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امللخص:
الشريعة اإلسالمية هي خاتمة الرساالت وهي صالحة لكل زمان ومكان ،وهي قادرة على أن تجيب وتبين أحكام كل مسألة
ً
ونازلة ،خرج هذا البيان وسطيا يراعي املقاصد ويهتم باألولويات من خالل خطاب إسالمي يقدر للقضايا أهميتها ،وينزلها منازلها
املناسبة ،وتناولنا في هذا البحث إشكاليات هذا الخطاب ،وتحدثنا عن حقيقة الخطاب اإلسالمي وأهميته ثم تناولنا إشكاليات
الفقه اإلسالمي املعاصر ،وختمنا بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات.
الكلمات املفتاحية :الخطاب؛ اإلسالمي؛ األولوية؛ اإلشكاليات؛ املعاصر.

املقدمة:
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسين محمد صلى هللا عليه وسلم:
إن الشريعة اإلسالمية لم تعجز في أي مرحلة عن بيان موقف اإلسالم وحكمه في كل قضية أو نازلة مستجدة ،وال يتوقف األمر
على الجانب التشريعي فحسب؛ بل إن عملية اإلصالح وريادة األمم قد ارتبطت بمدى التزام املسلمين بشريعتهم ،وحفاظهم على
ً
ً
ً
ً
دعوتهم ،والحديث عن ريادة األمة للبشرية وخصوصا في العصر الحديث ،فهذا يحتاج خطابا إسالميا واعيا وهناك عدة إشكاليات في
الخطاب اإلسالمي املعاصر البد من تبيانها ،وتوضيحها حتى يتم حلها وتجاوزها ،وقد تناولت ذلك في هذا البحث الذي بعنوان
"إشكاليات الخطاب اإلسالمي املعاصر"
أهمية الدراسة:
 .1تسليط الضوء على اإلشكاليات في الخطاب اإلسالمي املعاصر وبيانها يعد أول خطوات الحل والحكم على الش يء فرع عن تصوره.
 .2املساهمة في تكوين العقلية اإلسالمية ،ووضع التصور العام للخطاب الذي يخدم اإلسالم.
 .3التأكيد على صالحية الشريعة اإلسالمية ومناسبتها لكل زمان ومكان ،وقدرتها الفائقة على مواكبة التطورات في الخطاب.
 .4ظهور بعض الخطابات التي تدعي انتمائها لإلسالم ،وهي على صنفين :صنف أفرط وتطرف وكان له التأثير السلبي على سمعة
اإلسالم ،واآلخر مفرط متحلل من كل ضابط ال يعترف بثوابت ،وال يرتكز إلى أصول؛ فترسم هذه الدراسة املنهج الوسطي في
الخطاب.
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رضوان & مقداد

إشكاليات الخطاب اإلسالمي املعاصر

الدراسات السابقة:
لم أجد دراسة علمية تطرقت إلى املوضوع بشكل خاص وإن كان هناك مقاالت منشورة لم تصل لدرجة األبحاث أو الدراسات،
وهناك جملة من املؤلفات التي تناولت الخطاب اإلسالمي بشكل عام ،وأهمها:
 .1خطابنا اإلسالمي في عصر العوملة يوسف القرضاوي.
 .2الخطاب اإلسالمي والقضايا املعاصرة د حسن السيد عز الدين بحر العلوم.
 .3بحث الخطاب اإلسالمي املعاصر :نماذج تحليلية :محمد مراح.
 .4بحث تجديد الخطاب اإلسالمي بين األصالة واملعاصرة عبد هللا عبد ربه.
ما تتميز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو التركيز على بيان إشكاليات الخطاب اإلسالمي املعاصر بصورة مركزة ،بينما
ً
األخرى تناولت الخطاب بشكل عام وتجديده ،بعيدا عن الحديث عن اإلشكاليات.
منهج الدراسة:
املنهج املتبع في هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه املنهج املالئم لطبيعة البحث وموضوعه؛ حيث جمعت املادة العلمية
ً
من مظانها ،وهي مراجع الفقه ،وكتب التفسير ،وشروح الحديث ،والكتب املعاصرة ،ووصفها وتحليلها؛ مؤصال للوصول إلى النتائج
والتوصيات.
حدود الدراسة:
ً
يسعى هذا البحث إلى رسم إشكاليات الخطاب اإلسالمي املعاصر بصورة شاملة كاملة ،من هنا فإن الباحثين التزما بجمع املادة
العلمية من مظانها األصيلة واملعاصرة ،ولم يقتصرا على اإلشكاليات في جانب واحد؛ بل شمال كل ما له عالقة بالتصورات واالعتقادات
والفهم الخاطئ ،إن كان على مستوى العقيدة أو الشريعة أو األخالق ،أو على مستوى الفرد والجماعة.
خطة الداسة:
وتشتمل على مقدمة ومبحثين وخاتمة:
املبحث األول :حقيقة الخطاب اإلسالمي وأهميته.
املطلب األول :حقيقة الخطاب اإلسالمي
املطلب الثاني :أهمية الخطاب اإلسالمي
املبحث الثاني :إشكاليات الخطاب اإلسالمي املعاصر.

املبحث األول :حقيقة الخطاب اإلسالمي وأهميته:

ً
يعتبر مصطلح الخطاب من أكثر املصطلحات املعاصرة استعماال ،وقد ارتبط بمعظم العلوم والفنون ،حتى ذهب البعض إلى
ً
ً
ً
اعتباره مصطلحا هالميا( )1فضفاضا( ،)2لذلك أصبح من املهم بيان حقيقة هذا املصطلح ،وما هي دالالته ،خاصة حين يرتبط بالدين
اإلسالمي ،والبد كذلك من اإلشارة إلى أهمية الخطاب اإلسالمي؛ وذلك لوضعه في نصابه الصحيح ،وتنزيله منزلته الحقيقية.
املطلب األول :حقيقة الخطاب اإلسالمي:
ً
أوال :الخطاب في اللغة:
قال ابن فارس" :الخاء والطاء والباء أصالن ,ويطلق عند أهل اللغة على معنيين"(:)3
ً
ً
األول :الكالم بين اثنين ،يقال خاطبه يخاطبه مخاطبة ،ويطلق الخطب على األمر الذي يقع صغيرا كان أم عظيما( ،)4ويطلق على
الخطبة بكسر الخاء وهي طلب الزواج ،وذلك ملا يقع فيه من التخاطب واملراجعة( .)5
الرسالة كذلك ،ومنها ِ
َ
)
6
(
الثاني :اختالف لونين ،فالخطباء هي األتان التي يختلف عليها لونان ،واألخطب طائر ينتابه لونان ،قال الفراء] :إذا األخطب الداعي
ً
على الدوح َ
ص ْرصرا[( .)7
ُْْ َ
 1مادة بروتينية شفافة تستخرج من األنسجة الحيوانية اْلخ َتلفة ,مجمع اللغة العربية :املعجم الوسيط(.)992/2
 2منتدى اللسانيات :مفهوم الخطاب في الدراسات اللغوية والنقدية.http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=573 ،
 3ابن فارس :مقاييس اللغة(.)198/2
 4ابن سيده :اْلحكم واْلحيط األعظم(.)122/5
 5ابن منظور :لسان العرب(.)360/1
 6وهي أنثى الحمار ،ابن منظور :لسان العرب(.)362/1
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واملعنى األول هو املراد ،ويظهرمنه اقتصارمفهوم الخطاب في اللغة على املنطوق أو املكتوب.
ً
ثانيا :الخطاب عند املفسرين:
ذكر هللا تعالى في كتابه العزيز؛ لفظة الخطاب ومشتقاتها في أكثر من موضع( ،)8ولقد تناولها املفسرون بالتأويل ،واختلفت
ََ ََۡ ُ ۡ ۡ ََ ََ ۡ َ ۡ َ
اب ٢٠ﵞ ﵝص الآية 20ﵜ
عباراتهم في تأويلها وال سيما في قوله تعالى :ﵟ وءاتينَٰه ٱلحِكمة وفصل ٱلخِط ِ

قال املاوردي فصل الخطاب هو" :البيان الكافي في كل غرض مقصود"(.)9
َ
وقال أبو السعود" :الكالم املُ َّ
ُّ
والعطف
مظان الفصل والوصل
لخص الذي ينبه اْلخاطب على املر ِام من غير التباس ملا قد ُروعي فيه
ِ
َّ
كرار"(.)10
واإلضمار
واإلظهار
واالستئناف
ِ
ِ
والحذف والت ِ
ِ
ِ
وقال الزمخشري" :البين من الكالم امللخص الذي يتبينه من يخاطب به ال يلتبس عليه"" ،ويجوز أن يراد الخطاب القصد الذي ليس
مخل وال إشباع ّ
فيه اختصار ّ
ممل"(.)11
وذهب األلوس ي إلى ان فصل الخطاب هو" :فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل فالفصل بمعناه املصدري والخطاب الخصام
الشتماله عليه أو ألنه أحد أنواعه خص به ألنه اْلحتاج للفصل أو الكالم الذي يفصل بين الصحيح والفاسد ،والحق والباطل"(.)12
يظهرللباحث أن الخطاب عند املفسرين البد أن يتميز ب ـ ــ:
 .1البيان .2 .الوضوح .3 .اإلفهام .4 .مراعاة علم املعاني.
ً
ثالثا :الخطاب عند األصوليين:
اختلفت عبارات األصوليين في تعريفهم للخطاب ,وإن كانت جميع التعريفات تدور حول مفهوم واحد ،وهو كما عرفه اآلمدي:
َ
املتواض ُع عليه ،املقصود به إفهام من هو ُم ٌ
تيهئ لفهمه"(.)13
"اللفظ
محترزات التعريف:
"اللفظ" احتراز عما وقعت املواضعة عليه من الحركات واإلشارات املفهمة.
"املتواضع عليه" احتراز عن األلفاظ املهملة.
"املقصود بها اإلفهام " احتراز عن الكالم الذي لم يقصد به اإلفهام ,ككالم النائم والساهي.
"ملن هو متيهئ لفهمه" احتراز عن الكالم ملن ال يفهم؛ كالنائم ,واملغمى عليه ,ونحوهما(.)14
َ
ولذلك كانت فائدة الخطاب هي إفهام اْلخاطب(.)15
وقد اخترت تعريف اآلمدي؛ لسالمته من االعتراضات عند األصوليين ،وشهرته من بين التعريفات األخرى.
وللخطاب عند األصوليين مفهوم وهو ما يعرف بـ"مفهوم الخطاب"( ،)16وهو على ثالثة أوجه:
ََ

َّ ٓ ُ

األول :فحوى الخطاب :وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله تعالى :ﵟ فلا َت ُقل ل ُه َما أ ّٖف ﵞ ﵝال ِإ ۡس َراء الآية 23ﵜ  ،فقد نهى هللا
ً
َۡ
تعالى عن التأفيف وهو أدنى الكالم الس يء ،لينبه به على األعلى وهو كل ما من شأنه أن يعتبر عقوقا( ،)17وقوله تعالى :ﵟ۞ َوم ِۡن أه ِل
ۡ

ۡ

َ

ٓ

َ َُۡ َ
ٱلك َِتَٰ َ ۡ
ار يُ َؤدِه ِٓۦ إِل ۡي َك ﵞ ﵝال ع ِۡم َران الآية 75ﵜ  ،حيث بين هللا تعالى أن من أهل الكتاب من هم أهل أمانة يؤتمنون
ِ
ب من إِن تأمنه بِقِنط ّٖ
على املال الكثير ،منبها بذلك على أنهم يؤتمنون على املال القليل؛ وما أشبه ذلك مما ينص فيه على األدنى لينبه به على األعلى ،وعلى
األعلى لينبه به على األدنى( .)18

 7ابن فارس :مقاييس اللغة(.)198/2
ْ َ
َ َ َ َْ ُْ َ ُ َ ََْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ََ َ ْ ْ
ََ ُ َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
اطب ِني ِفي
اب} سورة ص :آية ()23؛ وفي قوله{ :وال تخ ِ
اب} سورة ص :آية ()20؛ وقوله{ :فقال َك ِفل ِنيها وعزِني ِفي ال ِخط ِ
 8منها ،قوله تعالى { :وشددنا ملكه وآتيناه ال ِحكمة وفصل ال ِخط ِ
َّ َ َ َ
ُ َ
ين ظل ُموا ِإ َّن ُه ْم ُم ْغ َرقون} سورة هود :آية ( ,)37سورة املؤمنون :آية (.)27
ال ِذ
 10املاوردي :النكت والعيون(.)84/5
 10أبو السعود :إرشاد العقل السليم(.)220/7
 11الزمخشري :الكشاف(.)80/4
 12األلوس ي :روح املعاني(.)170/12
 13اآلمدي :اإلحكام في أصول األحكام(.)95/1
 14اآلمدي :اإلحكام في أصول األحكام(.)95/1
 15البخاري :كشف األسرار(.)111/3
 16مفهوم الخطاب :هو التنبيه باملنطوق به على حكم املسكوت عنه ،وله عدة تقسيمات تنظر في كتب األصول .انظر :املروزي :قواطع األدلة في األصول( ،)237/1الشيرازي:
اللمع( ،)44/1أبو يعلى :العدة في أصول الفقه (.)152 /1
 17ابن كثير :تفسير القرآن العظيم(.)60/5
 18القرافي :شرح تنقيح الفصول(،)278/1اإلسنوي :نهاية السول( ،)149/1آل تيمية :املسودة(.)347/1
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َ

الثاني :ل ْح ُن الخطاب ،أو داللة االقتضاء :وهو ما َّ
دل عليه اللفظ من الضمير ،الذي ال يتم الكالم إال به ،وذلك مثل قوله تعالى :ﵟ
َُۡ
ً
ۡ
َ َ َ َۡ َ َ َ َ
ٱنف َ
ج َر ۡت مِنۡ ُه ٱثۡنَتَا َع ۡش َرةَ َعيۡ ٗنا َۖ ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 60ﵜ ومعناه :فضرب فانفجرت ،ومن ذلك أيضا حذف
فقلنَا ٱض ِرب بِعصاك ٱلحجر َۖ ف
ﵟو ۡس َـل ٱلۡ َق ۡريَ َة ﵞ ﵝيُ ُ
املضاف ،وإقامة املضاف إليه مقامه؛ كقوله تعالىَ :
وسف الآية 82ﵜ ومعناه أهل القرية ،وال خالف أن هذا
ِ
كاملنطوق به في اإلفادة والبيان؛ وال يجوز أن يضمر في مثل هذا إال ما تدعو الحاجة إليه(.)19

َ َ
ﵟيأ ُّي َها ٱلَّذ َ
الثالث :دليل الخطاب( :)20وهو أن ُي َع ِ ّلق الحكم على إحدى صفتي الش يء؛ فيدل على أن ما عداها بخالفه ،كقوله تعالىَٰٓ :
ِين
ْ
َ
جآ َء ُ
امنُ ٓواْ إن َ
َء َ
ك ۡم فَاس ُ ُۢ
ِق بِنَبَإّٖ فتَبَيَّنُ ٓوا ﵞ ﵝالحُ ُج َرات الآية 6ﵜ فيدل على أنه إن جاء عدل لم ُيتبين ,وكقوله صلى هللا عليه وسلمَ ( :و ِفي
ِ

