل ٍغ أوعى ِمن ِ
ُ
ّ
ية املوقف ّ
واملتغيرة .قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱯ
الراهن بتفاصيله الظاهرة والباطنة ،ومدركة فقه الواقع بسائر أبعاده املبدئية
اع
 .2مر ِّ
السبرةّ ،
وجه عليه ّ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱠ [األنعام ،]55:ومن ّ
السالم أصحابه في مرحلة ما بالهجرة إلى الحبشة
(إن فيها َمل ٌك ال ُي ْظ َل ُم ع َ
وقال ّ :
ند ُه ٌ
أحد) .
ِ
ِ
ّ
السيرة ّ
النظر ،ناظرة في آثار األقوال واألفعال في الحال وفي املالّ .
 .3وهي سياسة :بعيدة ّ
الن ّ
بالشواهد لهذه ّ
وإن ّ
الصفة  :من
بوية حافلة
أجالها قصة صلح ُ
الحديبية .
 76املاوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية  ،دار احیاء التراث العربی  ،بيروت ،ص.51
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ّ
كما ّأنها سياسة :توازن بين املصالح واملفاسدّ ،
ّ
واملضار ،وتختار األصلح في حماية األمة وامللة ،لكن دونما انتقاص من
وتميز بين املنافع
ّ
ّ
ّ
حتى في شائك املسالك .وقد مارس ّ
معانيه العالية وقيمه الجميلة .وهذا ممكن مقدور عليه ّ
وسلم ّ
السياسة الشرعية
النبي صلى هللا عليه
ّ
بنية ،وما نقص مبادئه ،وما خرق القيم ّ
ّ
بقول أو عمل وال ّ
النبيلة وال
من لدن البعثة حتى املمات وما دنس صورة الدين وال الشريعة ٍ
ٍ
ً
انتقص منها ،مع ّأنه وأصحابه اختبروا ظروفا سياسية مختلفة ودقيقة في كثير من األحيان.
ّ
الش ّ
كما ّأن من صفات ّ
رعية ّأنها:
السياسة
ّ
سياسة و اقعية :فليس للخياالت واألحالم واألوهام والتنطع فيها مكان .قال تعالى :ﱡﭐﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣﲤﲥﲦﲧﲨ

ّ
ّ
ﲳﲵﲶﲷﲸﱠ [املائدة ،]101 :وقال ّ
وسلم َ :
(د ُعو ِّني
الن ّبي صلى هللا عليه
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲴ
ََ
ّ ََ
ؤالهم واختالفهم على أنبيائهم …الحديث ) البخاري.
ما تركتكم ،إنما هلك َمن كان قبلكم ِّب ُس ِّ
كما ّأنها
س ــياس ــة رحيمة باملس ــلمين وإن كانوا بغاة ،وبغير املس ــلمين مالم يكونوا محاربين .قال هللا تعالى :ﱡﭐ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢ

ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩﲪ ﱠ ّ
[التوبة.]128 :
وهي سياسة
ّ
ّ ّ ّ
َّ ُ ُ
َ
ّأمارة باملعروف :نهاءة عن املنكر :.التخش ى في هللا لومة الئم ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم( :ال يحقرن أحدكم أن يرى أمرا هلل فيه
ّ
ُْ َ
الناس فيقول ُ
مقال  ,فال يقول فيهُ ،
هللا (إياي أحق أن
فيقال يوم القيامة :ما منعك أن تكون قلت ِّفي كذا وكذا ؟ فيقول :مخافة
تخاف) رواه ابن ماجه وأحمد وابن ّ
حبان .
وخالصة القول :أن السياسة الشرعية تقوم على مقصد العبودية هلل تعالى املتمثل في الدعوة إليه وحكم الحياة بشريعته .بينما تقوم
السياسات الوضعية على فصل الدين عن الدولة أو الفكر العلماني الذي يمثل مفترق الطريق بين السياسة الشرعية والسياسات
الوضعية املعاصرة .

املبحث الثاني :مفهوم املشاركة السياسية و مشروعیة الحزاب السیاسية في الفقه اإلسالمي
املطلب االول :مفهوم املشاركة السياسية:
وجود األحزاب والفصائل والتيارات السياسية املتعددة التي تتنافس ويسعى كل حزب منها للوصول إلى الحكم وتسليم املراكز
الرسمية من السلطة ،في سبيل إدارة الشئون العامة ،على أساس ما تبناه من منهج وما اعتمده من برنامج سياس ي.
والتعددية مفهوم ليبيرالي ينظر إلى املجتمع على أنه متكون من روابط سياسية ،وغير سياسية متعددة ،ذات مصالح متفرقة،
ويذهب أصحاب هذا املفهوم إلى أن التعددية تحول دون تمركز الحكم وتساعد على تحقيق املشاركة وتوزيع املنافع.
املطلب الثاني :مدى مشروعیة الحزاب السیاسية في الفقه اإلسالمي
اختلف العلماء واملفكرون في حكم األحزاب السیاسية بين موید ومعارض وذلك كما یأتي:
الفرع الول :املؤیدون ملشروعیة الحزاب السیاسية في املنظوراإلسالمي
حیث یرى هذا الفریق أن النظام السیاس ي اإلسالمي ال یرفض وجود األحزاب السیاسية في داخل الدولة إسالمية بشكل عام بل
على العكس من ذلك فهو یمیل إلى أهمیة وجود مثل هذه األحزاب بهدف تنمیة املجتمع واملساهمة في إعماره وتطویره ،وقد استدلوا على
ذلك بعدة أدلة منها:
أوال :أن املبادئ الكلیة العامة للشریعة اإلسالمية :كالشورى ،والعدل ،واملساواة ،وأالمر باملعروف والنهى عن املنكر یصعب تحقیقها في
دولة حدیثة ترفض فكرة النظام الحزبی ،حیث إن الشورى واملعارضة وجهان لعملة واحدة هدفهما مناقشة اآلراء وتمحیصها لألخذ بما
یحقق مصلحة األمة .والحكام كذلك ال یقدرون على اإلملام بكل قضایا األمة؛ فال بد لهم من بطانة صالحة تساندهم ویسترشدون بها وإن
كانت تخالفهم الرأي  ،واملعارضة هی كذلك بحاجة إلى من ینظمها ویقودها ویوجهها ،وكل ذلك مما تقوم به األحزاب)77( .
ولذلك فإنه من حق الشعب على الدولة أن تمكنهم من تشكیل أحزاب سیاسیة بناءة هدفها تحقیق املبادئ العامة التى أرادتها
الشریعة إسالمية ،یكون لكل حزب رأیه ومبدأه وفكره الذي یحق له أن یناقشه ویدافع عنه سواء أكان ذلك في مجلس الشورى أم خارجه،

 77االنصاري ،عبد الحمید اسماعیل ،الشوری واثرها في الدیمقراطیة ،دارالفکرالعربي ،القاهرة1996،م،ص.433
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ومن حق الشعب كذلك أن یدعو إلى فكره بكل الطرق املشروعة واملتاحة ،ما دامت هذه االفكار واالختالفات ال تتعارض مع مبادئ
الشریعة اإلسالمية وال تتناقض مع أصولها وقواعدها.
ﱇ ﱉﱊﱋ ﱌ
ﱈ
ثانیا :أن االختالف في الرأي فطرة فطر هللا الناس عليها حیث قال سبحانه وتعالى :ﭐﱡﭐ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ

ﱠ [هود .]118 :فما دام االختالف من فطرة البشر ،فاالجدر باألمة أن توجه هذا االختالف وتستغله ملصالحها ،فالجهد الجماعي املنظم
یعطي أكثر من الجهد الفردي أو الجهد غير املنظم ،ولیس كل خالف فيه مفسدة فكم من خالفات في آالراء كان لها األثر في الكشف عن
الحقایق.
واالختالف املنهي عنه في األصول والكلیات ،أما االختالف في الفروع والجزبیات والكیفيات والوسایل فجایز ،ومن هذا االختالف نشأت
املدارس الفقهیة وكان بين أصحابها مودة ومحبة ،فلم ال توجد األحزاب السیاسية على هذا أالساس ،ویكون لها اجتهاداتها املشروعة
وبرامجها العلمیة وطرقها العالجیة ملختلف القضایا التى تواجه األمة ،وال یتعارض ذلك مع وحدة األمة واعتصامها بعقیدتها)78 ( .
حیث إن الشریعة إسالمية إذا سمحت وأقرت وجود تجمعات داخل املجتمع إسالمي الهداف تتعلق بالتنافس في الخيرات والتعاون على
الحق والبناء والتقدم؛ فإن ذلک الیعني ـ في الوقت نفسه ـ أن یكون ذلك مدعاة للتفرق والتشرذم ،وذریعة لالنقسام واالختالف املذموم،
وذلك ألن الفرق بين التجمع املسموح داخل جماعة املسلمين والتحزب املمنوع ،هو مدى حرص التجمع الحاصل على سالمة الوحدة
الجماعية للمسلمين ككل ،والتزامه بأصول الشریعة إسالمية املنهجیة وأالخالقیة في مناقشة سایر املسلمين ومعاملتهم لذاتهم ولغيرهم
من املجتمعات.
ثالثا :ما حدث في سقیفة بني ساعدة من تشاور وحوار النتخاب خلیفة للمسلمين بعد انتقال رسول هللا صلى هللا علیه وسلم إلى الرفيق
األعلى حیث تحزب املهاجرون خلف أبي بكر رض ى هللا عنه واجتمع األنصار خلف سعد بن عبادة رض ي هللا عنه ،تقول أم املؤمنين عایشة
رض ي هللا عنها" :واجتمعت األنصار إلى سعد بن عبادة في سقیفة بنى ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن
ً
الخطاب وأبو عبیدة بن الجراح فذهب عمر یتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر یقول وهللا ما أردت بذلك اال أنی قد هیأت كالما قد أعجبنى
خشیت أن ال یبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كالمه نحن األمراء وأنتم الوزراء فقال حباب بن املنذر ال وهللا ال
ً
نفعل منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر ال ولكنا األمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا فبایعوا عمر أو أبا عبیدة
بن الجراح فقال عمر بل نبایعك أنت فأنت سیدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول هللا صلى هللا علیه وسلم فأخذ عمر بیده فبایعه وبایعه الناس
فقال قایل :قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر :قتله هللا)79( " .
والظاهر من هذا النقاش الحاصل بين املهاجرین واألنصار على مسألة الخالفة وجود حزبين سیاسين وأن لكل حزب ناطق باسمه وله
أنصاره ومؤیدوه حسب وجهة نظر سیاسیة یعتمد عليها في طرحه ،لكن من الواضح أن الحزبين اتفقا في نهایة املطاف على ما فيه مصلحة
األمة.
ولقد بینت هذه الحادثة بوضوح تام على مدى تقبل إالسالم للرأي آالخر والتجمعات السیاسية املعارضة ملا تراه الفئة الحاكمة فال
استبداد بالرأي فالكل یعمل من أجل الصالح العام .
وفي هذا دلیل على مشروعیة الخالف في األمور االجتهادیة وسعی األحزاب السیاسية للوصول إلى الحكم عن طریق إقناع أكبر عدد ممكن
من أفراد الشعب ببرامجها االنتخابية على اعتبار أنها األجدر واألحق في الحكم.
رابعا :املصالح املرسلة
فوجود األحزاب السیاسية یعد من قبیل املصالح املرسلة الحقیقیة التى لم یرد دلیل في الشرع على اعتبارها أو إلغايها ،وهي مما ال
یتم الواجب إال به فهو واجب ،وهي كذلك تحقق للدولة إالسالم الكثير من املصالح والتي منها ضمان الحریات ،وتدرأ عنها املفاسد التى ال
بد من اجتنابها والبعد عن إعمالها ومن ذلك االستبداد بالرأي ومنع حریة التعبير.
فال یحق ألي فرد كان أن یستبد برأیه ،وأن یتخذ قرارات تؤثر على مجموع األمة وصالحها العام ،وإال لم أوجب هللا تعالى على
ﱗﱙ ﱚ
ﱘ
ﱎﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖ
رسوله صلى هللا علیه وسلم الشورى في قوله سبحانه :ﱡﭐﱉ ﱊﱋ ﱌﱍ ﱏ

ﱥﱧﱨﱩﱪﱫﱠ[آل عمران .]159 :إن تشریع مبدأ الشورى في الفقه اإلسالمي
ﱟﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱦ
ﱠ
ﱛﱜ ﱝ ﱞ
هو من باب منع االستبداد بالرأي وتمكين جماعة األمة من إبداء رأيها ومناقشة غيرها في ذلك ،وهذه الشورى ال تتم في املنظومة السیاسية