َ َ َ
ص َدق ِة الغ َن ِم ِفي َسا ِئ َم ِت َها)( ،)21فيدل على أن املعلوفة ال زكاة فيها(.)22
والبد من مالحظة أن مباحث دالالت األلفاظ ,ودراسة طبيعة النص وخصائصه ,لها بالغ األثر في الخطاب اإلسالمي ,وهذا يمنحنا
الكثير من الدقة واملرونة في الوقت نفسه إلعادة صياغة الخطاب اإلسالمي املعاصر(.)23
ً
رابعا :الخطاب في الفكرالغربي(:)24
ً
ً
إذا كان أصل مفهوم "الخطاب" في التراث العربي ,ومصدر نشوئه ،دينيا أصوليا ،فهو في التراث الغربي فلسفي ،كان وال يزالَ ،رغم
تطوره ،وتعدد استعماالته ،وتحول مفهومه ،وتغير معناه وتبدل وظيفته( ،)25وقد انتقل مفهوم الخطاب من إطاره الضيق في علم
َ
أشمل وأوسع(  ،)26وذلك ألنه يمتلك خاصية موقعه في نقطة اللقاء بين اللسانيات والعلوم اإلنسانية( ،)27وتنوعت
اللسانيات إلى فضاء
أشكاله ليتخطى الجمل والعبارات ،إلى جميع أشكال التعبير الحديثة(  ،)28ويتضح املراد ،حين نجد أن مفهوم الخطاب كمصطلح لساني
كان يعبر عن املنطوق فقط فهو:
ً
ً
ُ
"الطريقة التي تشكل بها الجمل نظاما متتابعا تسهم في نسق كلي متغاير ومتحد الخواص ،وعلى نحو يمكن معه أن تتألف الجمل
ً
ً
ً
في خطاب بعينه تشكل نصا منفردا وتتآلف النصوص نفسها في نظام متتابع لتشكل خطابا أوسع ينطوي على أكثر من نص
مفرد"(.)29
ً
مصطلحا سيمائيا()30؛ أصبح ُي َّ
عرف في األدب املعاصر؛ بأنه:
ومع تطور املصطلح ،واعتباره
)
31
(
"مجموع خصوص ي لتعابير ،تتحدد بوظائفها االجتماعية ومشروعها األيديولوجي" .
َ َّ
واْلجموع الخصوص ي بأشكاله اْلختلفة ذو نظام ُيشكل وينتج الخطاب(.)32
ومن ناحية أكثر عمومية؛ فهو" :نظام تعبيرمتقن ومضبوط"(.)33
بناء فكري ،يحمل وجهة نظر ،تمت صياغته في بناء استداللي َّ
وهذا النظام ليس في جوهره إال ٌ
مكو ٌن من مقدمات ونتائج ،ويجري
ومستقبل وفق عملية اتصال(.)34
مرسل
بين ِ
ِ

 19البغدادي :الفقيه واملتفقه( ،)233/1القرافي :شرح تنقيح الفصول( ،)53/1الشيرازي :اللمع(.)44/1
 20ويطلق عليه مفهوم اْلخالفة ،انظر :الشيرازي :التبصرة ( ،)218/1الجويني :البرهان(.)166/1
 21جزء من حديث عند البخاري في الصحيح]كتاب الزكاة :باب زكاة الغنم(،)118/2ح(.[)1454
 22الجويني :البرهان( ،)166/1الرازي :اْلحصول( ،)148/2الشوكاني :إرشاد الفحول(.)38/2
 23عبد الرحمن :من مرتكزات الخطاب الدعوي ،ص( ،)30مقدمة الشيخ عمر حسنه.
 24من املهم تناول مفهوم الخطاب في الفكر الغربي ،وذلك ألن األدب العربي املعاصر قد تناول الخطاب بمفهومه الغربي وانقطع عن تطوير مفهومه في التراث العربي ،واألدب الغربي
هو من أسهم في إدخال التطورات املتسارعة عليه واالستخدامات املتعددة له ,انظر :مزهود :مفهوم الخطاب اإلصالحي عند الشيخ مبارك امليلي ،ص( ،)22العتوك :تحليل الخطاب
في النقد العربي الحديث ،ص(. )21
 25العتوك :تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث ,ص(.)21
 26منتدى اللسانيات :مفهوم الخطاب في الدراسات اللغوية والنقدية.http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=573 ،
 27جمعة :جماليات بنية الخطاب السردي ,ص(.)1
 28بالة :أدبية الخطاب النثري عند القاض ي عياض ,ص(.)20
ً
 29نجا :بحوث في نقد الخطاب اإلبداعي ،ص( .)73جامعة املنصورة :أكثر املصطلحات النقدية استخداما في األدبhttp://www.egyclassics.com/CM/index.php/ar/forum/4 - ،
.Literature -Forum---

 30والسيمياء :هي دراسة جميع السلوكيات واألنظمة التواصلية ،بحيث يدخل فيها اللغات واإلشارات واللوحات واألصوات ولغة األجساد ،انظر :سالمة :سيميائية التحوالت
النصية ,ص(.)71
 31علوش :معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ,ص(.)83
 32حليم :حدود النص والخطاب ,ص( ،)98مجلة األثر ،جامعة قاصدي مرباح -الجزائر ،العدد السادس ،مايو 2007م.
 33حربي :األسلوبية في النقد العربي الحديث ,ص(.)40
 34بالة :أدبية الخطاب النثري عند القاض ي عياض ,ص(.)19
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ً
خامسا :الخطاب في الفكراإلسالمي املعاصر:
ً
ً
يمثل الخطاب اإلسالمي امتدادا طبيعيا ملفهوم الخطاب في ظل التطورات التي خضع لها ،إال أن ربطه بالدين أو باأليديولوجيا،
ً
ً
جعله أكثر وضوحا ،وهاؤم بعضا من تلكم التعريفات:
 .1عرفه الشيخ يوسف القرضاوي بأنه" :البيان الذي ُي َو َّج ُه باسم اإلسالم؛ لشرح موقف اإلسالم من قضايا الحياة ،واإلنسان،
والعالم ،فردية أو اجتماعية ،روحية أو مادية ،نظرية أو عملية"(.)35
ً
ُّ ُ
ألي ممن
ويؤخذ على التعريف أنه غير جامع ،حيث يترك الباب مفتوحا أمام كل من يدعي البيان باسم اإلسالم ،فأي منتج أو رأي ٍ
ً
ً
َي َّدعون البيان باسم اإلسالم ،سواء كانوا أفرادا أم جماعات أم مؤسسات؛ يعد خطابا باسم اإلسالم ،ويعد قائلوه مقررين معتمدين
َ
ً
ً
ً
مخاطبا باسم اإلسالم ،ومعبرا
وضع ضوابط تحدد عمليا؛ َم ْن الذي يعتبر
ِ
ملوقف اإلسالم من القضية املثارة أو القضايا ،لهذا فالبد من ِ
عن وجهة نظره الحقيقية.
ُ
 .2عرف ههه مجل ههل مجم ههع الفق ههه اإلس ههالمي ال ههدوري املنمث ههق ع ههن منظم ههة امله ه تمراإلس ههالمي ،بأن ههه" :طريق ههة التعبي ههر الت ههي تب ههين حق ههائق
اإلسالم وشرائعه في شتى مجاالت الحياة العامة والخاصة"(.)36
ُ
ويؤخذ على هذا التعريف ما أخذ على سابقه ،باإلضافة إلى أنه َع َّرف الخطاب بأنه طريقة التعبير ،والحقيقة أن طريقة التعبير جزء
املعبر عنه ،وشخصية ّ
من الخطاب؛ وليست هي مجمله ،فطريقة التعبير ،ووقت التعبير،واختيار املوضوع َّ
املعبر؛ كل ذلك من
ِ
الخطاب.
َ َّ
وأي من سائر الفروع اإلسالمية
وعرفه وسام فؤاد بأنه" :الخطاب الذي يستند ملرجعية إسالمية من أصول القرآن والسنةٍّ ،
ً
ْ
األخرى ،سواء أكان ُمن ِت ُج الخطاب جماعة إسالمية ،أم م سسة دعوية رسمية ،أو أهلية ،أم أفرادا متفرقين جمعهم االستناد
ٌ
للدين وأصوله مرجعيهة لرؤاهم وأطروحاتهم ،وإلدارة الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية التي يحيونها ،أو
ُ
للتفاعل مع دوائرال ُهههويات القطرية ،أو األممية ،أو دوائرالحركة الوظيفية التي يرتبطون بها ،ويتعاطون معها"(.)37
َ
مدع ،باإلضافة إلى أنه َع َّرف الخطاب اإلسالمي بالخطاب ،مما أشبه
ويؤخذ على هذا التعريف ما أخذ على سابقيه من فتح الباب لكل ٍ
الدور ،وأبقى على اإلبهام؛ وبذلك لم يتضح املراد بهذا الخطاب.
وبعد عرض التعريفات الثالثة السابقة للخطاب اإلسالمي ،وبيان املآخذ أو االعتراضات عليها ،فيمكن للباحثين تعريف الخطاب
اإلسالمي بأنه:
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
أصول
واالستنباط الصحيح ،املراعي
النظر
ملقصوده ،املفهم للمخاط ِب به ،املرتكز على
البيان الواضح ممن هو أهل له املبلغ
"
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلسالم من قضايا الحياة العامة والخاصة
ملوقف
لعلم املعاني ودالالت األلفاظ؛ املتفاعل مع أنظمة التواصل املختلفة؛ املظهر
ِ
ِ
للمسلمين وغيرهم".
• أسباب اختيارالتعريف:
 .1تحديده لهوية ومقومات الخطاب اإلسالمي ،من حيث ارتكازه على أصول النظر واالستنباط الصحيح.
 .2مراعاته لبعض العلوم املهمة التي يجب أن يشتمل عليها الخطاب اإلسالمي ويستفيد منها ،كعلم املعاني ودالالت األلفاظ.
 .3اشتماله على أدوات تطوير الخطاب اإلسالمي وخاصة فيما يتعلق بأنظمة التواصل اْلختلفة.
• شرح التعريف وبيان محترزاته:
"البيان الواضح" احتراز عن البيان غير الواضح ،وإطالق البيان على غير الواضح من باب اْلجاز ،فاألصل في البيان الوضوح.
"املبلغ ملقصوده" وهو احتراز عن البيان الذي ال يبلغ املقصود منه ،وال يوصل فكرته املرادة.
ً
ً
اْلخاطب ،فالبد أن يكون أهال للخطاب ومؤهال له.
"ممن هو أهل له" وهو
ِ
"املفهم للمخاطب به" وهو احتراز عن البيان غير املفهم للمخاطب به ،كالرموز املتعارف عليها بين أصحاب الفكر الواحد أو الدين
الواحد.
"املرتكزعلى أصول النظرواالستنباط الصحيح" وبذلك يخرج البيان الذي ال يستند إلى أصول ،وال يبنى على قواعد شرعية صحيحة.

 35القرضاوي :خطابنا اإلسالمي في عصر العوملة ،ص(.)15
ُ

 36مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤتمر اإلسالمي املنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة عمان )  19 - 14اْلحرم 1425هـ ،املوافق 11 – 6

آذار ( مارس ) 2004م.
 37فؤاد :الخطاب اإلسالمي املاهية ودالالت التجديد ,http://wessamfauad.blogspot.com/2005/10/blog-post.html ،وهو باحث في اإلعالم الجديد ،ونقل عنه هذا
التعريف الدكتور عصام البشير في بحثة" :سمات الخطاب اإلسالمي املعاصر".
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"املراعي لعلم املعاني" وهو العلم الذي يتناول الفصل والوصل ،والحذف والتكرار في العبارات؛ كي تقون العبارات جزلة ومقنعة غير
مملة وال مخلة.
"ودالالت األلفاظ" وهو العلم الذي يتناول مباحث العموم والخصوص والتقييد واإلطالق ،واإلضمار واإلجمال وغيرها.
"املتفاعل مع أنظمة التواصل املختلفة" وهي أدوات البيان وأشكاله وطرقه؛ فيدخل فيه املسرح واللوحات الفنية ،ولغة الجسد,
واإليحاءات وغيرها.
املطلب الثاني :أهمية الخطاب اإلسالمي:
تكمن أهمية الش يء في سمو غاياته ،ونبل أهدافه ،وملا كانت غاية الخطاب اإلسالمي َ
نشر اإلسالم ،أو على األقل رفع الغموض
الذي اكتنفه؛ ألسباب متعددة؛ أصبح من املهم تناول أهمية هذا الخطاب؛ كي يلتفت إليها العاملون من دعاة األمة وعلمائها ،والتي هي
في ستة بنود على النحو التالي:
ً
أوال :إنه وسيلة التواصل واالتصال بين املسلمين وغيرهم من المشر ،فمن خالله يتم رسم اإلسالم بصورته الصحيحة ،وعرض
تصورات املنهج اإلسالمي للقضايا الراهنة؛ التي هي بحاجة إليضاح موقف اإلسالم منها(.)38
ً
ثانيا :هو العامل الرئيل في تشكيل البنية الذهنية أو التكوين العقلي للمسلمين ،فمن خالله يتم توجيه األفراد وتغيير اْلجتمعات
وإصالح حال املسلمين واستئناف حضارتهم(.)39
ً
ثالثا :ألنه يعبر عن املوقف الحقيقي؛ الواضح والشفاف للقضايا التي تتسمب بنزاعات وخالفات ،فانتشار مظاهر الحقد والكراهية
َ
وقالقل بين الحضارة اإلسالمية وغيرها من الحضارات؛ وظهور ما اصطلح عليه باإلرهاب
اعات
التي تحولت إلى سلوك عملي أدى لنز ٍ
اإلسالمي ،دفع الخطاب اإلسالمي ليساهم في توضيح الرؤية وسبل الحل ،وكيفية التعامل في هذه الظروف الراهنة(). 40
ً
رابعا :ظهور خطاب يدعي انتماءه لإلسالم ،قد اعترته تشوهات عديدة ,تسبمت في إظهار صورة سلبية عن اإلسالم ،خاصة فيما
يتعلق بإغفال مقاصد الشريعة ،واإلرباك الواضح في تحديد أولويات الخطاب اإلسالمي ،ومراتب الواجبات فيه ،والوقوف مع ظواهر
َ
إظهار
النصوص والجمود عند حرفيتها ،والخلط في طبيعة العالقة مع غير املسلمين ،وهذا ما يوجب على علماء املسلمين الوسطيين
الخطاب اإلسالمي بشكله الصحيح(.)41
ً
خامسا :ظهورخطاب ال ُّ
يقل خطورة عن سابقه ،وإن كان على طرف النقيض منه ,وهو ال يلتزم بالثوابت ومقاصد الشريعة(.)42

املبحث الثاني :إشكاليات الخطاب اإلسالمي املعاصر

َت ْعر ُ
ض للخطاب اإلسالمي مجموعة من اإلشكاليات والتحديات ،وبما أن الخطاب اإلسالمي يمثل ثروة اجتهادية في الحقل
ِ
اإلسالمي الواسع ،وهذه االجتهادات بشرية بامتياز ،فهي ال تخلو من الزلل الذي هو حليف غير املعصومين ،وفي ظل الهيمنة ومحاوالت
طمس كل ما هو إسالمي ،نجد أن هناك مجموعة من التحديات والعراقيل التي توضع في طريق نهضة هذا الخطاب ،تحول بينه وبين
إيصال رسائله البليغة ،وفي هذا املبحث سأتناول بإذن هللا تعالى أهم هذه اإلشكاليات واملعيقات ،في مطلبين على النحو التالي:
إن الخطاب اإلسالمي له مكون رئيس ،وهو املكون الشرعي أو اإللهي ،ومكون آخر ،وهو املكون البشري الذي يرتبط باجتهادات
البشر واستنباطاتهم ،وطريقة صياغتهم للخطاب اإلسالمي ،وإسقاطه على الواقع ،وطاملا أن األمر له ارتباط بالجانب البشري ،فهو ما
يعني إمكان الخطأ والزلل فيه ،لذلك َت ِر ُد على الخطاب اإلسالمي بعض اإلشكاليات ،يمكن حصر أهمها في عشرة كما يلي:
ً
أوال :محدودية الخطاب بحدود الدولة القطرية ،وغياب مبدأ وحدة األمة:
ََّ
أثر حال األمة في تمزقها وتشرذمها؛ على خطابها اإلسالمي الذي ال محالة قد أصابته هذه اآلفة ،فقد استطاع االحتالل الذي
ً
رغما عن شعوبها ،أن يؤيد هذا الشرخ بثقافة َ
َّ
مست َمدة منه ،جعلت
دول وممالك بقوة السالح ،وفرض الواقع
قسم األمة اإلسالمية إلى ٍ
ً
لنفسها موقعا في قلوب اإلسالميين أنفسهم وهذا ما أثر على خطابهم.