78غرایبة ،رحیل محمد  ،الحقوق والحریات السیاسیة فی الشرعیة االسالمیة ،داراملنار  ،عمان ،االردن  ،ط2001 ،1م،ص.296
 79البخاری ،ابو عبد هللا محمد بن اسمعیل بن ابراهیم  ،صحیح البخاری ،کتاب فضائل الصحابة  ،حدیث برقم  ،3467دارالفکر  ،ط1،1991م ،تحقیق الشیخ عبد العزیز بن
باز.
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إال بوجود الرأي املخالف للحزب الحاكم (املعارضة السیاسية) ،والذي یتمثل بطریق تعدد األحزاب في داخل الدولة اإلسالمية؛ وبناء
علیه یكون قیام األحزاب هذه من قبیل الواجبات الشرعية.
الفرع الثاني :املعارضون ملشروعیة الحزاب السیاسية في الفقه اإلسالمي
وهذا االتجاه یعارض وجود األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية وان كانت أحزابا إسالمية واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها:
 .1أن هللا عز وجل أمرنا باالجتماع ونهانا عن الفرقة والخالف .والحزبية مظنة الفرقة والبغضاء بين أهل اإلسالم.
 .2االختالف و االفتراق من أکبر مظاهر التعددیة في األحزاب السیاسية ،و هذا یؤدي إلی جلب الشر والخير کلیهما علی املسلمين،
ولکن شرها أکبر من خيرها ،وإذا اشتمل األمر علی الخير والشر فالشریعة تنظر للغالب منهما ،إن کان الغالب هي املصلحة فتجيزه،
و إذا کان الغالب هي املفسدة فتمنعه ،وعلى هذا فال یسمح بتشکیل األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية إال إذا اشتملت علی
املصلحة الراجحة  ،ولم تؤد إلی الفرقة والفتنة والتنازع والعصبیات الجاهلیة ،و النصوص الشرعية من الکتاب و السنة تحذر
املسلمين من االختالف و تأمرهم بلزوم الجماعة)80 ( .
ﱲﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱠ [األنعام .]159 :و قال
 .3قال هللا تعالی :ﭐﱡﭐﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ ﱰﱱ ﱳ
ﳍ ﳏﳐ ﳑ
ﳎ
هللا تعالی :ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ [الروم .]23-31 :فالفرقة واالختالف من صفات املشرکين ونهینا عن التشبه واالقتداء بهم وحتى إذا وقع
َ
االختالف بين املسلمين  ،علیهم إن یبادروا إلی رفعه فورا برده إلی الکتاب و السنة و في ضوئهما یتفقون علی ش ىء واحد .قال هللا
ﳜﳞ
ﳝ
ﳍ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ
تعالی :ﭐﱡﭐ ﳄ ﳅﳆﳇ ﳈﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳎ

ﳟﳠ ﳡﳢ ﱠ [النساء .]59 :کما أن الرسول صلی هللا علیه وسلم نهى املسلمين عن التنازع و االختالف ،فقد روی عن
عبدهللا بن عمر رض ى هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم (ال تجتمع أمتى علی ضاللة وید هللا مع الجماعة و من
شذ شذ في النار)( ،)81و روی عن أبي ذرالغفاری رض ى هللا عنه(  )82قال :قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم (من فارق الجماعة
َ
شبرا فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه )(  ، )83و عن عبد هللا بن عمر رض ى هللا عنهما قال  :سمع الرسول صلی هللا علیه وسلم
أصوات رجلين اختلفا في آیة فخرج علینا یعرف من وجهه الغضب  ،فقال( إنما هلك من کان قبلکم باختالفهم في الکتاب))84 (.
اإلسالم ربط املسلمين بالروابط األخویة املحکمة وأوجب بینهم الود والتعاون والتکافل والوالء مایکفل وحدتهم االجتماعیة تفوق
ﲰﲲﲳ ﲴﲵﲶﱠ [الحجرات ،]10 :و قال
ﲱ
العالقات والوشائج األخری ،قال تعالی :ﱡﭐﲫﲬﲭﲮﲯ
ﲅﲇﲈﲉﲊﲋ ﲌﲍﲎﲏ
ﲆ
تعالی  :ﱡﭐ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ

ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﱠ[التوبة ،]71 :والرسول صلی هللا علیه وسلم مدح هذه
ﲒﲔﲕ ﲗ
ﲓ
ﲐﲑ
85
العالقة وعظم من شأنها و رتب علیها الحقوق ،وذلک فيما ورد عن أبي موس ى األشعري رض ي هللا عنه ( ) أنه قال :قال رسول هللا
َ
صلی هللا علیه وسلم ( :املؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا )(  ،)86و فيما روی اإلمام مسلم عن عبدهللا بن عمر رض ى هللا
عنهما قال :قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ( املسلم أخو املسلم ،ال یظلمه وال یسلمه ،من کان في حاجه أخیه کان هللا في
حاجته )(  ،)87وورد في الصحیح عن أنس بن مالک رض ى هللا عنه قال :قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم (ال تباغضوا وال تحاسدوا
و ال تدابروا و کونوا عباد هللا إخوانا ،و ال یحل ملسلم أن یهجر أخاه فوق ثالثة أیام)( .)88