 38بوكروشة :الخطاب اإلسالمي املعاصر املنهج واآلليات ،ص( ،)171دعوة للتقويم وإعادة النظر ,مؤسسة املنصور الثقافية :خصائص الخطاب اإلسالمي املعاصر
 ,http://mansourdialogue.org/Arabic/lecs%20%2815%29.htmlمراد :وعي أهمية الخطاب بين اإلسالم والواقع. http://aafaqcenter.com/post/73
 39عبد الرحمن :من مرتكزات الخطاب الدعوي ،ص( ،)15بكروشه :الخطاب اإلسالمي املعاصر املنهج واآلليات ،ص( ,)171دعوة للتقويم وإعادة النظر ,مؤسسة املنصور الثقافية:
خصائص الخطاب اإلسالمي املعاصر. http://mansourdialogue.org/Arabic/lecs%20%2815%29.html,
 40مؤسسة املنصور الثقافية :خصائص الخطاب اإلسالمي املعاصر.http://mansourdialogue.org/Arabic/lecs%20%2815%29.html ,
 41القرضاوي :خطابنا اإلسالمي في عصر العوملة ،ص(.)11
 42البنا :تجديد الخطاب الديني ،ص(.)249
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ً
ً
لذلك فمن الواجب أن يتنبه الخطاب اإلسالمي إلى خطر تغلغل هذه الثقافة التي تمس مبدأ عظيما من مبادئ اإلسالم وهو مبدأ
َ َّ َ َٰ ٓ ُ َّ ُ ُ ۡ ُ َّ ٗ َ َ ٗ َ َ َ ۠
ً
وحدة األمة ،وهي تمثل التجسيد االجتماعي والسياس ي لعقيدة التوحيد؛ امتثاال لقوله تعالى :ﵟوِإن ه ِذه ِۦ أمتكم أمة وَٰحِدة وأنا
َ

َ ُّ ُ ۡ َّ
ٱت ُقون ٥٢ﵞ ُ
ﵝالم ۡؤمِنُون الآية 52ﵜ ،واألمة اإلسالمية هي األمة الوحيدة التي تتمتع بكل أسباب الوحدة والتكتل ،أبعد ما تكون
ربكم ف
ِ
ً
ً
اتيجيا لألمة( ). 43
عن ذلك ،وهو ما يعد تهديدا استر
ً
العقدي في اإلسالم ،وإهمال مكوناته االجتماعية والسياسية:
ثانيا :التركيز على الجانب
ِ
ً
ً
ً
ً
ً
َّإن الفهم الصحيح لإلسالم يولد يقينا كامال ،مفاده أن اإلسالم يمثل عقيدة وشريعة ،فكرا وسياسة ،دولة وحكما ،اقتصادا
ً
وإعالما ،فاإلسالم كل متكامل ال يمكن التعامل معه إال بهذا الفهم الشامل ،والخطاب اإلسالمي حين يركز على العقيدة ،وال يعطي
ً
ً
اهتماما كامال بقيم هذه العقيدة وروحها الحية ،من عدالة ،وشورى ،وحرية؛ وغيرها من املعاني السامية التي جاء اإلسالم ليتممها
ويزينها ،يكون الخطاب اإلسالمي بذلك قد ظلم اإلسالم قبل أن يكون قد ظلم نفسه( ،)44والقرآن الكريم ربط في جل مواضعه التي تناول

ٓ
َ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ
ٱلصَٰل َ
ٱلظلِم َ
ت َفيُ َوفِيه ۡم أُ ُ
ٱَّلل لَا ُيح ُّ
ور ُه ۡمۗۡ َو َّ ُ
ج َ
ِب َّ َٰ
ِين ٥٧ﵞ ﵝال ع ِۡم َران الآية
فيها اإليمان بالعمل ،قال تعالى :ﵟوأما ٱلذِين ءامنوا وعمِلوا
ِحَٰ ِ
ِ
ۡ
ْ
ْ
َ
َ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ
ۡ
ٱلصَٰل َ
ٱلصبۡر ٣ﵞ َ
اص ۡوا ب َّ
اص ۡوا بٱلحَق َوت َو َ
ت َوت َو َ
ﵝالعصر الآية 3ﵜ  ،والنبي -صلى هللا عليه
57ﵜ ،وقول كذلك :ﵟإِلا ٱلذِين ءامنوا وعمِلوا
ِحَٰ ِ
ِ
ِ
ِ ِ

ّ ُ َّ َ ُ
يحة)(.)45
الدين الن ِص
وسلم -قد اختزل الدين في قيم لها بعد اجتماعي مهم حين قالِ ( :
ً
ثالثا :عدم التفريق بين الخطاب الداخلي والخطاب الخارجي العام:
َّإن هذه اإلشكالية يقع فيها صاحب الخطاب اإلسالمي الذي ال يميز بين خطابه العام الذي يريد به إيصال وجهة النظر اإلسالمية
في قضية معينة إلى الجمهور اإلقليمي أو الدولي؛ وهذا الجمهور ال يؤمن بمبادئ اإلسالم وغاياته ،فيلقي عليه ما يعتبره من املسلمات،
َ
وهي بالنسبة للمخاطب مسائل جدلية ال يسلم بها ،ويغفل عن أن وما يصلح للشعوب املسلمة ال يصلح لشعوب العالم قاطبة ،وما
يصلح ألبناء املدرسة الفكرية الواحدة ال يصلح لباقي املدارس األخرى( ،)46وجاء في األثر عن علي -رض ي هللا عنه -أنه قالَ ( :ح ّد ُثوا َّ
الن َ
اس
ِ
ُ
ون َ ُ ُّ َ
ُ َ
ون َأ ْن ُي َك َّذ َب َّ ُ
َّللا َو َر ُسول ُه)(.)47
ِب َما َي ْع ِرف ؛ أت ِحب
ً
رابعا :غلبة خطاب الزجروالعقاب ،على الوعد والترغيب:
ً
خطابا يخيم عليه لطف الوعد ،وجمال الترغيب ،ورجاء الرحمن الرحيم ،وإن ْ
كان ال
كان خطاب النبي -صلى هللا عليه وسلم-
)
48
(
يخلو من الوعيد ،ولكن الوعيد ليس األصل ،والترهيب ليس األساس  ،فالنبي -صلى هللا عليه وسلم -كان رحمة مهداة ،وهذه أقواله -
َ ُ
صلى هللا عليه وسلم -شاهدة؛ فعن أنس بن مالك -رض ي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلمَ ( :-ي ِ ّس ُروا َوال ت َع ِ ّس ُروا،
َ َ
ً
َ
ّ
ال َّ ُ
أيضا قال :سمعت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقولَ ( :ق َ
َّللا َت َب َار َك َوت َعالىَ :يا ْاب َن َآد َمِ ،إ َّن َك َما
َو َب ِش ُرواَ ،وال ُت َن ِّف ُروا)( ،)49وعنه
ُ
ُ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََ
َ
يك َوَال أ َباليَ ،يا ْاب َن َآد َم؛ َل ْو َب َل َغ ْت ُذ ُن ُوب َك َع َن َ
َ َ
ان ف َ
الس َم ِاء؛ ُث َّم ْ
ان َّ
اس َت ْغ َف ْرَت ِني ،غ َف ْر ُت ل َك َوال أ َبا ِليَ ،يا
دع ْوت ِني و َرج ْوت ِني غف ْرت لك على َما ك ِ
ِ
َ ََ
ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ
ً
َ ُ ْ
ض خط َايا ث َّم ل ِق َيت ِني ال تش ِر ُك ِبي ش ْي ًئا أل َت ْي ُت َك ِب ُق َر ِاب َها َم ْغ ِف َرة) .)50
ابن آدم؛ ِإنك لو أتيت ِني ِبقر ِ
اب األر ِ
ً
وقد ضرب النبي -صلى هللا عليه وسلم-؛ مثاال على رحمة هللا لعباده ،حين رأى امرأة متلهفة على ولدها ،تبحث عنه ،فإذا وجدت
َ
َ ً َ
ً
صبيا في السبي أخذته ،فألصقته ببطنها وأرضعته ،فقال النبي -صلى هللا عليه وسلم -ألصحابه( :أ ُت َر ْو َن َه ِذ ِه ط ِار َحة َول َد َها ِفي
َ َّ ُ َ
َ
َّ
ّلَل أ ْر َح ُم ِب ِع َب ِاد ِه ِم ْن َه ِذ ِه ِب َول ِد َها)(  ،)51فهذا هو الشق األعظم من اإلسالم ،وهو
الن ِار؟قالوا :ال) ،وهي تقدر على أن ال تطرحه ،فقال( :
43

أبو

السعود:

تجديد

الخطاب

الديني

,http://qassimy.com/vb/showthread.php?t=419577

الخطاب
املسيري :معالم
اآلليات والضوابط ،ص(،)187
وافتقاده
املعاصر
اإلسالمي
الخطاب
الغنوش ي:

اإلسالمي الجديد,
األولويات،
فقه

.http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-1d44-426c-8980-da5765784cb5

 44العلواني :إصالح الفكر اإلسالمي مدخل إلى نظم الخطاب ،ص( ،)45أبو السعود :تجديد الخطاب الديني اآلليات والضوابط ،ص( ،)25الغنوش ي :الخطاب اإلسالمي املعاصر
وافتقاده فقه األولويات.http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-1d44-426c-8980-da5765784cb5 ،
 45مسلم :صحيحه]كتاب اإليمان :باب بيان أن الدين النصيحة(،)74/1ح(.[)55
 46الزهار :اشكاليات الخطاب السياس ي اإلسالمي املعاصر ،ص(.)59
ً
 47البخاري :صحيحه]كتاب العلم :باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أال يفهموا (،)37/1ح(.[)127
 48حجاب :تجديد الخطاب الديني ،ص( ,)265أبو السعود :تجديد الخطاب الديني اآلليات والضوابط ,ص( ,)26عبد الرحمن :من مرتكزات الخطاب الدعوي ،ص( ،)112أبو اْلجد:
حول الخطاب الديني املعاصر,http://www.alwihdah.com/fikr/adab-ikhtilaf/2010-04-26-1214.htm ،
الغنوش ي :الخطاب اإلسالمي املعاصر وافتقاده فقه األولويات ".http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-1d44-426c-8980-da5765784cb5.
 49البخاري :صحيحه]كتاب العلم :باب ما كان النبي -صلى هللا عليه وسلم  -يتخولهم باملوعظة والعلم و كي ال ينفروا( ،)25/1ح( ،[)69مسلم :صحيحه] كتاب الجهاد والسير :باب في
األمر بالتيسير وترك التنفير( ,)1359/3ح(.[)1734
 50الترمذي :سننه]كتب أبواب الدعوات :باب "لم يعنون"( ,)548/5ح( ،)3540حسنه األلباني :سلسلة األحاديث الصحيحة(.)250 / 1
 51البخاري :صحيحه]كتاب األدب :باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته(،)8/8ح(.[)5999
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الذي ُ
الب َّد أن يركز عليه الخطاب اإلسالمي ،خاصة وأن عموم املسلمين بحاجة ملن ُي َي ِ ّس ُر األمر ُوي َه ّ ِو ُنه ،ويبسط الطريق ويمهده ،وال
ً
يعني ذلك غياب خطاب الترهيب مطلقا(.)52
ً
خامسا :إعطاء األولوية للجزئيات واملظاهر ،والغفلة عن الكليات واملقاصد:
ً
إن هذا ما جعل كثيرا من اْلجتمعات املسلمة؛ التي مرت بمراحل تغريب طويلة؛ قد جهلت أصول اإلسالم وقواعده؛ وليس فقط
جزئياته ومظاهره ،تترقب وتتخوف من قدوم الحكم اإلسالمي ،ونتج عن ذلك حالة من البلبلة ساعدت خصوم اإلسالم على
استثمارها ،واللعب على وترها ,في رمي اإلسالم بكل نقيصة ،والشعوب اليوم ،وهي تتخلص من آسريها ،تبحث عمن يزيد من هامش
الحرية؛ ال من يخاطبهم بمنطق الوص ي اآلمر ،فالخطاب اإلسالمي عليه أن يتناول القضايا األساسية ،التي هي محل اهتمام الجماهير؛
ُ
مثل الحريات ،وتكافؤ الفرص ،والعدالة االجتماعية ،أما أن تغفل هذه الكلياتُ ،ويلتفت إلى جزئيات ال تمس جوهر اإلسالم أو ُت ِ ّخ ُل
ً
بمضمونه ،فهذا أمر غير مقبول ،وسنة التدرج ،وااللتفات إلى املقاصد ،وترتيب األولويات؛ يجب أن تكون حاضرة في الخطاب
ً
تهيؤهم لالنقياد واالستسالم لحكم اإلسالم بكلياته وجزئياته(.)53
اإلسالمي؛ ومراعية ألحوال الناس وظروفهم ،ومدى ِ
ولنا في سيرة املصطفى -صلى هللا عليه وسلم -خير دليل ،فقد جاء في الحديث الذي ترويه عائشة -رض ي هللا عنها  :-أن النبي -صلى
ُ
ََ
ْ
ََ َْ
َ
َ ُ َ َ َ َ
َْ ْ
ُ
هللا عليه وسلم -قال لهاَ ( :يا َعا ِئشة ،ل ْوال أ َّن ق ْو َم ِك َح ِديث َع ْه ٍد ِب َج ِاه ِل َّي ٍة أل َم ْر ُت ِبال َب ْي ِت ،ف ُه ِد َم ,فأ ْدخل ُت ِف ِيه َما أ ْخ ِر َج ِم ْن ُهَ ،وأل َزق ُت ُه
ً
ً
ََ ً َ
َ َ َْ ُ َ ُ َ َْ َ ً َ
َ ََ ْ ُ َ َ
اس إ ْب َراه َ
َْ
يم)( ،)54ومخالفة هذا الهدي ُين ِت ُج انحرافا وتشوها في التصور.
ض ،وجعلت له بابي ِن ،بابا ش ْر ِق ًّيا ،وبابا غ ْرِب ًّيا ،فبلغت ِب ِه أس َ ِ ِ
ِباألر ِ
يقول الدكتور يوسف القرضاوي" :ومما وقع فيه املسلمون أنهم أهملوا فروض الكفاية كالتفوق العلمي والصناعي والحربي،
وإقامة الحكم الشوري القائم على البيعة واالختيار الحر ،ومقاومة السلطان الجائر واملنحرف عن اإلسالم ،واشتغلوا بما اختلف في
حله وحرمته ،مثل مسائل التصوير والنقاب والغناء ونحوها ،غافلون عن القضايا املصيرية الكبرى"(.)55
ً
سادسا :الخلط بين العقيدة والفكر:
ً
ً
ُي َع ُّد االختالف الواضح بين العقيدة والفكر اختالفا جوهريا؛ وذلك لتعلقه بمصدر كل منهما ،فالعقيدة مصدرها الوحي
املعصوم؛ الذي ال ينطق عن الهوى ،وهي محددة األركان واضحة املعالم ،أما الفكر فهو اجتهاد بشري يحتمل الخطأ والصواب ،له
منطلقاته وأدواته ووسائله ،ويمثل ثمرة تنزيل الوحي على الواقع؛ وتقويم الواقع به ،وهذه من اإلشكاليات التي يقع فيها بعض أنواع
الخطاب اإلسالمي املعاصر ،ويتصور أن فهمه لإلسالم هو اإلسالم فحسب ،ويرفض تصورات اآلخرين ورؤاهم من منطلق الصواب
املطلق الذي يؤمن به(.)56
ً
سابعا :مداومة الحديث عن املاض ي ،وثباته في وضعية املدافع:
مما الشك فيه أن الجاهل بتاريخه وماضيه ال يمكن له أن يبني مستقبله وحاضره ،ولكن التوازن واالعتدال أساس في كل ش يء،
ً
فليس من الحكمة أن يبقى الخطاب اإلسالمي متغنيا باملاض ي واْلجد التليد ،وال يلتفت إلى الحاضر؛ وكأن اإلسالم كان فترة من الزمن
ً
َ
نماذج وتجا َ
إسالمية في حاضرنا ،تمثل مادة دسمة وغنية ،تجعل إمكانية تكرار املاض ي وأمجاده
رب
ثم أصبح تاريخا ،خاصة مع وجود
ٍ
ّ
َّ
أحسنا التنظيرُ ،وو ِف ْقنا في اإلقناع(.)57
مسألة سهلة املنال ،إذا
َّإن الخطاب اإلسالمي عليه أن يراعي اشتداد الهجمة على اإلسالم ,وانحسار املسلمين وضعفهم وتقويضهم في مرحلة من
ً
املراحل ،ومرحلة أخرى يصبح اإلسالم فيه متوسعا ذائع السيط يعيش لحظات سيادة وعز وسؤدد؛ واإلسالميون يوشكون أن يغيروا
املعادلة الدولية ويقلبوا موازين العالم( .)58
ً
ثامنا :الغفلة عن دورالعقل ،وأهمية العلم ،في بناء التصوراإلسالمي:

 52عبد الرحمن :من مرتكزات الخطاب الدعوي ،ص(.)35
 53أدهمي :الخطاب اإلسالمي ومنهجية املقاصد،ص( ،)272أبو السعود :تجديد الخطاب الديني اآلليات والضوابط ،ص( ,)24-23الغنوش ي :الخطاب اإلسالمي املعاصر وافتقاده
فقه األولويات ، http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-1d44-426c-8980 ،أبو اْلجد :حول الخطاب الديني املعاصر،
. http://www.alwihdah.com/fikr/adab-ikhtilaf/2010-04-26-1214.htm

 54البخاري :صحيحه ] كتاب الحج :باب فضل مكة وبنيانها( ,)147/2ح(.[)1586
 55القرضاوي :فقه املوازنات ،ص( )21-19بتصرف.
 56العلواني :إصالح الفكر اإلسالمي مدخل إلى نظم الخطاب ،ص(.)45
 57الغنوش ي :الخطاب اإلسالمي املعاصر وافتقاده فقه األولويات  ،http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-1d44-426c-8980أبو اْلجد :حول
الخطاب الديني املعاصر.http://www.alwihdah.com/fikr/adab-ikhtilaf/2010-04-26-1214.htm
 58الغنوش ي :الخطاب اإلسالمي املعاصر وافتقاده فقه األولويات. http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-1d44-426c-8980 ،
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ً ۡ ۡ
ََ
ﵝالعلق الآية 1ﵜ  ،واألمة اإلسالمية هي أمة العلم واملعرفة ،بل قد قطع علماء األمة بأنه
إن أول آيات القرآن الكريم نزوال ﵟٱق َرأ ﵞ
ال تعارض بين العلم الصحيح واإلسالم على اإلطالق( ،)59فالحقيقة الدينية ال يمكن أن تناقض الحقيقة العقلية؛ ألن الحق ال ينقض
الحق( ،)60واإلسالم قد حدد الخطوط العريضة للتصور اإلسالمي ،وهو ما يطلق عليه بالثوابت أو القواطع ،وترك تفاصيل هذا
ً
ً
التصور للعقل البشري املنضبط بضوابط الشرع كي يحددها ،وهذا ما أكسب التصور اإلسالمي مرونة جعلته صالحا لكل زمان
ومكان(.)61
ً
تاسعا :عدم ضبط املصطلحات ،وانسيابية املفاهيم:
َّإن تنوع الخطاب أمر ال َّ
مفر منه ،ففي كل األديان والحضارات هناك تعدد ،ومن باب أولى وجوده في الخطاب اإلسالمي ،حيث
الفتوى غير ملزمة؛ واْلجتهد ليس له أن يتقيد باجتهاد غيره(  ،)62وتعدد هذه الخطابات ال يعني ضبابية املصطلحات ،وانسيابية
َ
ً
املفاهيم ،فالبد من محددات للخطاب اإلسالمي تجعله متميزا عن غيره من خالل وضوحه الشديد ،ودقة مدلوالته ،فاْلخاطب يدرك
ً
ً
واْلخاطب ال يجد إشكاال في توضيح املفاهيم.
جيدا مراد الخطاب وأهدافه،
ِ
ومما أوقع الناس في إشكاليات أن مصطلحات كالحاكمية ،أو الجاهلية ،قد جعلت األمة املسلمة َ
رهن تفسيرات مختلفة سمحت
لبعض املتنطعين أن يكفر َم ْن شاء ِم ْن األمة ،ويخرجه خارج دائرة اإلسالم ،دون التفريق بين الحاكمية فيما ال اجتهاد فيه ،وحاكمية ما
فيه اجتهاد ،وكذلك بين جاهلية العمل وجاهلية االعتقاد(.)63
وقد بين النبي -صلى هللا عليه وسلم -أهمية ضبط املصطلحات ،فعن سعد -رض ي هللا عنه ،-قال :قسم رسول هللا -صلى هللا
َ
ً
ً
َ ً
أعط فالنا؛ فإنه مؤمن ،فقال النبي -صلى هللا عليه وسلم( :-أ ْو ُم ْس ِل ٌم) أقولها ثالثا ،ويرددها
عليه وسلم -ق ْسما ،فقلت :يا رسول هللاِ ،
ً َ
علي ثالثا (أ ْو ُم ْس ِل ٌم)( .)64
ً
عاشرا :العداء الشديد للمخالف ،ورفض التعدد الحضاري والثقافي:
مما يسجل على بعض أنواع الخطاب اإلسالمي املعاصر أنه ينطلق من منطلق الرفض ،وعدم قبول اآلخر؛ وهو ما أوصله
للعدائية والصراع املستمر مع اْلخالفين ،لذلك البد من التأكيد على َّأن الخطاب اإلسالمي خطاب تجميعي متسامح إلى ّ
حد بعيد،
ٍ
َّ َ ۡ َ َٰ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ۡ ُ َ ُ ُۡ
ً
يتعامل مع اْلخالف بدرجات مختلفة ،ويصنف الناس تبعا ملوقفهم منه( ،)65قال تعالى :ﵟلا ينهىكم ٱَّلل ع ِن ٱلذِين لم يقَٰتِلوكم فِي
َ ُۡ

ُ

ُ َ

ۡ

ْ َ

ُ

ۡ ۡ

ٱلدِين َول ۡم يخر ُجوكم مِن د َِيَٰرك ۡم أن َتبَ ُّر ُ
سط َ
ٱَّلل يح ُّ
وه ۡم َو ُتقس ُِط ٓوا إل ۡيه ۡم إ َّن َّ َ
ِين ٨ﵞ ُ
ﵝالم ۡمتَحنَة الآية 8ﵜ.
ِب ٱل ُمق ِ
ِ ِ ۚۡ ِ
ِ
ِ
ِ
يقول الشيخ السعدي" :ال ينهاكم هللا عن البر والصلة ،واملكافأة باملعروف ،والقسط للمشركين ،من أقاربكم وغيرهم ،حيث كانوا
بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين  ..فإن صلتهم في هذه الحالة ،ال محذور فيها وال مفسدة"(.)66
َّإن اإلسالم في أحيان كثيرة يعمل على تحييد اْلخالف إذا لم يستطع أن يكسبه في صفه ,وموقف النبي -صلى هللا عليه وسلم -من
غطفان في غزوة األحزاب( )67يؤيد ذلك ،وفي رسائل النبي -صلى هللا عليه وسلم -التي كان يرسلها لرؤساء القبائل والدول ،ويخاطبهم
ً
ً
بعظيم ،وملك ،وغيرها من األلفاظ()68؛ ما يؤكد على أن الخطاب اإلسالمي يجب أن ال يكون عدائيا أو صداميا مع اْلخالف.

 59أبو السعود :تجديد الخطاب الديني اآلليات والضوابط ،ص( ،)193أبو اْلجد :حول الخطاب الديني املعاصرhttp://www.alwihdah.com/fikr/adab-ikhtilaf/2010- ،
.04-26-1214.htm

 60القرضاوي :الرسول والعلم ،ص(.)14
 61ابن بيه :الخطاب االسالمي بين القواطع واالجتهادات.http://www.binbayyah.net/portal/research/140 ،
 62االسنوي :نهاية السول(.)45/2
 63البشير :من سلبيات الخطاب اإلسالمي.http://www.iumsonline.net/ar/default.asp?word=%C7%E1%CE%D8%C7%C8&contentID=61&menuID=17 ,
 64مسلم :صحيحه] كتاب اإليمان :باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والهي عن القطع باإليمان من غير دليل قاطع( ،)132/1ح(.[)150
 65أبو السعود :تجديد الخطاب الديني اآلليات والضوابط ،ص( ،)29الزهار :اشكاليات الخطاب السياس ي اإلسالمي املعاصر ،ص(.)66
 66السعدي :تيسير الكريم الرحمن(.)856/1
 67ابن حجر :فتح الباري(.)400/7
 68حميد هللا :مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة ،ص( )109وما بعدها.
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الخاتمة:
وتتضمن أهم النتائج والتوصيات وهي كما يلي:
ً
أوال :النتائج:

َ
ُ
ُ
للمخاطب به ،املر ُ
ُ
ُ
أصول
النظر
تكز على
املفهم
ملقصوده،
املبلغ
الواضح
"البيان
• يمكن تعريف الخطاب اإلسالمي بأنه:
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلسالم من
ملوقف
واالستنباط الصحيح ،املراعي لعلم املعاني ودالالت األلفاظ ،املتفاعل مع أنظمة التواصل اْلختلفة ،املظهر
ِ
ِ
ِ
قضية تحتاج إلى بيان".
كل
ٍ
َ
َ
الوحيد إلعادة تكوين وتشكيل البنية الذهنية للمسلمين ولغيرهم ،وعلى عاتقه يقع واجب إظهار
السبيل
• يعد الخطاب اإلسالمي
الوجه الحقيقي لإلسالم ،وإعالء قيمه ومشروعه الحضاري.

• ظهرت خطابات تدعي انتمائها لإلسالم وقد اعترتها تشوهات عديدة ،وكانت لها صورة سلبية عن اإلسالم من إغفال مقاصد
الشريعة ،واإلرباك الواضح في تحديد أولويات الخطاب اإلسالمي املعاصر.
ً
ً
• تعتري الخطاب اإلسالمي مجموعة من اإلشكاليات؛ تجعله مشوها أو منقوصا ،منها محدوديته ،وبعده عن ترتيب أولوياته،
وتعميم مصطلحاته ،وتغييب العقل ،واستعداء اْلخالفين.
ً
ثانيا :التوصيات:

يمكن للباحثين أن يقدما بعض التوصيات املتعلقة بالبحث ,على النحو التالي:
• نوص ي بتشكيل هيئة على غرار اْلجامع الفقهية ،يكون دورها رسم معالم الخطاب اإلسالمي ،وبيان شكل الخطاب ومدى
مناسبته ،ويتم دراسة قضاياه التي تثار بين الفينة واألخرى وبيان موقف اإلسالم منها.
• االهتمام طلبة العلم والباحثين بقضايا الخطاب اإلسالمي ,وإجالء موقف اإلسالم منها بكل موضوعية وشفافية ،على أن تتخلص
هذه الدراسات من االنطباعات الشخصية أو الحزبية ،والتصورات املسبقة.
• عقد مؤتمرات علمية على املستويات اْلحلية ,يتم خاللها تناول آخر القضايا اْلحلية وبيان موقف اإلسالم منها.
• تدشين مؤسسات إعالمية كون دورها نشر موقف اإلسالم من القضايا واملشاكل املعاصرة ،بحيث تستطيع هذه املؤسسات
إيصال رسالة اإلسالم إلى جميع أصقاع األرض.
• نوص ي بإعداد مادة علمية تدرس في الجامعات العربية واإلسالمية تتناول خصائص وضوابط الخطاب اإلسالمي الوسطي،
وتعرض موقف اإلسالم من بعض القضايا املعاصرة.

املراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اآلمدي ،أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي .اإلحكام في أصول األحكام .اْلحقق :عبد الرزاق
عفيفي ،املكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -لبنان.
األلوس ي ،شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني .روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني .اْلحقق :علي عبد
الباري عطية ،دار الكتب العلمية -بيروت.
البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا (1422ه) .صحيح البخاري .اْلحقق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة األولى.
البشير .سمات الخطاب اإلسالمي املعاصر.http://alamat-2.blogspot.com/2011/11/blog-post_16.html .
البصري ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي (1419ه) .تفسير القرآن العظيم .اْلحقق :محمد حسين شمس الدين,
دار الكتب العلمية ،منشورات محمد علي بيضون -بيروت ،الطبعة األولى.
البغدادي ،أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب (1421ه) .الفقيه واملتفقه .اْلحقق :أبو عبد الرحمن
عادل بن يوسف الغرازي ،دار ابن الجوزي -السعودية ،الطبعة الثانية.
البنا ،جمال (د.ت) .تجديد الخطاب الديني ،وإعادة تأسيس منظومة املعرفة اإلسالمية .إصدار كتب عربية.
ابن بيه .القواطع واالجتهادات في الخطاب اإلسالمي.http://www.binbayyah.net/portal/research/140 .
الترمذي ،أبو عيس ى ( .)1975سنن الترمذي .محمد بن عيس ى بن َس ْورة بن موس ى بن الضحاك ،تحقيق وتعليق :أحمد محمد
شاكر وآخرين ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -مصر ،الطبعة الثانية.
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 .10آل تيمية .املسودة في أصول الفقه[ .بدأ بتصنيفها ّ
الجد :مجد الدين عبد السالم بن تيمية (ت652 :هـ) ،وأضاف إليها األب ،عبد
الحليم بن تيمية (ت682 :هـ)  ،ثم أكملها االبن الحفيد :أحمد بن تيمية (728هـ ) ،اْلحقق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار
الكتاب العربي.
 .11حجاب ،محمد منير ( .)2004تجديد الخطاب الديني في ضوء الواقع املعاصر .دار الفجر للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.
 .12أبو الحسين ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ( .)1979معجم مقاييس اللغة .حققه عبد السالم محمد هارون ,دار
الفكر.
 .13حميد هللا ،محمد ( .)1987مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة .دار النفائس ،الطبعة السادسة.
 .14الحنفي ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد ،عالء الدين البخاري .كشف األسرار شرح أصول البزدوي .دار الكتاب اإلسالمي.
 .15الرازي ،فخر الدين أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ( .)1997اْلحصول .دراسة وتحقيق:
الدكتور طه جابر فياض العلواني ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة
 .16الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،جار هللا (1407ه) .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .دار الكتاب
العربي -بيروت ،الطبعة الثالثة.
 .17الزهار ،محمود ( .)1998إشكاليات الخطاب السياس ي اإلسالمي املعاصر .دار املستقبل ،الطبعة األولى.
 .18السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا ( .)2000تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان .حققه :عبد الرحمن بن معال
اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى.
 .19أبو السعود ،عبد رب النبي على .تجديد الخطاب الديني اآلليات والضوابط .دار الكتب العليمة للنشر والتوزيع.
 .20أبو السعود ،العمادي محمد بن محمد بن مصطفى .إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .دار إحياء التراث العربي –
بيروت.
 .21الشافعي ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني (1379ه) .فتح الباري شرح صحيح البخاري .دار املعرفة-بيروت.
 .22الشيرازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ( .)2003اللمع في أصول الفقه .دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية.
 .23عبد الرحمن ،عبد هللا الزبير (1417ه) .من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق .كتاب األمة سلسلة دورية تصدر كل
شهرين عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية قطر ،مطابع قطر الوطنية ،العدد  56ذو القعدة ،السنة السادسة عشر.
 .24العتوم ،مهى محمود إبراهيم ( .)2004تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث دراسة مقارنة في النظرية واملنهج" .رسالة
دكتوراة"،كلية الدراسات العليا -الجامعة األردنية.
 .25العلواني ،طه جابر ( .)1995إصالح الفكر اإلسالمي مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر اإلسالمي .طبعة منقحة ومزيد املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي ،مكتب األردن.
 .26علوش ،سعيد ( .)1985معجم املصطلحات األدبية املعاصرة .دار الكتاب اللبناني بيروت -لبنان ،الطبعة األولى.
 .27الغنوش ي .الخطاب اإلسالمي املعاصر وافتقاده فقه األولوياتhttp://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-1d44-426c- .
8980-da5765784cb5