 80والطريق السوي إلي وحدة املسلمين ،املجذوب ،ص، 63و األحزاب السياسية في اإلسالم ،املباركفوري ،ص. 27_25
 81الجامع الصحيح ،اإلمام الترمذي ،ج/ 4ص، 466الرقم، 2167كتاب الفتن ،و الحديث صحيح لغيره كما يقول شعيب األرنؤوط في تعليقه علي املسند لإلمام أحمد .
ً
ً
 82هو جندب بن جنادة الغفاري ،أحد السابقين األولين من نجياء أصحاب محمد صلي هللا عليه وسلم ،الزمه و جاهد معه ،و كان رأسا في الزهد و الصدق و العلم والعمل قواال
بالحق ال تأخذه في هللا لومة الئم ،و قد شهد فتح بيت املقدس مع عمر ،توفي في عهد عثمان بالربذة ،و صلي عليه عبدهللا بن مسعود ،رض ي هللا عنهم ( ،انظر_شير أعالم النبالء/ 2 :
. ) 46
 83سنن أبي داود ،ج/ 5ص، 118الرقم  ، 4758كتاب السنة .
 84صحيح مسلم ،ج/ 4ص، 2053رقم الحديث  2666كتاب العلم .
 85هو أبو موس ي األشعري عبدهللا بن قيس بن سليم التميمي ،صاحب رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ،أسلم بمكة و هاجر إلي الحبشة و قدم ليالي فتح خيبر و غزا و جاهد مع النبي
ً
ً ً
صلي هللا عليه وسلم و حمل عنه علما كثيرا ،استعمله الرسول صلي هللا عليه وسلم و معاذا علي زبيد وعدن  ،وولي الكوفة و البصرة لعمر وعثمان ،وهو فتح تستر و لم يكن في
ً
الصحابة أحد أحسن صوتا منه ومات بالكوفة سنة اثنتين و أربعين رض ي هللا عنه (سير أعالم النبالء. )380/ 2:
 86صحيح البخاري ،ج/ 8ص، 14كتاب األدب .و صحيح مسلم ،ج/ 4ص ، 1999رقم الحديث  2585كتاب البر .
 87صحيح مسلم ،ج/ 4ص ، 1996رقم الحديث  2580كتاب البر .
 88صحيح البخاري ،ج/ 8ص ، 23كتاب األدب .
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وعن النعمان بن بشير رض ي هللا عنه ( )89أن الرسول صلي هللا عليه وسلم قال ( مثل الؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم
كالجسد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر و الحمي) ( .)90و عنه قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ( املسلمون
كرجل واحد إن اشتكي عينه اشتكي كله و إن اشتكي رأسه اشتكي كله ) ( .)91فهذه النصوص كلها تدل داللة واضحة علي أن أساس
الوالء و البراء بين املسلمين هو اإلسالم وحده ،و أنه ال يحق ألحد أن يأتي ببدل عنه من النعرات الجاهلية املمقوتة التي نهي اإلسالم
عن الدعوة لها فقد روي عن جبير بن املطعم رض ي هللا عنه( )92قال :قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ( ليس منا من دعا إلي
عصبية ،و ليس منا من قاتل عصبية و ليس منا من مات علي عصبية )( .)93و عن جابر بن عبدهللا رض ي هللا عنه قال :إن الرسول
صلي هللا عليه وسلم قال للمهاجرين و األنصار حينما اختلفوا و نادوا باسم القزومية ،يا لألنصار ،يا للمهاجرين( ما بال دعوي
الجاهلية؟فإنها منتنة))94( .
 .4ينهي اإلسالم عن التنافس علي الحكم ،وطلب اإلمارة ،ألنها في نظرة تكليف ال تشريف يصعب تحملها علي الوجه الصحيح ،والقيام
بأعبائها أمانة قل من يقدر علي أدائها ،كما أن هذا التنافس والحرص على الوصول إلى الحكم يتنافي مع روابط األخوة والتضامن
والتكافل والترابط بين املسلمين ،وال ريب أن األحزاب السياسية هدفها الرئيس هوخوض املعارك االنتخابية الحامية ،وبذل كل
الوسائل املشروعة وغير املشروعة للوصول إلى املجالس النيابية و كراس ي الحكم .
 .1ومما يدل علي منع التنافس على كرس ي الحكم وطلب اإلمارة ما ورد عن أبي موس ى األشعري رض ي هللا عنه قال ( :دخلت علي
النبي صلي هللا عليه وسلم أنا و رجالن من بني عمي ،فقال أحدهما :يا رسول هللا أمرنا علي بعض ما والك هللا و قال اآلخر مثل ذلك
ً
ً
فقال صلى هللا عليه وسلم  :إنا وهللا ال نولي على هذا العمل أحدا سأله و ال أحدا حرص عليه ) وفي رواية ( ال نستعمل علي عملنا
من أراده))95( .
وما ورد عن أبي ذر رض ي هللا عنه قال :قلت يا رسول هللا أال تستعملني؟ قال فضرب بيده علي منكبي ثم قال ( يا أبا ذر إنك ضعيف،
وإنها أمانة ،وإنها يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها بحقها و أدي الذي عليه فيها ))96 ( .
وما ورد عن عبد الرحمن بن سمرة رض ي هللا عنه(  )97قال :قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم (يا عبد الرحمن بن سمرة ال تسأل
اإلمارة ،فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ،وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ))98 ( .
وعن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن الرسول صلي هللا عليه وسلم قال ( :إنكم ستحرصون علي اإلمارة و ستكون ندامة يوم القيامة
فنعم املرضعة و بئست الفاطمة ))99 (.

املناقشة والترجیح
الرأي الراجح في حكم وجود الحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية
وبناء على ما سبق فإن الراجح في حكم وجود األحزاب السیاسية هو ما ذهب إلیه املؤیدون وذلك لقوة ما استدلوا بها وملا یأتي من
أدلة:
ّ
ً
ً
 .1أنه من املسلم به أن اإلنسان ال یستطیع أن یعیش وحده منفردا مستغنیا عن غيره؛ بل البد له ان یستعين بغيره في تحقیق مصالحه
وحاجیاته ،فهو ومن خالل فطرته التي فطر عليها یحتاج غيره لكي یحقق احتیاجاته ورغباته ،ولیس من املمكن له أن یقوم بكل ما

 89النعمان بن بشير بن سعد األنصاري الخزرجي ،ولد عام اثنين من الهجرة في ربيع اآلخر ،و في سنة أربع و ستين قتلته خيل مروان و هو هارب من حمص بعد أن بلغه قتل
ً
الضحاك بن قيس بمرج راهط ،و كان واليا علي حمص لعبدهللا بن الزبير( .االستيعاب.)1494/ 4 :
 90صحيح مسلم ،ج/ 4ص ، 1999رقم الحديث  2584كتاب البر .
 91صحيح مسلم ،ج/ 4ص ، 2000رقم الحديث  2586كتاب البر.
ً
 92هو جبير بن مطعم بن عدي القرش ،أسلم بين الحديبية و الفتح و قيل في الفتح  ،وقال البغوي أسلم قبل فتح مكة ،و قال له النبي صلي هللا عليه و سلم لو كان أبوك حيا و
كلمني في أسري بدر لوهبتهم له ،مات سنة سبع أو ثمان أو تسعة و خمسين(.انظر_اإلصابة.)462/ 1 :
93سنن أبي داود ،ج/ 5ص، 342الرقم ، 5121كتاب األدب .
 94صحيح مسلم ج / 4ص ، 1999رقم الحديث  2584كتاب البر .
 95صحيح مسلم ،ج / 3ص ، 1456رقم الحديث  1733كتاب اإلمارة .
 96صحيح مسلم ،ج / 3ص، 1457رقم الحديث  1825كتاب اإلمارة .
ً
 97عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرش ي ،أسلم يوم الفتح ،و كان أحد األشراف نزل البصرة و عزا سجستان أميرا علي جيش ،قال له رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يا عبد
الرحمن ال تسأل اإلمارة ،مات بالبصرة سنة خمسين(.سير أعالم النبالء. ) 571/ 2 :
 98صحيح البخاري  ،ج/ 9ص ، 79كتاب األحكام و صحيخ مسلم ،ج/ 3ص ، 1456رقم الحديث  1652كتاب اإلمارة .
 99صحيح البخاري ،ج / 9ص ، 79و معنى الحديث أن اإلمارة نعم أولها عندما يكون معها إقبال الدنيا ،و بئس آخرها عند ما يخرج اإلنسان منها ،و ذلك ألن معها املال و الجاه و
اللذات الحسية و الوهمية أوال لكن آخرها قتل وعزل ومطالبات التعبات في اآلخرة .
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یحتاج الیه بنفسه بل إنه یحتاج إلى قوم یقوم كل واحد منهم بش ىء مما یحتاج إلیه( .)100واألحزاب السیاسية تحقق هذه االستجابة
ً
ً
الواقعیة للفطرة اإلنسانیة التى فطر هللا تعالى الناس عليها ،وذلك ملا تمثله من إطار فكري ومحور تجمعي أکثر رقيا وتحضرا)101(.
 .2أن األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية؛ وسیلة مؤثرة في تطبیق املبادئ العامة التى أمرت بها الشریعة اإلسالمية كالشورى
والعدل واملساواة واألمر باملعروف والنهى عن املنكر ،وذلك في زمن تعقدت فيه املشكالت وتعددت ،وازداد عدد السكان وكثر
العمران ،وبالتالي فإنه من الصعب التعرف على من یجب مشورتهم ،دون وجود هذه األحزاب واحترام التعددیة السیاسية في
الدولة)102(.
 .3إن املعارضة السیاسية الهادفة والناجحة البناءة یصعب قیامها من غير وجود أحزاب سیاسیة ،وذلك ملا تمثله هذه املعارضة من
ظاهرة صحیة في تطور املجتمعات وتربیتها على روح االختالف وتقبل الرأي املعارض واحترامه واالعتراف بوجوده .وعلیه فإن هذه
األحزاب هي املحفز على وجود هذه املعارضة واحترامها.

املبحث الثالث :الضوابط املتعلقة بمشروعیة وجود الحزاب السیاسية في إالسالم
إن مشروعیة وجود األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية ترتبط بعدة ضوابط هي فيما یأتي:
 .1أن املرجعیة األساسیة في فلسفة وجود هذه األحزاب وبنائها قواعد الشریعة ااإلسالمي ة ومبادئها الكلیة من حیث الحالل والحرام
والوسیلة واملقصد ،وذلك الن هللا عزوجل تعبدنا بالوسائل والغایات ،فكل وسیلة تحقق مقاصد الشارع فهى وسیلة محمودة ،وما
كان منها یخالف مقاصد الشارع فهو مذموم ومنهى عنه ،فإذا كانت األحزاب ااإلسالمية تجتمع فيما بینها على ما أمر هللا به ورسوله
صلى هللا علیه وسلم من غير زیادة وال نقصان ،فهم من جماعة املؤمنين لهم مالهم ،وعليهم ما عليهم ،وأما إذا تعصبوا لحزبهم،
وكانوا ال یرون اال رأيهم ،وال یقبلون رأي غيرهم املخالف لهم سواء أكان ذلك على سبیل الحق أم على سبیل الباطل ،فإن هذا یكون
من باب التفرق واالختالف الذي ذمه هللا ورسوله ،فاهلل سبحانه إنما أمر بالوحدة والجماعة والتعاون على البر والتقوى ونهى عن
ااالختالف والتنازع ،حیث قال سبحانه وتعالى :ﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ ﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎ
ﱟ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ
ﱜﱞ ﱠ
ﱝ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚﱛ
ﱵ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﱩﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱶ
ﱪ

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ﲂﱠ [املائدة ،]3 :فمبادئ إالسالم ومقاصده هی صمام أالمان لتكوین األحزاب وتشریع وجودها ،وكل حزب امتثلها والتزم بها فال
مانع من تكوینه في الدولة ااإلسالمية والسماح له بمباشرة نشاطه فيها ،والحزب الذي یتناقض مع إالسالم ال یسمح له بالعمل في
الدولة اإلسالمية ال بد من منعه وحظره فيها.
أال يترتب على املشاركة إقرار للتقنين الباطل ،وبيان أن حق التشريع مقصور على الوحي ،وال يجوز ألحد من البشر مزاحمة هذا
الحق.
أن املشارك في هذه املجالس يجب أن يظهر للناس أن مشاركته ال تستلزم الرضا بواقع هذه القوانين املخالفة للشرع ومؤسساتها
املنبثقة عنها.
أن تكون مصلحة املشاركة ظاهرة متحققة ال خف ية أو موهومة أو ال اعتبار لها ،وأال يترتب على تلك املشاركة مفسدة أعظم من
املصالح املراد تحقيقها ،أو املفاسد املراد دفعها.
أن املشاركة في هذه املجالس ال تلغي مبدأ الوالء والبراء ،بل يجب أن تكون هذه املجالس ميدانا لبيان هذه القضية وتحقيقها
والصدع بها حسب مقتضيات املصلحة الشرعية.
ً
أن املشاركة في هذه املجالس ليست بديال عن املنهج النبوي في إقامة اإلسالم وتغيير الواقع ،وإنما هي من أجل تحقيق املصالح
وتخفيف املفاسد.
أال تفض ي هذه املشاركات إلى تضخم العمل السياس ي على حساب الجهد العلمي والدعوي ،فيجب حساب األولويات بدقة ،وأال
يحصر العمل اإلسالمي في هذه الدائرة.
أال يترتب على تلك املشاركات استدراج إلى تنازالت وترخصات ال تقابل بمصالح راجحة ،فيفقد العمل مشروعيته ،ويذهب جهد
أهل اإلسالم هباء.