 .28أبو الفضل ،محمد بن مكرم بن على (1414ه) .لسان العرب .جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،دار صادر-
بيروت ،الطبعة الثالثة.
 .29القرافي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن املالكي ( .)1973شرح تنقيح الفصول .اْلحقق :طه عبد
الرؤوف سعد ،شركة الطباعة الفنية املتحدة ،الطبعة األولى.
 .30القرضاوي ،يوسف ( .)1984الرسول والعلم .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى.
 .31القرضاوي ،يوسف ( .)2004خطابنا اإلسالمي في عصر العوملة .دار الشروق ،الطبعة األولى.
 .32املاوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي .النكت والعيون .حققه السيد ابن عبد املقصود بن
عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان.
 .33مؤسسة املنصور الثقافية .خصائص الخطاب اإلسالمي املعاصر.http://mansourdialogue.org/Arabic/lecs%20%2815%29.html ،
 .34أبو اْلجد .الخطاب الديني املعاصرhttp://www.alwihdah.com/fikr/adab-ikhtilaf/2010-04-26-1214.htm .
 .35مجمع اللغة العربية بالقاهرة .املعجم الوسيط ( .إبراهيم مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار) ،دار
الدعوة.
 .36مراد .وعي أهمية الخطاب بين اإلسالم والواقعhttp://aafaqcenter.com/post/73 .
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 .37املرس ي ،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده .اْلحكم واْلحيط األعظم.
 .38املسيري .معالم الخطاب اإلسالمي الجديدhttp://qassimy.com/vb/showthread.php?t=419577 .
 .39أبو املعالي ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني ( .)1997البرهان في أصول الفقه .ركن الدين ،اْلحقق :صالح بن
محمد بن عويضة ،دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ،الطبعة األولى.
 .40منتدى اللسانيات :مفهوم الخطاب في الدراسات اللغوية والنقدية.http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=573 .
 .41نواري ،بالة ( .)2008أدبية الخطاب النثري عند القاض ي عياض.
 .42النيسابوري ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري .صحيح مسلم .اْلحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي –
بيروت.
 .43اليمني ،محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني ( .)1999إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول .اْلحقق :الشيخ
أحمد عزو عناية ،دمشق  -كفر بطنا ،دار الكتاب العربي ،الطبعة األولى.
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امللخص:
في هذا البحث املوسوم ب (منهجية محمود محمد طه في كتابيه خطوة نحو الزواج في السالم وتطوير شريعة األحوال
الشخصية) ،نتناول أحد أهم كتب محمود بجانب كتابيه الرسالة الثانية من السالم ورسالة الصالة ،وهو كتاب تطوير األحوال
الشخصية ،استقص ي الباحثان مصادر محمود محمد طه التي استند عليها في كتابيه تطوير شريعة األحوال الشخصية وخطوة نحو
الزواج .ووقفا على أوجه الختالفات والتماثالت بين آراء محمود محمد طه في مسائل األحوال الشخصية وماورد في كتب الفقه
السالمي ،ومدى موافقة محمود أو مخالفته لها .إختلف محمود محمد طه في املنهج الفكري عن كل املجددين الذين يرون إمكانية
كفالة حقوق املرأة باجتهادات جديدة في الشريعة السالمية ،بينما يرى محمود أن ال مساواة بين الرجل واملرأة في الشريعة الن
الشريعة فيها تعدد الزوجات وتمنح املرأة نصف ميراث الرجل وتجعل الرجل قواما على املرأة ،وقد خالف محمود محمد طه كتب
الفقه السالمي في تشريع قوامة الرجل على املرأة في السالم ،وأنها ليست أصال وإنما األصل املساواة ،وتشريع تعدد الزوجات في
السالم عنده ليس أصال؛ وإنما األصل الزوجة الواحدة للزوج الواحد ،وكذلك تشريع الطالق فهو عنده ليس أصال في السالم؛ وإنما
هو تشريع انتقال مما يجعل الطالق أمرا غير مشروع .أما مايخص تعدد الزوجات فذهب إلى أن شريعة األصول تمـنع التعـدد ،من
أهم النتائج التي توصل اليها الباح ثان :أن كتاب تطوير األحوال الشخصية ليست به منهجية واضحة وال تطوير يحل مشكالت اليوم.
ولقد صمم الكتاب ليمنع الطالق وتعدد الزوجات ،ويلغي املهر ويجعل النفقة شراكة بين األزواج .لكنه لم يفصل في هذه القضايا كما
فعل الفقه املوروث ،ولم يلتفت إلى املشكالت التي يمكن أن تنجم من أحكامه هذه ،كما أنه لم يعر قضايا املواريث أي إهتمام رغم
أنها تقع ضمن قوانين األحوال الشخصية .وقد اتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي من خالل أسلوبي الستنباط واالستقراء
وكذلك املنهج املقارن للوصول ملراميهما.
الكلمات املفتاحية :محمود محمد طه؛ وتطوير شريعة األحوال الشخصية؛ حقوق املرأة.

املقدمة:
العالقة بين الرجل واملرأة في املجتمع السالمي وداخل األسرة تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما في الحياة -وهو ما يسمى
بالتكامل الوظيفي ،-ومن مقاصد هذا التكامل املوافق للفطرة البشرية :حصول السكن للرجل واملودة والرحمة بينهما ،قال تعالى:
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َۡ َ ََ َ ُ
َ ۡ َ َ
ت لِق ۡومٖ َيتَفك ُرون ٢١ﵞ
ﵟومِن ءايَٰتِه ِٓۦ أن خلق لكم مِن أنفسِكم أزوَٰجا لِتسكن ٓوا إِل ۡيها وجعل بينكم م َودة ورحمة ًۚ إِن فِي ذَٰل ِك ٓأَلي َٰ ٖ
خلَ َق ُ
ﵝالروم الآية 21ﵜ  ،والحقوق عند املسلمين ال يقررها الرجل وال املرأة إنما يقررها هللا جل وعال خالقهما،الذي قال ﵟ ُه َو ٱلَّذِي َ
ُّ
كم
َ
َ َ َ َ ََ َۡ َۡ َ َ َ ۡ ُ َ
َّ ۡ
ك َن إِل ۡي َهاۖ ﵞ ﵝالأ ۡع َراف الآية 189ﵜ ،وبذلك فإن وجد حيف في الحقوق وإهمال في أداء
مِن نف ٖس وَٰحِدة ٖ وجعل مِنها زوجها لِيس

الواجبات من طرف تجاه آخر؛ فهو نتيجة النحراف عن الدين ،وجهل بأحكامه وضعف إيمان باهلل سبحانه وتعالى ،ومما يكسب هذا
املوضوع أهمية خاصة ما يقع فيه كثير من الناس من الخالل بهذه القضية إفراطا أو تفريطا .مما أوجب ضرورة الوقوف علي ما يتعلق
بأحوال السرة في كتابي تطوير شريعة األحوال الشخصية وخطوة نحو الزواج في السالم ملحمود محمد طه؛ ومقارنته بما في القرآن
َّ َّ
ويبين مدى موافقة
والسنة النبوية املطهرة والنظر الفاحص في املواضيع املرتبطة بموضوع السرة .و ِبما ِ
يوضح الحقيقة الشرعيةِ ،
ومخالفة محمود محمد طه في كتابيه مع الفقه السالمي .والحق إن من مقاصد الدين التي عليها مدار تعاليمه -أوامره ونواهيه -هي
صيانة الفرد ،ومنحه الحرية التامة التي ال تتصادم مع مصالح اآلخرين ،وأنه ملا بعث عليه الصالة والسالم ،هدم الجاهلية وظلمها
للمرأة وأخرج للعالم من النساء املحتشمات والدينات والعاقالت ،واملتعلمات ،واملربيات.

مشكلة الدراسة:
يرى الباحثان أنه البد من معرفة بعض األسئلة واملنطلقات التي يجب الرجوع إليها والصدور عنها للولوج في هذا البحث وهي:
 .1هل طور محمود محمد طه في شريعة األحوال الشخصية؟ وعلى ماذا استند في كتابه خطوة نحو الزواج في السالم؟ وماهية
منهجيته؟
 .2ما أهمية القضايا التي تناولها محمود في كتابه شريعة األحوال الشخصية؟ ماهو رأيه في الطالق ،وتعدد الزوجات ،وماهي ضرورة
تناول كتابيه ومقارنتهما بما ورد في الفقه السالمي؟
هذه األسئلة وغيرها ومايمكن أن ينجم عنها من إجابات قد تكون قي شكل مقاربات أو استنتاجات أو حقائق ستمثل مشكلة هذا البحث.
منهج الدراسة:
ولتحقيق املرامي التي يسعى إليها الباحثان سيتبعان املنهج الوصفي التحليلي من خالل أسلوبي االستنباط واالستقراء ،وكذلك
املنهج املقارن.
هيكل الدراسة:
املبحث األول :محمود محمد طه املولد والتعليم ومصادراملعرفة.
املبحث الثاني :شريعة األحوال الشخصية عند محمود محمد طه ( الزواج،الطالق،املساواة بين الرجل واملرأة).
املطلب ألول :كتاب تطوير شريعة األحوال الشخصية والزواج في شريعة الجمهوريين (شريعة األصول).
املطلب الثاني :الزواج في الحقيقة.
املطلب الثالث :الزواج في شريعة األصول.
املبحث الثالث :مساواة املرأة بالرجل وعقد الزواج ،مقدماته؛ وشروط صحته ونفاذه وأحكامه في الفقه السالمي.
املطلب األول :مساواة املرأة بالرجل.
املطلب الثاني :مسؤولية الرجل واملرأة في بناء األسرة.
املطلب الثالث :حول تعدد الزوجات
املبحث الرابع :الطالق وآثاره.
املطلب األول :تعريف الطالق.
املطلب الثاني :مشروعية الطالق وحكمه.
املطلب الثالث :طالق املرأة نفسها.
املبحث الخامس :نماذج من أوجه الختالفات والتماثالت بين آراء محمود محمد طه واملذاهب الفقهية في مسائل األحوال
الشخصية.
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املبحث األول :محمود محمد طه املولد والتعليم ومصادراملعرفة
ولد محمود في مدينة رفاعة بوسط السودان حوالي عام 1909م « بدأ محمود تعليمه بالدراسة بالخلوة »(.)1أتم محمود دراسته
النظامية ثم انتقل إلى الخرطوم (بعد إتمامه دراسته الوسطى برفاعة انتقل محمود في العام 1932م إلى الخرطوم عاصمة السودان)
درس املساحة في كلية غردون «تخرج األستاذ محمود في قسم املساحة بكلية غردون في العام 1936م وعمل بعد تخرجه مهندسا
بمصلحة السكك الحديدية ،والتي كانت رئاستها بمدينة عطبرة»(  .)2ظهر اهتمامه بالشؤون السالمية عام 1945م عندما قرر مع عدد
من أصحابه تأسيس الحزب الجمهوري السوداني ،في  26أكتوبر ،وهو من أوائل األحزاب السودانية التي نادت باستقالل السودان
وتحوله إلى دولة جمهورية )3(.
عالم بدون شبكة عنكبوتية ( )Internetال يمكن تصوره ،هذا ما يقوله جيل القرن الحادي والعشرين .ولم يكن السودان بكل
تأكيد "حتى العام 1985م" يعرف شيئا اسمه الشبكة العنكبوتية .وبالتالي لم يكن متاحا لألستاذ أن يفيد من هذا املصدر املعرفي املهم،
ولم يدرس محمود في معاهد دينية متخصصة وليست له إجازة منها .كذلك لم يؤثر عن محمود أنه اتخذ له شيخا كما فعل كبار
مشايخ الصوفية أو رجال الدين عبر التاريخ السالمي .إذن ماهي مصادر املعرفة لدى محمود ؟! لم يتبق أمامه إال الكتاب الورقي الذي
ظل املصدر الرئيس للمعرفة عنده ،وأبلغ دليل على ذلك رسالة محمود للشيخ محمد األمين الجعلي والتي شكلت كتاب «من دقائق
حقائق الدين» كله« :لقد وصلني الكتاب املذكور أعاله ،وهو كتاب قيم ،ولم يتفق لي أن رأيته من قبل ،ولم أسمع به ،وأنا على ذلك
مأذون منك في االحتفاظ به ..فجزاك هللا عن صديقك القديم كل خير)4(»..
لكن هنالك مصدر معرفة أشار إليه محمود في كتابه (الرسالة الثانية) وإن لم ينسبه لنفسه صراحة .هذا املصدر هو الفهم عن
هللا «من رسول الرسالة الثانية؟ هو رجل آتاه هللا الفهم عنه من القرآن ،وأذ ن له في الكالم .»..قال هو ٌ
رجل «بصيغة النكرة» ،ولعل هذا
"أي الفهم عن هللا" يكشف محاولة تسويغ إفراغ القرآن مما يعطيه ظاهره ومن قواعد اللغة العربية في بعض تفسيرات محمود ،رغم
أن محمود كان قد ألزم نفسه من قبل باللتزام بقواعد اللغة العربية وظاهر القرآن «وهذا ما يحكيه ظاهر القرآن الذي تعطينا إياه
اللغة العربية»( «.)5أني لم ابن شيئا من أمري على كشف يخالف ظاهر النص»( .)6وأنه بذلك يفتح الباب لفوض ى عارمة ال يمكن
السيطرة عليها بأية حال ،وال يمكن التنبؤ بما ينتج عنها من مشاكل في كل مناحي الحياة .لكن كيف يكون التحقق من أن هللا قد آتى هذا
َ َّ ُ ْ َّ َ َ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ
ٱّلل بِك ِل
الرجل «أو قل هذه املرأة» الفهم عنه ،وكيف أنه قد أذن له في الكالم؟ .والعتماد فقط على ﵟوٱتقوا ٱّللۖ ويعلِمكم ٱّللُۗ و
َش ۡي ٍء َعل ٞ
ِيم ٢٨٢ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 282ﵜ ،ال تفيد ألن هللا يعلم من السباكة حتى علوم الفضاء .من هنا يتضح لنا أن تعليم محمود ومسيرته