 100الفارابی،ابو النصرالفاربی ،آراء اهل املدینة الفاضلة ،دارالقاموس ،بيروت،د.ط  ،د.ت ،ص.59
 101غرایبة ،رحیل محمد  ،الحقوق والحریات السیاسیة فی الشرعیة االسالمیة ،ص.273
 102الخطیب ،االحزاب السیاسیة ودورها فی أنظمة الحکم املعاصرة  ،ص .650
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ً
 .9عند القسم على احترام الدساتير يقيد بنية الحالف فيما ال يخالف شرع هللا تعالى ،وإذا كان املستحلف ظاملا فاليمين على نية
ً
الحالف ،بخالف ما إذا كان املستحلف مظلوما.
 .10إدراك أن هذه األعمال مما يدخل في نطاق املسائل اإلجتهاد التي ال يصلح فيها اتهام النيات ،أو التعدي على املخالف فيها ونسبته
إلى ما اليحل من املنكرات ،كما ال ينكر على من لم يشارك فيها)103(.
هذه أهم الضوابط التي ينبغي اإللتزام بها ملن يريد أن يخوض هذه املشاركات وضعها العلماء القائلون بالجواز.
وبناء على هذه الضوابط املتعلقة بمشروعیة وجود الحزاب السیاسية في الدولة ااإلسالمية یقف الباحث على أمرین :
أولهما :أن الخالف في وجهات النظر السیاسية یجب أن یكون من أجل صالح األمة العام ،والرقي بها لألفضل ویؤدي إلى لم شملها وتجنیبها
الفرقة واالختالف .
وثانيهما :أن الحفاظ على وحدة األمة اإلسالمية مقصد من مقاصد الشریعة ومبدأ عام من مبادئها ،ال یجوز الحد تجاوزه أو التعدي
ً
علیه ،وبأن كل ما یناقض هذا املقصد ویؤدي إلى تفریق األمة وإضعافها ال یكون مشروعا.
وعلیه فإذا تحولت األحزاب السیاسية إلى معول يهدم جسم األمة ویضعفها ویذهب ریحها فال تكون مشروعة ،ولن تعود إلى املشروعیة
إال إذا أصبحت املعول البناء الذي یقويها ویوحدها ویقودها ملا فيه الخير والصالح.

املبحث الرابع :مصالح الحزاب السیاسية ومفاسدها في الفقه اإلسالمي
مصالح الحزاب السیاسية ومفاسدها في الفقه اإلسالمي
ُیعد بحث املصالح واملفاسد الخاصة بوجود األحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية من األمور املهمة ملا تمثله من محاولة للوقوف
على أهم مبررات قیامها ،ومعرفة االنتقادات والسیئات املترتبة على واقع عملها وأفعالها ،ومن هنا كان ال بد من دراسة ذلك فيما یأتی من
مطالب .
املطلب الول :مصالح وإیجابيات وجود الحزاب السیاسية ویتمثل ذلك بعدة أمورمنها:
أوال :الحزاب مدرسة الشعب من الناحیة السیاسية
ویظهر ذلك فيما یأتي:
 .1توضیح مشكالت الشعب السیاسية العامة منها والخاصة ،وترتیبها من حیث األهمیة واألولویات وفق سلم الضروریات والحاجیات
والتحسینیات.
 .2دراسة هذه املشكالت بتفصیالتها دراسة علمیة موضوعیة بناءة بهدف التقویم والتطویر والبناء ،ومن ثم وضع طرق الحل
واملعالجة بما یحقق املصالح ویمنع عنهم املفاسد .
 .3زیادة الوعي لدى أفراد املجتمع بأهمیة وجود الدولة وأن تكون وفق البناء املؤسس ي الناجح الذي یحدد شكلها وواجهتها ومدى
قدرتها على تلبیة حاجاتهم واحترام حریاتهم واختالفاتهم.
 .4إن وجود هذه األحزاب مسألة الزمة بهدف الوقوف على طبیعة الخالف واالختالف وأهمیة ذلك في بناء العقلیة الوطنیة واألممیة
في تقبل الرأي اآلخر ومعرفة آثار ذلك على البنیة الشرعية لوجود الدولة وأهمیة ذلك في استقرارها وتنمیة مؤسساتها وتطورها.
ثانیا :الحزاب السیاسية همزة وصل بين السلطة الحاكمة والشعب
فإذا وصلت األحزاب السیاسية للسلطة بطرق نزيهة مشروعة بعیدة عن الفساد والعنف واالنقالب وذلك من خالل اختیار الشعب
لها وبیعتها وانتخابها وكانت معبرة بشكل حقیقی عن إرادته؛ فإن ذلك مدعاة ألن یثق الشعب بها فيتواصل معها ویناقشها ویقوم سلوکها
وتصرفاتها ،وبالتالی یکون في مقدوره التاثير فيمن ینوب عنه عند السلطة الحاکمة ،وذلك بهدف تحقیق مصالحه التي یرغب في الوصول
إليها من خالل هذه األحزاب)104(.
ثالثا :الحزاب السیاسية عنصراالستقرارفي الحیاة السیاسية
فهي ومن خالل تنوع كفاءاتها في شتى املجاالت االقتصادیة والسیاسية واالجتماعیة والعلمیة والتكنولوجیة ...تقوم بوضع خطط
بعیدة املدى تمتد عبر األجیال والعقود بهدف البناء والتطویر ،والحكومات واألفراد أعمارهم قصيرة ،وكثير من املشروعات واألهداف
تحتاج لزمن طویل کی تخرج إلى حيز التنفيذ وال یكفي فيها مجهود فرد واحد بل ال بد من تضافر الجهود على مدى العصور لتحقیق هذه

 103املشاركة السياسية املعاصرة في ضوء السياسة الشرعية  ،ملحمد يسرى ابراهيم،ص .98
 104الطماوی ،سلیمان محمد  ،السلطات الثالث فی الدساتير العربیة املعاصرة وفی الفکر السیاس ى االسالمی ،ص.548
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األهداف املنشودة ،ومن هنا كانت األحزاب السیاسية هي التجمعات املؤهلة  )105(.لوضع برامج الدولة املتعددة وخططها املستقبلیة التي
تعمل على تطویر األمة واستقرارها ونهضتها في شتى املجاالت.
رابعا :الحزاب السیاسية تعتبر أجهز رقابة على أعمال الحكومة
إذ إن وجود األحزاب معناه وجود املعارضة ،ووجود املعارضة یحول دون انفراد السلطة بالرأي ،ویدفعها إلى دراسة القرارات دراسة
عمیقة واعیة قبل املصادقة عليها حتى ال تكون محل انتقاد من قبل املعارضة( .)106فاملعارضة الجماعية املنظمة أقدر على انتقاد الحزب
الحاكم وتصویبه ومكافحة فساده بل إن هذا من قبیل األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي أمرت به األمة اإلسالمية في كثير من
النصوص القرآنیة واألحادیث النبویة الشریفة كقوله تعالى :ﭐﱡﭐﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱠﭐ

ﲐﲒﲓﲔﲕﱠ [آل عمران:
ﲑ
[آل عمران ،]110 :وقوله تعالی :ﱡﭐﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏ
 ،]104وهذا ما دعا إلیه خلفاء اإلسالم األوائل كأبي بكر وعمر رض ى هللا عنهما فكالهما طلب من املعارضة أن تصوبه وتنتقده إن انحرف
عن جادة الصواب .فاإلسالم ال یعرف الحاكم امللهم الذي ال یخطئ وال یري شعبه إال ما یرى هو وحزبه بل ینتقد ویسأل ویصوب ویحاسب
ویعزل من جهة املعارضة فهو وحزبه یتصرف بما فيه مصلحة األمة ال مصلحته ومصلحة حزبه ،وضمان ذلك األحزاب السیاسية
املعارضة التى تراقب وتنتقد من أجل اإلصالح والبناء ال من أجل االنتقاد واملعارضة فقط .
خامسا :لألحزاب السیاسية دورفي صناعة القیادات ذوي الكفاءات والخبر في الشؤون العامة
ویظهر ذلك من خالل أمرین هما:
107
 .1تكوین نخبة ممتازة من أبناء األمة قادرة على تسلم مقالید السلطة ) (.وذلك من خالل التنشئة والتربیة واإلعداد التى تبنى علیه
فلسفة وجود الحزب السیاس ي
 .2توفير أجیال متالحقة یتمتعون بالكفاءة والقدرة لتولی املراكز املهمة في الدولة ( )108وقیادة البلد في اي حاالت طارئة أو بسبب
انتخابات عاجلة أو غيرها ،وهذا یجنب البالد الفراغ السیاس ي والقیادي والفوض ى التى قد تنتج عن ذلك ،وهذا من املصالح
الضروریة التى تحتاجها األمة اإلسالمية لنهضتها وتقدمها ،ألنها بقیاداتها وكوادرها عبارة عن قیادة مدربة ومعدة لتتولى زمام األمر
في جمیع الحاالت الطبیعیة منها والطارئة .
ولقد كان لألحزاب السیاسية دور فاعل في استقطاب الجهود املخلصة من أبناء األمة وإذكاء الحماسة من أجل التحرر والتخلص
من النفوذ األجنبى ،واألحزاب خير وسیلة للقضاء على الفتن التي حدثت وتحدث عند انتقال السلطة من الهیئة الحاكمة إلى هیئة
أخرى )109(.
املطلب الثاني :مفاسد وجود الحزاب السیاسية في الدولة اإلسالمية
وتتمثل مفاسد وجود هذه األحزاب بأمور منها :
أوال :الحزاب السیاسية تفتت وحدة المة
ً
وذلك ألنها تعمل على تقسیم فرقا وشیعا متناحرة يهاجم کل منها غيره ،وهذا یؤدي إلى تباعد املواطنين عن بعضهم بعضا ،وفصم
عری الوحدة والتکاتف ومن ثم اضطراب الحکم ( )110ویتضح صدق هذا النقد في دول العالم الثالث التي لم تالف لغة الحوار واملناقشة
واعتماد قوة الدلیل ومقارعة الحجة بالحجة بل قوة العنف والسالح لفرض آرائها ،فلیس العیب أن تختلف وجهات النظر فذلك عالمة
تقدم ورقي ،لکن العیب أن تلجأ السلطة للبطش باملعارضة وفرض وجهة نظرها بالقوة)111(.

 105املراجع السابقة .
 106الحلو ،ماجد راغب ،الدولة فی ميزان الشریعة  ،دار املطبوعات الجامعیة  ،االسکندریة  ،د.ط1996 ،م ،ص .269
 107الطماوی ،سلیمان محمد  ،السلطات الثالث فی الدساتير العربیة املعاصرة وفی الفکر السیاس ى االسالمی ،ص.547
 108بسیونی ،عبد الغنى بسیونی عبد هللا ،النظم السیاسیة (دراسة لنظریةالدولة والحکومة والحقوق والحریات فی الفکر االسالمی والفکر االوروبی) ،الدارالجامعیة  ،االسکندریة
،د.ط  ،د.ت ،ص.325
 109االنصاری ،عبد الحمید اسماعیل ،الشوری واثرها فی الدیمقراطیة  ،دارالفکر العربی  ،القاهرة 1996 ،م،ص .439-435
 110الخطیب ،االحزاب السیاسیة ودورها فی أنظمة الحکم املعاصرة  ،ص .53
 111االنصاری ،عبد الحمید اسماعیل ،الشوری واثرها فی الدیمقراطیة  ،دارالفکر العربی  ،القاهرة 1996 ،م،ص .378
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ثانیا :الحزاب السیاسية تشتت قوى الدولة
فاألصل أن تلتف جمیع القوى في الدولة نحو هدف موحد للنهوض باألمة والرقي بها ،لكن األحزاب تعمل على تقسیم األمة إلى مؤید
ومعارض ،ویتربص كل حزب باآلخرین لیوقعه في مصائده ومكائده ولیضعفه قدر اإلمكان حتى ال یصل إلى السلطة وفي هذا تبدید للجهود
والقوى في الدولة)112(.
ویظهر ذلك من خالل الواقع املعاش عندما ال تقوى األمة بسبب تفرقها وتمزقها على مواجهة املشكالت والتحدیات التى تالقيها في
هذه األیام ،فاألمة ضعیفة كغثاء السیل تتداعى عليها األمم كتداع األكلة إلى قصعتها ،فكیف وقد مزقتها أحزابها السیاسية وساهمت في
تأخرها وعدم تقدمها؟ .
ثالثا :تقدیم مصالح الحزب على مصالح المة
ً
إن الهدف الذي وجدت األحزاب من أجله هو العمل من أجل املصلحة العامة وتقدیمها على املصلحة الخاصة ،لکن کثيرا من األحزاب
ً
ً
تنحرف عن أداء رسالتها وتجری وراء مصالح حزبیة ضیقة ،وقد غالی کثير منها في ذلك فجعل الحزبیة معیارا للمصالح واملفاسد ،ومنظارا
ینظر منه لألفراد ال باعتبار کفائتهم وقدراتهم العلمیة واملهنة وإنما باعتبار انتمائهم الحزبي واملذهبي(  ) 113وبالتالي قدم املصلحة الخاصة
الضیقة على املصلحة العامة ،وهذا أمر مخالف ملبادئ التشریع اإلسالمي الذي یقدم املصلحة العامة ویعتبرها ویرجحها على املصلحة
الخاصة .
رابعا :الحزبیة تسهم في جمود الحركة السیاسية والحد من حریة الفرد
وذلك من خالل األسلوب الحزبي الذي یفرض على الفرد آراء الحزب حتى لو لم یقتنع بها ،فبذلك تنعدم حریة النائب فيذهب إلى
البرملان وهو یعلم ملن سیعطی صوته ،فتكون املناقشات الدائرة مجرد مناظرات کالمیة ال طائل منها ألن النتیجة قد حسمت مسبقا(.)114
بأنها في حلقة واحدة ال یجوز تجاوزها والخروج عليها وبالتالي وكأننا جعلنا الفرد وكذلك املجتمع یعیش في دائرة التقلید املذمومة التي ال
ترجع إلى الشرع كمعیار أساس ي للحكم على األشیاء من حیث القبول والرد ،وإنما الواجب اتباعه في هذه الحالة هو الحزب فقط
ً
بإیجابياته وسلبیاته ،فما یراه الحزب البد من قیام الفرد به وإن خالف قناعاته أو کان مخالفا للصواب.
خامسا :برامج الحزاب السیاسية هی للدعایة ومن باب القول دون العمل
ویكون ذلك من خالل ما یأتي:
 .1الحمالت الدعایة اإلنتخابية التى تقوم بها وتنفذها على أرض الواقع بهدف جذب الرأي العام نحوها.
 .2قلب الحقائق وتشویه صورة الطرف األخر ،وبالتالي فهي سائل تزییف وتشویه للرأي العام.
 .3طرح برامج عمل قابله للتطبیق خالل فترة الدعایة االنتخأبية فقط ،وال یكون لها أي أثر على أرض الواقع ،وعلیه فإنها تقول ما ال
تفعل وهذا أمر یخالف مراد هللا تعالى عندما نهى عن قول اإلنسان ما ال یفعله حیث قال :ﭐﱡﭐﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ

ﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠ[الصف ،]3-2 :وبعد كل هذا كیف تكون األحزاب مرآة صادقة لألمة ،وهی مخالفة
للهدف الذي وجدت من أجله؟! ()115
ومن خالل املوازنة بين املصالح واملفاسد لألحزاب نلحظ أن إیجابيات وجودها تفوق سلبیاتها وذلك بأمرین هما:
أوال :إذا التزمت هذه األحزاب أصول الشریعة ومبادئها ،وعملت لصالح األمة ووحدتها ال لصالح حزببة ضیقة .
ٌ
ثانیا :أن یكون هدفها من معارضة السلطة الحاكمة التصحیح والتصویب والسير باألمة لألفضل ال مجرد االنتقاد وتصید األخطاء.
ً
وذلک الننا نرید أحزابا سیاسیة تشد من عضد السلطة وتقويها ما دامت علی الحق ،وتنتقدها وتصوبها إذا جانبت الصواب وأخط.

الخاتمة وأهم النتائج
بعد هذا التطواف مع آراء الباحثين املختلفة حول قضية التعددية الحزبية السياسية في الدولة اإلسالمية نلخص أهم نتائج
البحث وذلك فيما یأتي:
 .1إن الرقابة على الحاكم وعلى السلطة أصل من أصول النظام السياس ي ،وقد مارست األمة اإلسالمية هذا األصل في أزهى عصور
اإلسالم عصر الخالفة الراشدة  ،ومن واجب األمة أن تمارس هذا الحق في كل العصور .

 112الطماوی ،سلیمان محمد  ،السلطات الثالث فی الدساتير العربیة املعاصرة وفی الفکر السیاس ى االسالمی ،ص.545
 113الخطیب ،االحزاب السیاسیة ودورها فی أنظمة الحکم املعاصرة  ،ص .51
 114الطماوی ،سلیمان محمد  ،السلطات الثالث فی الدساتير العربیة املعاصرة وفی الفکر السیاس ى االسالمی ،ص.546
 115الخطیب ،االحزاب السیاسیة ودورها فی أنظمة الحکم املعاصرة  ،ص  ،54وانظر :االنصاری ،الشوری ،ص.376
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 .2حق الرقابة يمكن أن تمارس من خالل وسائل مختلفة ،يمكن أن يمارس بصورة فردية ويمكن ممارسته من خالل مجلس الشورى
الذي يتم تشكيله داخل النظام اإلسالمي من ممثلي األمة الشعب ،ويمكن كذلك عند الضرورة عن طريق تشكيل تجمعات نقابية
أو أحزاب سياسية ،فاألحزاب السياسية ليست الوسيلة الوحيدة ملمارسة حق الرقابة واملعارضة ،لكن إذا لم يمكن ممارسة هذا
الحق إال من خالل تشكيل األحزاب السياسية عندئذ يجب تشكيلها ،فهي وسيلة و ليست غاية ،والوسائل تأخذ حكم الغايات.
 .3األحزاب السیاسية في جسم الدولة اإلسالمية مشروعة ،وإن كانت تتبنى وجهة نظر مغایرة للوجهة التى تتبنها السلطة الحاكمة.
 .4إن مشروعیة وجود األحزاب السیاسية ترتبط بشروط منها :أن تعمل هذه األحزاب من اجل الصالح العام ،وأن تتغلب منافعها
على مفاسدها.
 .5مما ال شك فيه ان لألحزاب السیاسية الكثير من املنافع؛ فهي مدارس للشعوب في املیادین السیاسية ،وتسهم في صناعة
القیادات الشابة القادرة على تولی زمام السلطة ،وهي تعد أجهزة الرقابة على السلطة الحاكمة في كافة املجاالت .
 .6قد یتسبب وجود األحزاب السیاسية ببعض املفاسد ومن ذلك :تشتیت قوى الدولة وإذهاب ریحها فيطمع بها الطامعون،
ً
وتقدیم املصالح الحزبیة الضیقة علی املصلحة العامة ،وأیضا خداع الرأي العام والشعب بالوعودات الكاذبة ،وكذلك الحجر
على فكر األفراد وآرائهم فال یرون إال ما یراه الحزب دون غيره وإن كان على خطأ.
 .7أن األمة والقیادة الواعیة لألحزاب السیاسية قادرة على تجنب املفاسد إذا كان الهدف لدى جمیعهم هو املصلحة العامة
وتغلیبها على املصلحة الخاصة.
هذا ما تي سر لي جمعه وكتابته في هذا العرض ،وأسأل هللا تعالى أن يوفقنا ،وصلى هللا على نبينا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
تسليما والحمد هلل رب العاملين.
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Abstract: This study addressed the issue of partisan pluralism in the Islamic state, where it stood
on its legitimacy and talked about the extent of its legitimacy and the legitimate opinion in its
existence within the Islamic State, and then showed evidence of those who supported its existence
as well as those who opposed it, and then stood on the view that the most correct view of the
legitimacy of its existence according to the rules must be taken and considered, and concluded
that the study is aware of the consequences of public interests beyond the evils of its existence
and that the conscious leadership is able to avoid these evils if the goal is to prevail the public
interest Special interest.
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