املهنية كانت في غالبها دراسة أكاديمية بحتة وكانت مهنته مهندسا حسب تأهيله األكاديمي ،النزعة الدينية لم تكن قد ظهرت حتى نهاية
هذه املرحلة من حياته.
الواضح أن محمود قد ثأثر في بدايات حركته الفكرية باملدرسة الصوفية ،والصوفية الفلسفية على وجه التحديد؛ فقد طبعت
هذه املدرسة بطابعها كل كتابات محمود وزودته بتلك العبارات الغائمة والجمل ذات الدالالت الفضفاضة غير املحددة وطغت
منهجيتها على اتجاه فكره ونظرياته ومصطلحاته التي تكررت في كتبه املختلفة ! والحقيقة التي يجب أن تسجل هي براعته في استخدامها
وكأنه صاحبها ومبدعها األول! مع مالحظة أنه يكررها في الكتاب الواحد عدة مرات ناهيك عن الكتب املختلفة مع السهاب في الحديث.
ونجد أن محمود يرفض املنهج التقليدي بمسلماته وتقديساته ويعتبره من خالل كتبه اليمثل أساسا لبناء مشروعه ،فهو تجميدي
ثابت حسب رؤيته ،والواضح أن محمود يعتقد أنه يمتلك مشروعا فكريا يغاير املشاريع الفكرية األخرى ،عبر عنه في مقدمة كتابه
الرسالة الثانية الطبعة الرابعة وأن مشروعه هذا للمتأمل لم يولد من فراغ ،فهو متأثر بمناهج سبقته ،ويظهر ذلك في تعاطيه مع
القرآن الكريم من زاوية املكي واملدني ومن الزاوية التأملية ،دون الرجوع لكتب من سبقه وهو غير متخصص .كما يدعي أن مشروعه هو
الوحيد القادر على تغيير املجتمع ويصور نفسه كمنقذ ومحرر وأن ماجاء به هو جديد – رغم استنساخه وجمعه للكثير من أفكار من
سبقوه  -وكثيرا ما يستخف باملفكرين لعدم قدرتهم على فهم ماجاء به ويصفهم بعدم املواكبة! وكذلك تجدر الشارة إلى أن ملحمود
نزعة صوفية متجذرة ،مع مايصاحب التصوف من شطحات فكرية يصعب فهمها! ويستعمل محمود كلمات متعارف عليها بين الفقهاء

 1ملحات من حياة األستاذ محمود محمد طه .إصدارات مركز األستاذ محمود محمد طه الثقافي ص .1
 2السابق نفسه ،ص .2
 3السابق ،نفس الصفحة.
 4من دقائق حقائق الدين ،محمود محمد طه .مايو  .1981ص .12
 5السابق ص .4
 6السابق ص .14
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ورجال املسلمين واملثقفين والعامة ،ولكنه يعطيها معنا خاصا .وهو مايخلق سوء التفاهم بينه وبين معارضيه .فهم يفهمون كالمه كما
متعارف بينهم ،بينما هو ال يعني مايعنون( 7(.

املبحث الثاني :شريعة األحوال الشخصية عند محمود محمد طه (الزواج ،الطالق ،املساواة بين الرجل واملرأة)
املطلب ألول :كتاب تطويرشريعة األحوال الشخصية والزواج في شريعة الجمهوريين (شريعة األصول):
يهدي محمود محمد طه كتابه (تطوير شريعة األحوال الشخصية) إلى النساء إلى أكبر من استضعف في األرض ،فيقول( :الهداء
 ...إلى أكبر من استضعف في األرض ،وال يزال  ...إلى النساء ،ثم إلى سواد الرجال وإلى األطفال ...بشراكم اليوم فإن موعود هللا قد أظلكم
(ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في األرض ،ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين)(  )8ثم يقول في مقدمة هذا الكتاب بعد ذكر اآليات
القرآنية في الشهادة وامليراث ،ثم يعقب عليها بثناء للقرءآن وعدله ،على سبيل التعمية والستدراج ليجهز عليها بأقبح أنواع الذم
والعدوان  -وأن هذه اآليات التي وصفت النساء بالقصور عن مساواة الرجال في الشهادة أو عدم مساواتهم في امليراث بأنه عدل يناسب
القاصر وهو العدل الذي يبرره (حكم الوقت) (فقد كانت املرأة في القرن السابع قاصرة عن شأو الرجال وليس القصور ضربة ال زب
وإنما هو مرحلة تقطع مع الزمن والصيرورة إلى الرشد حتم) )9 (.والسؤال للمؤلف محمود من أين له العلم بأن هللا شرع شرعه مؤقتا؟
وأنزل أحكام دينه طارئة على عباده ،وأن محمدا الذى أرسله هللا رحمة للعاملين بشريعته السمحة ودينه الخاتم إنما جاء بحكم الوقت
الهل القرن السابع فقط.)10(،
يعتبر كتاب تطوير شريعة األحوال الشخصية من أهم كتب محمود؛ وقد جاء الكتاب استجابة لوعد قطعه على نفسه في خاتمة
كتاب خطوة نحو الزواج في السالم (وإنما موعدكم مع ذلك كتابنا القادم عن :تطوير شريعة األحوال الشخصية في السالم)(  ،)11لكن
الكتاب صدر بدون عبارة "في السالم" .وكتاب خطوة نحو الزواج في السالم يقع في ثماني صفحات فقط وهو يشبه إلى حد كبير
الرسائل الصغير ذات املوضوع الواحد ،وكانت املنهجية في بنية الكتاب جيدة من حيث تناوله ملوضوع واحد ،وهو موضوع الزواج
"بدايته وإنهاؤه" وحاول أن يبسط إجراءات الزواج (هذه الخطوات ما هي إال عودة للشريعة السالمية في بساطتها التي بعد عنها الناس،
مجاراة للمظاهر الفارغة الجوفاء  )..ص  .4لقد حاول إلزام الناس بهذه البساطة حيث ضيق على الناس واسعا( .دخول العروسين
ببعضهما ،بنفس مالبسهما القديمة ،في حجرة مؤثثة باألثاث القديم ،ومفروشة بالفرش القديم ،املوجود باملنزل) .ص  .4وحدد املهر
بعملة ال يجدها الناس اليوم (العقد على مهر قدره جنيه واحد) ص  .4وأراد أن يحمي عش الزوجية (فإننا نرى أن حماية عش الزوجية
تقع على مستويين :مستوى التربية ومستوى القانون  )..ص  .5وجعل أهم النقاط في أهداف التربية هي (أسس إختيار الشريك والتواؤم
بين الزوجين وإكتساب حسن الخلق وحفظ العشرة) بتصرف ص  .5وملا جاء ملستوى القانون وضع عدة شروط وأوجب إثباتها في عقد
الزواج (يجب أن تكون العصمة بيد املرأة ،يشترط أال يقع الطالق إال بعد أن يرفع األمر إلى حكمين عدلين وأن ينص في العقد أنه ال
يصح تعدد الزوجات إال لضرورة قصوى) بتصرف ص  .7 - 6الش ئ امللفت للنظر أن محمود إستدل في مسألة وضع العصمة بيد املرأة
بكتاب األحوال الشخصية حسب املعمول به في املحاكم الشرعية املصرية والسودانية واملجالس الحسبية"(  )12ملؤلفه األستاذ محمد
مصطفى سرحان .رغم أن محمودا ال يرجع في أبحاثه ألي مرجع وهذه من الحاالت نادر الحدوث.
صدر كتاب تطوير شريعة األحوال الشخصية في ديسمبر 1971م ،أي بعد ما يقارب العام من وعده في كتاب خطوة نحو الزواج
في السالم الذي صدر في يناير 1971م .من املفترض أن تكون منهجية بنية الكتاب الالحق أفضل من السابق؛ إال أن العكس من ذلك
قد حدث .جاء كتاب تطوير شريعة األحوال الشخصية الطبعة الثالثة 1979م في  95صفحة ،منها  12صفحة عبارة عن مقدمتي
الطبعتين األولتين .ثم جاءت توطئة البحث في  46صفحة (صفحة  )85 - 13وباملقابل كانت صفحات الكتاب نفسه "أي البحث" حوالي
 22صفحة أي ما يعادل حوالي  %48من التوطئة ،أخيرا جاءت الخاتمة في حوالي  11صفحة أي حوالي  %50من صفحات البحث أو
الكتاب .إن عدم التناسق بين حجم البحث أو الكتاب وتوطئته وخاتمته لهو خطأ منهجي كبير يضعف من قيمة الكتاب لدى أي قارئ
له حد معقول من الطالع ،وقد إعترف محمود بذلك في خاتمة الت وطئة (هذه توطئة البحث قد طالت  ...ولم يكن من طولها بد  ..ألنها
إنما أريد بها إلى إعداد املسرح الذي تتحرك فيه صور القوانين املتطورة) ص .57

 7فكر محمود محمد طه ومنهجه وآراؤه ،دراسة تحليلة نقدية ،د .الباقر وآخرون ،مطبوعات املركز السالمي للدعوة والدراسات املقارنة ،الخرطوم ،ص.9
 8محمود محمد طه ،تطوير شريعة األحوال الشخصية،الطبعة الثالثة1399 ،هـ ص .2
 9السابق ص .4
 10محمود محمد طه ،تطوير شريعة األحوال الشخصية  ،السابق،نفس الصفحة.
 11خطوة نحو الزواج في السالم ،ص .7
 12األستاذ محمد مصطفى سرحان" ،األحوال الشخصية حسب املعمول به في املحاكم الشرعية املصرية والسودانية واملجالس الحسبية بتصرف ص .5
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تناول محمود في التوطئة موضوعات شتى لتهيئة القارئ حتى يستوعب ما سيرد من أفكار في الكتاب أو البحث كما يسميه ،على
الرغم من أنه ال توجد به أيا من خصائص البحث وسماته .لقد تناولت التوطئة من ضمن ما تناولت نشأة النسان والضمير واملجتمع
والسالم .كما أنها تناولت قانوني الغاب والنسان ،وكل هذه املوضوعات تناولها محمود في كتاباته السابقة ،خاصة كتاب الرسالة
الثانية من السالم .ولكن أهم وأخطر موضوع هو إعادة تناول آيات األصول وآيات الفروع ليصل بها إلى أحكام يقصدها بغض النظر
عن املنهجية واملنطق (قلنا :إن اآليات املكية هي آيات األصول ،وإن اآليات املدنية هي آيات الفروع )..ص  .40ألن بها تتم كرامة األحياء (ال
كرامة ملطلق حي على هذا الكوكب ،إال ببعث أصول السالم .إال ببعث آيات األصول التي كانت منسوخة ،ونسخ آيات الفروع التي كانت
ناسخة في القرن السابع )..ص  .58وقد فصل محمود ذلك في كتابه الرسالة الثانية من السالم (ولقد جاء القرآن مقسما بين اليمان
والسالم ،في معنى ما جاء إنزاله مقسما بين مدني ومكي« )13 (».واالختالف بين املكي واملدني ليس اختالف مكان النزول وال اختالف زمان
النزول»( « )14إنما هو مستوى املخاطبين .فيأيها الذين آمنوا خاصة بأمة معينة .ويأيها الناس فيها شمول لكل الناس .)15(».لكن السؤال
املهم الذي لم تجب عليه فرضية آيات أصول مكية وفروع مدنية هو من هو أول من قال أن هذا قرآن مكي وهذا قرآن مدني؟ وما هي
مكانته في الدين من حيث األلوهية والرسالة أو النبوة؟ .القرآن والسنة لم يذكرا موضوع املكي واملدني ذلك البتة.
إن مصطلح تطوير التي جاء في هذا الكتاب( :كتاب جديد في بابه ،ذلك بأنه يتناول الشريعة السلفية بالتطوير ،فيرتفع بها من
نص كان عمدتها في القرن السابع ،حين نزل القرآن  ،وشرع التشريع ،إلى نص اعتبر يؤمئذ مرجأ إلى وقته ألنه أكبر من ذلك الوقت)( )16
ولم يكن جديدا هذا املصطلح ،أو تفرد به محمود ،لقد حاوله من قبل أناس عملوا في مجال قوانين األحوال الشخصية القائم على
املذهب الحنفي في مصر مثال ،وقد واجهتهم مشكالت شكلية وموضوعية أوردها األمام محمد أبو زهرة في كتابه األحوال الشخصية
(ولكن تطبيق املذهب الحنفي وحده في مصر قد صحبه أمران ضج بالشكوى منهما ذوو الفكر في مصر :أحدهما شكلي ،وثانيهما
موضوعي)(( )17فأما الشكلي فهو أن القضاة كانوا يعتمدون في أقضيتهم على قانون غير مسطور لم تدون مواده)(  )18و (أما العيب
املوضوعي فهو أن العمل بمذهب أبي حنيفة قد كشف عن مسائل ليس في األخذ بها ما يتفق مع روح العصر) .وراح المام يعدد اللجان
ومشاريع القوانين في عدد من السنوات ،وجاءت من بعد ذلك جهود كثيرة وهي مستمرة حتى اآلن في كثير من الدول السالمية .املشكل
في إسم الكتاب هو عدم وجود مصطلح بإسم شريعة األحوال الشخصية .لقد كان موجودا على األوراق الرسمية قانون ومحاكم
األحوال الشخصية ،وكانت هذه املحاكم تسمى باملحاكم الشرعية وقضاتها بالقضاة الشرعيين ،وهذه ثقافة شعبية ومصطلح شعبي،
ولكن األستاذ دمج السمين وخرج بهذا املصطلح.
أصدر محمود كتيبا باسم «خطوة نحو الزواج في السالم » .وقد بنى محمود أفكاره على خلفية تجربة واحدة فقط أسماها« زيجة
جمهورية» تمت يوم  11ديسمبر 1970م في حي املوردة – أم درمان .ومنها وضع ست نقاط لتحقيق مثل هذه الزيجة في املستقبل.
 .1اختيار الطرفين لبعضهما عن رض ى وقبول من كليهما.
 .2فترة خطوبة قصيرة يرتبط الطرفان عقبها بعقد زواج شرعي .ويالحظ أن الخطبة ليست سوى إخطار الزوج أهل الزوجة نيته االقتران
بها .وليس فيها أي أثر للتقاليد الجوفاء ..والتكاليف الكثيرة املعروفة.
 .3العقد على مهر قدره جنيه واحد قال النبي صل هللا عليه وسلم« :أخير النساء أحسنهن وجوها ،وأقلهن مهورا» وقال صل هللا عليه
وسلم« :من يمن املرأة تيسير خطبتها ،وتيسير زواجها وتيسير رحمها».
 .4تقليل املهور يرغب فيه كل الناس ،لكن التحديد فيه ش يء من العنت.
 .5تسليم الزوج زوجته والزوجة زوجها ،على حد سواء ،في نفس ليلة العقد.
 .6دخول العروسين ببعضهما ،بنفس مالبسهما القديمة ،في حجرة مؤثثة باألثاث القديم ،ومفروشة بالفرش القديم ،املوجود باملنزل.
وهنا محمود يضيق واسعا ماذا لوكان الزوج قادرا على أن يكون له بيته الخاص به ،وأثاثه وفرشه «مما يقدر عليه» بدون مشقة؟.
 .7قيام الزوج بالصرف على منزله ،والزوجة بإدارة بيتها ،منذ صباح اليوم التالي للزواج.
هذا شيئ طبيعي ،لكن ماذا لو كان الزوج يقدر على االستمتاع بإجازة شهر يقضيه في أي مكان جميل؟ .اليمكن إجبار الناس على
الفقر والشظف والكآبة وهم قادرون على الفرح .هذه النقاط الست من املمكن أن تكون موجهات أو مقترحات ،حتى ال تثقل العادات
املرذولة كاهل الفقراء من األمة .وال يمكن أن تكون ملزمة في درجة التشريعات اللهية أو الهدي النبوي أو نفاذ القانون .هذا ما أشار
مرجع سابق ص 109

 13الرسالة الثانية،
 14السابق،ص .110
 15السابق نفس الصفحة.
 16تطوير شريعة األحوال الشخصية ،ص .60
 17األحوال الشخصية .المام محمد أبو زهرة .دار الفكر العربي ط  1950 .2ص .8
 18السابق نفسه ،ص9
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إليه محمود بقوله« :وأول ما ينبغي مالحظته أن السعادة ال تنبني على القانون ،إنما تنبني على املعرفة بطبائع الناس»(  .)19ما ينبغي
مالحظته هو أن محمودا أطلق أحكامة تلك بما استوحاه من تجربة محدودة «زيجة في حي املوردة».
لكن محمودا أقحم القانون في حالتين من الحاالت الست أعاله «تعدد الزوجات والطالق» لو أصابتا نفاذ القانون ألصبحت
الحياة صعبة «فإننا نرى أن حماية عش الزوجية تقع على مستويين :مستوى التربية ومستوى القانون»(  .)20وكانت هذه الحماية بسبب
قلة املهر «كما ذكرنا ،فإن تقليل املهر املادي يعني إنه البد من ترجمته إلى شروط كرامة للمرأة وهذه الشروط تثبت في وثيقة تعاقد
الزواج ،وتلزم الطرفين قضاءا ،لحماية هذا الزواج بسيط التكاليف من االستهتار»(  .)21وكانت ملحمود ثالثة شروط:
« .1يجب أن تكون العصمة بيد املرأة ،كما هي بيد الرجل ،وال يستأثر بها أحدهما ..وال يهولن أحد هذا الكالم ،فإنه جائز شرعا ،ومعمول
به قضاء» .
« .2يشترط أال يقع الطالق إال بعد أن يرفع األمر إلى حكمين عدلين»( .)22
« .3ينص في العقد أنه اليصح تعدد الزوجات إال لضرورة قصوى»( .)23
الشرط األول جائز (ويرى أبوحنيفة وأبو يوسف :أن املرأة العاقلة البالغة لها الحق في مباشرة العقد لنفسها .بكرا كانت أو
ثيبا»(  .)24ثم قال « وليس لوليها العاصب حق االعتراض عليها ،إال إذا زوجت نفسها من غير كفء أو كان مهرها أقل من مهر املثل»(.)25
ٓ
َ َّ ۡ
تحدث األحناف عن حق املرأة في تزويج نفسها قبل مئات السنين «واستدل جمهور األحناف بما يأتي -:قوله تعالى :ﵟ َوِإذا َطلقتُ ُم ٱلن َِسا َء
ُ ۡ ُ ۡ ُ َّ ۡ
َََۡ َ َ َ
َ َ َ
َ َ ُ َ ُ
ۡ ۡ
َ ََ َ ْ ََۡ
ََ َۡ ُ ُ ُ َ َ ۡ ََۡ َ
ٱّللِ َوٱل َي ۡو ِم
فبلغ َن أجل ُه َّن فلا تعضلوه َّن أن ينكِح َن أزوَٰج ُه َّن إِذا ترَٰض ۡوا بين ُهم بِٱل َمع ُر ِ ِۗ
وف ذَٰل ِك يوعظ بِهِۦ من كان مِنكم يؤمِن ب ِ
َ َٰ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ
ون ٢٣٢ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 232ﵜ وأيضا (البقرة  .)230ففي هاتين اآليتين إسناد
ٱٓأۡلخ ِِرِۗ ذلِكم أزكي لكم وأطهر ًۚ وٱّلل يعلم وأنتم لا تعلم

الزواج إلى املرأة .واألصل أن يكون الفاعل الحقيقي .ثم إنها تستقل بعقد البيع وغيره من العقود فمن حقها أن تستقل بعقد زواجها ،إذ
ال فرق بين عقد وعقد ...وعقد الزواج وإن كان ألوليائها حق فيه فهو لم يلغ ،إذ أعتبر في حالة ما إذا أساءت التصرف ،وتزوجت من غير
كفء ،إذ إن سوء تصرفها يلحق عاره أولياءها .قالوا :وأحاديث اشتراط الوالية في الزواج تحمل على ناقصة األهلية ،كأن تكون صغيرة،
أو مجنونة ...وتخصيص العام ،وقصره على بعض أفراده بالقياس جائز عند كثير من أهل األصول»(.)26ولكن محمودا يريد أن يعطية
قوة نفاذ شرائع الله وحدوده ،وهو ممكن إذا أرادت الزوجة ذلك وهي حرة فيما تشترط.
الشرط الثاني هو أحد أوجه التفريق بين الزوجين وليس الوجه الوحيد ،وكان الفقهاء دوما يحاولون تضيق فرص الطالق
(اختلفت آراء العلماء في حكم الطالق ،واألصح من هذه اآلراء ،رأي الذين ذهبوا إلى حظره إال لحاجة ،وهم األحناف والحنابلة.
ذواق ،مطالق»(  .)27ولم يكن من بين محاوالتهم أطر الناس على وجه واحد
واستدلوا بقول الرسول صل هللا عليه وسلم «لعن هللا كل ٍ
من أحكام الطالق .أما الشرط الثالث فللمرأة أن تشرط لنفسها ذلك برضا الزوج ( لكن للمرأة أن تشرط ما هو مباح مثل أن تشترط أن
يجعل الرجل عصمتها بيدها أو أال يتزوج عليها) .قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم« :أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به
الفروج» رواه الشيخان)28 (.

املطلب الثاني :الزواج في الحقيقة:
جعل محمود للزواج صيغتين أحداهما في الحقيقة؛ واألخرى في الشريعة «هناك زواج في «الحقيقة» ..وهناك زواج في
«الشريعة» ..فأما ،في «الحقيقة» فإن زوجتك هي صنو نفسك .هي شقيقة نفسك ..هي انبثاق نفسك عنك خارجك ..وهي ،بذلك ،جماع
َ َ ٓ َ ُ ۡ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ُّ َ َ َ ۡ َ ۡ
كف ب َرب َ
َ ُ ۡ َ َ َ
ك
اق وفِي أنف ِ
آيات اآلفاق لك ..وإلى ذلك الشارة بقوله تعالى :ﵟسن ِري ِهم ءايَٰتِنا فِي ٱٓأۡلف ِ
س ِهم حت َٰي يتبين لهم أنه ٱلحق ُۗ أولم ي ِ ِ ِ
ُ َ
َأنَّ ُهۥ عَل َ َٰى كُل َش ۡيءٖ َشه ٌ
يد ٥٣ﵞ ﵝف ِصلت الآية 53ﵜ .ومحمود الذي ساوى الرجل واملرأة في الشهادة وامليراث والطالق ،هنا يخاطب الناس
ِ
ِ
ُ َ َّ
َ ََ
ُ
خطابا ذكوريا .فإن كان هنالك من انبثاق فكان البد له أن يكون «الذكر» قد انبثق عن «األنثى» قال تعالى :ﵟهو ٱلذِي خلقكم مِن
َ
َ َٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َّ َٰ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٗ
َّ ۡ
َ
ِيفا َف َم َّر ۡت بهِۦ فَلَ َّمآ َأ ۡث َقلَت َّد َع َوا َّ َ
ٱّلل َربَّ ُه َما لئ ِ ۡن َءاتيۡتَنَا
نف ٖس وحِدة ٖ وجعل مِنها زوجها لِيسكن إِليهاۖ فلما تغشىها حملت حملا خف
ِۖ
َ
َ ٗ َّ َ ُ َ َّ َ َّ
ٱلشكِر َ
ين ١٨٩ﵞ ﵝالأ ۡع َراف الآية 189ﵜ .هنا الخلق من نفس واحدة ثم الجعل وهو تغيير الوظيفة أي إنبثق عنها زوجها،
صَٰلِحا لنكونن مِن َٰ ِ
 19خطوة نحو الزواج في السالم ،ص.4
 20السابق ،ص.5

 21السابق ،نفس الصفحة

 22خطوة نحو الزواج في السالم،السابق ،ص.6
 23السابق ،ص7

 24فقه السنة ،السيد سابق ،دار الفكر ،بيروت ،ط 1977 ،1م ،ص .113
 25السابق نفس الصفحة.
 26السابق ،ص .114
 27السابق ،ص .207
 28فقه السنة للنساء ،أبو مالك كمال بن السيد سالم .املكتبة التوفيقية .القاهرة2000 .م .ص .437
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وحتى اآلن ال تحديد ألنثى أو ذكر .ثم جاءت األفعال لتدل على الذكورة أي هذا املنبثق الذي هو ذكر ،ثم دلت على األنوثة ،أي األصل
ﱡ
املنبثق ﱡ
الغشيان فأثقلت األنثى عندما وقفا الثنان ذكرا وأنثى يدعوان
عنه أي الذكر تغش ى األنثى ،فكان الحمل"عند األنثى" نتيجة لهذا
ون َّن م َن َّ
صالحا َل َنك َ
ََ ََ
الشاكر َ
ين) من الوضع املقلوب  -بخالف اآلية أعاله  -الذي جعل األنثى هي انبثاق عن الرجل ،انطلق
هللا (لئن آت ْيتنا َ ِ
ِ
ِ ِ
محمود ليبني معاني ضخمة وخطيرة على أساس الفرض الذي إفترضه «وما يقال ،في هذا املستوى ،عن موضع الزوجة من الزوج ،يقال
عن موضع الزوج من هللا ..فالزوجة هي أول تنزل من الوحدانية الحادثة إلى الثنائية ..هذه هي الزوجة في «الحقيقة»َ ( :يا َأ ﱡي َها َّ
الناس َّاتقوا
َّللا َك َ
َرَّبكم َّالذي َخ َل َقك ْم م ْن َن ْف َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ َّ
ام إ َّن َّ َ
َّ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ان
ِ
ِ
س و ِاحد ٍة وخلق ِمنها زوجها وبث ِمنهما ِرجاال ك ِثيرا و ِنساء واتقوا َّللا ال ِذي تساءلون ِب ِه واألرح ِ
ٍ
َ
)
29
(
َعل ْيك ْم َر ِقيبا)  .والنفس الواحدة هي آدم النسان الكامل « ففي هذا املقام فإن النفس الواحدة هي نفس آدم ،النسان الكامل ،الذي
أقيم مقام الخالفة»(  .)30وهي زوج هللا « وهذه النفس الواحدة هي ،في أول األمر ،وفي بدء التنزل ،نفس هللا ،تبارك وتعالى – هي الذات
القديمة  -التي منها تنزلت الذات الحادثة ،وتلك هي النسان الكامل «الحقيقة املحمدية» ..والنسان الكامل هو أول قابل لتجليات أنوار
الذات القديمة -الذات اللهية -وهو ،من ثم ،زوجها ..وإنما كان النسان الكامل زوج هللا ألنه قام في مقام العبودية .)31 ( »..كل هذا
الكالم بني على استنتاج خاطئ هو انبثاق الذكر عن األنثى ،وعن فهم خاطئ عن وجود شيئ اسمه الزوجة ،والقرآن ال يتحدث عن زوجة
َ ۡ َ َ ُّ ُ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ َٰ ُ َّ َ ٗ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
خذون ُهۥ
بل يتحدث عن زوج وزوجين وأزواج ﵟوِإن أردتم ٱست ِبدال زو ٖج مكان زو ٖج وءاتيتم إِحدىهن ق ِنطارا فلا تأخذوا مِنه شيـا ًۚ أتأ
ُ َ ۡ َ ۡ َۡۡ ََ ۡ َ َ
ُ ۡ َ ٗ َ ۡ ٗ ُّ ٗ
ك إلَّا َمن َسبَقَ
َ َّ َ َ ٓ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ُّ ُ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ
َ
بهتَٰنا وِإثما مبِينا ٢٠ﵞ ﵝالن ِساء الآية 20ﵜ ﵟحت ٰٓي إِذا جاء أم ُرنا وفار ٱلتنور قلنا ٱحمِل فِيها مِن ك ٖل زوجي ِن ٱثني ِن وأهل ِ
َ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ٓ َ َ َ َ َ ُ ٓ َّ َ ٞ
ِيل ٤٠ﵞ ُ
ﵝهود الآية 40ﵜ وال تمييز بين الذكر واألنثى في مسألة الزوج ،أنظر (الشورى٥٠ :
عليهِ ٱلقول ومن ءامنًۚ وما ءامن معهۥ إِلا قل

 مكية) وفي معجم مقاييس اللغة «زوج الزاء والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيئ لشيئ .من ذلك [الزوج زوج املرأة .واملرأة] زوجَ َ

َ

َ

َ ۠

َ

َ َ

يب ٧٢ﵞ ُ
ج ٞ
وز َو َهَٰذا َب ۡعلي َشيۡخاۖ إ َّن َهَٰذا ل َش ۡي ٌء َعج ٞ
ت َي َٰ َويۡل َت ٰٓي َءأل ُِد َوأنَا َع ُ
بعلها»( .)32وهو ما عليه القرآن ﵟقال ۡ
ﵝهود الآية 72ﵜ .أما زوجة
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ٌ
ٌ ٌ
َ َّ َ َّ ُ ۡ َ َّ ُ َ
ون ٢٨ﵞ ُّ
ﵝالز َمر الآية 28ﵜ.
فهي لغة رديئة «وزوجة لغة رديئة»(  .)33والقرآن ليس به إعوجاج لغة ﵟق ۡر َءانا َع َربِيًّا غيۡ َر ذِي عِو ٖج لعلهم يتق
هذا االستنتاج الخاطئ ،والفهم الخاطئ ،ال يقبالن على أساس الفهم عن هللا في القرآن.
من هنا انطلقت سلسة من األخطاء املنهجية عند محمود « ومقام العبودية مقام إنفعال ،في حين أن مقام الربوبية مقام فعل..
فالرب فاعل ،والعبد منفعل ..ثم تنزلت من النسان الكامل زوجته ..فكان مقامها منه ،مقامه ،هو ،من الذات ..فهي منفعلة ،وهو
فاعل ..وهذا هو ،في الحقيقة ،مستوى العالقة «الجنسية» بين الرجل واملرأة»(  .)34قال محمود «فهي منفعلة ،وهو فاعل» فإذا أعيد
ترتيب الجملة لتكون « فهو فاعل ،وهي منفعلة» فإن املعنى واحد .في الجملة التى سبقت هذه الجملة قال محمود «فالرب فاعل،
والعبد منفعل» ونضع بعدها الجملة املعدلة « فهو فاعل ،وهي منفعلة» ونرى ما هي العالقة في هذه الجمل .هذه العالقة فصلها
محمود « ومن أجل شرف هذه العالقة «الجنسية» الذي حاولنا تبيينه في األسطر السابقة وقع شديد الحرص عليها في الدين ..وهي أكبر
مظهر للحياة في مجال تعبيرها عن وجودها»( .)35لم يترك محمود الحيرة تكتنف الناس وبين العالقة بين النسان الكامل والذات
َ
َّ
القديمة «أي اللهية» «وحين يكون إنجاب الذرية هو نتيجة العالقة «الجنسية» بيننا وبين نسائنا«َ :و َبث ِم ْنه َما ِر َجاال ك ِثيرا َو ِن َساء»،
تكون ثمرة العالقة بين الذات القديمة وزوجها -النسان الكامل -املعارف اللدنية .)36 ( »..ونتيجة هذه العالقة املبهمة بينهما يكون علما
لدنيا يغمر العبد « وحين يتم اللقاء بين هذين الزوجين -الذات اللهية ،والنسان الكامل -ينبث العلم اللدني ،في فيض يغمر العبد
العالم من جميع أقطاره»(  .)37ومن هذا الوضع صار الوضع بين الرجال والنساء «ومن هذا العلم ..اللدني رجال ،ونساء ،فهذا الوضع
بين الذات اللهية ،والنسان الكامل -انفعال العبودية بالربوبية -هو الذي جاء الوضع منه بين الرجال والنساء -انفعال األنوثة
بالذكورة ..وهو ما يسمى عندنا ،بالعالقة «الجنسية»(  .)38وهكذا منذ أن بدأ محمود في فلسفة الخلق ،وتنزالتها ،واالنبثاق ،والنسان
الكامل ،والذات القديمة ،سارت األمور لتنتهي بهذه العالقة « الجنسية».

 29تطوير شريعة األحوال الشخصية،مرجع السابق نفس الصفحة.
 30السابق ،ص .64
 31السابق ،ص .59
 32معجم مقاييس اللغة ،ص .392
 33مفردات ألفاظ القرآن .الراغب األصفهاني .ذوي القربى .ط 1431 .6هـ .ص .384
 34تطوير شريعة األحوال الشخصية،مرجع سابق ص .59
 35السابق ،ص .61
 36السابق ،ص .60
 37تطوير شريعة األحوال الشخصية،مرجع السابق نفس الصفحة.
 38السابق نفس الصفحة.
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هكذا نجد أن كل مابذله محمود من تعابير فلسفية حول الزواج في الحقيقة كان بعيدا كل البعد عن املنهجية ،وفيه مفاهيم
مغلوطة عن انبثاق «من» عن «من» ،وجعله األنثى أن تتنزل «أي تنبثق» عن الذكر دون دليل ،ومن ثم القفز بالذكر ملرحلة النسان
الكامل ،تاركا األنثى املسكينة وراء ظهره ،تسأل نفسها ملاذا إنبثقت عن هذا الكائن األناني؟.
املطلب الثالث :الزواج في شريعة األصول:
َّ
عرف محمود هذا الضرب من الزواج « ويمكن تعريف الزواج هنا بأنه شراكة بين شريكين متكافئين ،ومتساويين في الحقوق،
والواجبات ،ال تقع فيه وصاية من الرجل على املرأة ،وال من املرأة على الرجل»(  .)39هنا أصبح الزواج شراكة ،وانتفت الوصاية .ملاذا يصر
محمود على تكرار هذه الكلمة؟ كلمة «الوصية» وردت في القرآن في املواريث ووصية املوت .وصايا هللا للناس لم يكن منها في القرآن ش يء
يخص وصاية الرجل على املرأة .من أين أصاب محمودا هذا الوسواس -أي -وصاية الرجل على املرأة؟ .يقول محمود« :وصاية النبي على
األمة بمقتض ى آية الشورى ..ووصاية الرجال على النساء بمقتض ى آية القوامة»(  .)40عندما يقصر فهم محمود عن إدراك معاني ظاهر
القرآن واللغة ،فإنه يقوم بتوزيع التهامات يمنة ويسرة .ثم يمض ي في التعريف قائال « :فليس هناك وصاية على أيهما في هذه الشراكة إال
بوصاية يفرضها على كليهما القانون الدستوري»( .)41بمعنى لو أن الدين أو الفقه فرضا الوصاية على كليهما فهي مرفوضة ،لكن لو
فرضها قانون دستوري فهي مقبولة .ثم أضاف قائال« :هما يملكان الدخول في هذه الشراكة باألصالة عن نفسيهما ،وبمطلق إختيارهما،
ولهما الحق «املتساوي» في الخروج عنها .)42( »..عندما يسمى الفراق بين األزواج فض شركة فإنه مقبول ،أما الطالق ليس مقبوال .ألن
فض الشراكة دون مشاكل نفسية « فيكون فض الشراكة ،من غير أن يترك مرارة ،وال عداء ..فيمارس حق الطالق في سعة أفق ،وطيبة
نفس»( .)43ما الذي جاء بكلمة الطالق هنا؟ ،إنه يتكلم عن فض شراكة .هكذا يمض ي أزواج األمس بعد فض الشراكة في سرور وحبور
لقامة شراكات جديدة « ليدخل كل من الشريكين في تجربة جديدة ،مع شريك جديد ،عس ى أن يهتدي بهذه التجربة الجديدة لصنوه
الحق ،أو إلى قريب منه»( .)44لكن بعد ظهور أمة السالم من رحم الغيب ،فلن تكون هناك حاجة للطالق «فال تكون ،يومئذ ،بهما حاجة
إلى ممارسة حق الطالق ،وإنما هو الوفاق ،واملحبة ،والسعادة.)45 (»..
بنظرة ملا طرحه محمود من تطوير لشريعة األحوال الشخصية يتضح أنها تتلخص في اآلتي:
 .1محاوالت فلسفية قامت على أسس ومفاهيم مغلوطة.
 .2حرية الرجل واملرأة في اختيار الشريك .وهذا كفله القرآن والسنة ،ولم يأت محمود بجديد ،سوى أنه صوب نقدا لعوامل
وعادات اجتماعية -سودانية  -صرفة ،مثل الخطبة واملغاالة في املهور ،وصورها على أنها الدين .واقتبس الحل من تجربة
سودانية صرفة «زيجة جمهورية في حي املوردة».
الفقهاء املسلمين منذ مئات السنين باع طويل في التناول املنهجي في االستدالل من نصوص الكتاب والسنة ،ولبعضهم آراء جريئة
سبقت ما كان عليه العلماء في ذلك الزمان .مسألة أحوال األسرة أي ما يعرف في القانون «بقانون األحوال الشخصية كانت أكثر
تفصيال في الفقه التقليدي» ملقابلة كل حاجات الناس ،وكانت كذلك أكثر مرونة ومنهجية مما لدى محمود في كتابه املوسوم «تطوير
شريعة األحوال الشخصية».
ما هو التطوير عند محمود؟ لقد وافق بعض االختيارات الفقهية املعروفة منذ قرون ،وصوب سهام نقده لبعض العادات
االجتماعية «السودانية على وجه الخصوص» التي توهم أنها من الدين ،وقد منع الطالق وتعدد الزوجات دون دليل أو قرينة .لم يهتم
محمود بقسم مهم من قانون األحوال الشخصية أال وهو امليراث.
مصطلح شريعة:
َ ۡ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َّ َ َ
َ َ
ج َعلۡ َنَٰ َ
ك عَل َ َٰى َشر َ
وردت كلمة شريعة مرة واحدة في القرآن ﵟثُ َّم َ
ِين لا َي ۡعل ُمون ١٨ﵞ
يعةٖ مِن ٱلأم ِر فٱتبِعها ولا تتبِع أهواء ٱلذ
ِ
ﵝالجَاثِيَة الآية 18ﵜ الشريعة هنا هي أحكام وحي هللا ،التي ال تتبع أحكام بني إسرائيل في توراتهم ،وال األهواء خارج التوراة بمختلف
َ َ َۡ
َّ ُ َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َّ
ٱلظَٰلِ ِم َ
اب أَل ٞ
ين ل َ ُه ۡم َع َذ ٌ
َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ ٰٓ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ِيم ٢١ﵞ
ضي بينهمُۗ وِإن
ِين مال ۡم يَأذ ۢن بِهِ ٱّللًۚ ولولا كل ِمة ٱلفص ِل لق ِ
مسمياتها ﵟأم لهم شركؤا شرعوا لهم مِن ٱلد ِ
ۡ
َ
ُّ
َ
ورى الآية 21ﵜ  ،والحق النجيل بالتوراة ﵟ َو َق َّفيۡنَا عَل َ ٰٓى َء َاثَٰرهِم بع َ
ِيسي ٱبۡن َم ۡريَ َم ُم َصد ِٗقا ل َِما َبيۡ َن يَ َديۡهِ م َِن َّ
ﵝالش َ
ٱلت ۡو َرىَٰةِِۖ َو َءاتيۡ َنَٰ ُه ٱل ِإن ِجيل
ِ ِ
ِ
َّ
ح ُ
ِين َ ٤٦ول ۡ َي ۡ
ٱلت ۡو َرىَٰةِ َو ُه ٗدى َو َم ۡوع َِظ ٗة لِلۡ ُمتَّق َ
ك ۡم أَ ۡه ُل ٱلۡإنجيل ب َمآ أَ َ
ور َو ُم َصد ِٗقا ل َِما َبيۡ َن يَ َديۡهِ م َِن َّ
نز َل َّ ُ
فِيهِ ُه ٗدى َونُ ٞ
ٱّلل فِيهِِۚ َو َمن ل ۡم
ِ ِ ِ ِ
 39السابق ،ص .67
 40تطوير شريعة األحوال الشخصية،مرجع سابق ،ص .75
 41السابق ،ص .67
 42السابق نفس الصفحة.
 43السابق نفس الصفحة.
 44السابق نفس الصفحة.
 45السابق ،ص .68- 67
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َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ۡ َ ُ َ
ٱح ُ
ب بٱلۡحَق ُم َصد ِٗقا ل َِما َبيۡ َن يَ َديۡهِ م َِن ٱلۡك َِتَٰب َو ُم َهيۡمِنا َعلَيۡهِ فَ ۡ
ََ ََۡٓ َۡ َ ۡ َ َ
كم
ِۖ
ِ
يحكم بِما أنزل ٱّلل فأو ٰٓلئِك هم ٱلفَٰسِقون  ٤٧وأنزلنا إِليك ٱلكِتَٰ ِ ِ
َ ۡ َ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ َ َّ َ ٓ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ
ُ ۡ ۡ َ ٗ َ ۡ َ ٗ َ َ ۡ َ ٓ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ُ ٗ
ٗ
ك ۡم أ َّمة َوَٰح َِدة
ج َعلنَا مِنكم شِ رعة ومِنهاجا ًۚ ولو شاء ٱّلل لجعل
ق لِك ٖل
بينهم بِما أنزل ٱّللۖ ولا تتبِع أهواءهم عما جاءك مِن ٱلح ِ ِۚ
َ
ُ
ََ
ۡ
َ ُ َ
ِيعا َفيُنَبئُ ُ
ٱّللِ َم ۡرج ُع ُ
ٱستَب ُقواْ ٱلۡخَيۡ َرَٰت إلَي َّ
ك ۡم َجم ٗ
َُُۡ ۡ َٓ َ َ ُ ۡ َ ۡ
ون ٤٨ﵞ َ
ﵝالمائـِ َدة من الآية
كم ب ِ َما كنتُ ۡم فِيهِ تختلِف
ِ ِۚ ِ
ِ
ِ
ولَٰكِن ل َِيبلوكم فِي ما ءاتىَٰكمۖ ف ِ

 46الي الآية 48ﵜ الشريعة عند محمود أقل من السنة التي سيصلها البشر بتطورهم من الشريعة («ثم بفضل تطور املجتمع البشري
خالل هذه املدة الطويلة ،مما جعله مستعدا لتفهم التشريع املتطور من الشريعة إلى السنة .)46 (»..وقد شرع هللا للبشرية من الدين من
ُ ٗ َ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ ٓ ۡ َ َٰ َ َ ُ َ َٰ َ َ َ ۡ
َ َ َ
ع لَ ُ
ِيس ٰٓيۖ أن
كم م َِن ٱلدِي ِن َما َو َّص َٰي بِهِۦ نوحا وٱلذِي أوحينا إِليك وما وصينا بِهِۦ إِبرهِيم وموسي وع
لدن نوح إلى الرسالة الخاتمة ﵟشر
َ
َ
َ
ۡ
َ ََ َََ ُ ْ
َ ُ ْ
ٓ
ۡ
َ
َ
ُّ
ۡ
َ
َ
َّ ُ َ
ََُ َ
ِيب ١٣ﵞ ﵝالش َ
ِي إل ۡيهِ َمن يُن ُ
َ َ ۡ ُ ُ ۡ
َ َ ُ ََۡ ٓ
ُ
ورى الآية
أقِيموا ٱلدِين ولا تتف َّرقوا فِيهِِۚ كبر على ٱلمش ِرك ِين ما تدعوهم إِل ۡيهِِۚ ٱّلل يجت ِب ٓي إِل ۡيهِ من يشاء ويهد ِ

13ﵜ

متن الكتاب تناول الزواج في الحقيقة مقابل الزواج في الشريعة ،وبنفس الطريقة جعل الزواج في شريعة األصول مقابل الزواج في
شريعة الفروع .وقد بنى هذه الصيغ على فرضية وجود قرآنين منفصلين مكي ومدني ،وهي فرضية ال يعرف قائلها وال حصر آياتها حصرا
دقيقا موثوقا ال يتطرق إليه الشك وال الجدل وال الخالف .ثم تناول الطالق ورفض كل اآليات التي تحدثت عنه ذلك عندما تحدث عن
حق النساء في الطالق ،بحجة أنها آيات فروع مدنية (ويجب أن يكون واضحا ،فإن حق النساء في الطالق ال يلتمس في نصوص آيات
الطالق  ..ذلك بأن جميع هذه اآليات إنما هي آيات مدنية  ..وهي من ثم ،فروع وفروع القرآن هي عمدة شريعة الرسالة األولى  ..في حين
عمدة شريعة الرسالة الثانية إنما هي أصول القرآن  )47 ()..ولكنه ال يتوانى في الستدالل بالقرآن املدني وتأويله لصالح قناعاته ،ففي
َ َّ َ
َ
سبيل منع تعدد الزوجات جعل من القرآن املدني جزءا من األصول وقوال حاسما (وفي هذه األصول فإن قوله (ف ِإ ْن ِخ ْفت ْم أال ت ْع ِدلوا
َ
ف َو ِاح َدة) يصبح قوال حاسما في النهي عن التعدد)( .)48وهذه هي اآلية  3من سورة النساء املدنية التابعة لقرآن الفروع حسب محمود
محمد طه.
عموما الكتاب ليست به منهجية واضحة وال تطوير يحل مشكالت اليوم .لقد صمم الكتاب ليمنع الطالق وتعدد الزوجات،
ويلغي املهر ويجعل النفقة شراكة بين األزواج .لكنه لم يفصل في هذه القضايا كما فعل الفقه املوروث ،ولم يلتفت إلى املشكالت التي
يمكن أن تنجم من أحكامه هذه ،خاصة في ظل مرحلة النتقال من هذا املجتمع إلى مجتمع أمة السالم التي ما تزال في رحم الغيب
«الزواج في هذه الشريعة ،هو حظ العارفين ،الذين يتسامون به إلى مستويات ال تدخلها معهم شريعة الطالق ..ال ألنهم يمنعونها،
بالطبع ،ولكن ألنهم ال يحتاجونها»( .)49لكن يمكن للطالق أن يمثل فرصة ثانية ألن املشكلة بدأت من صعوبة الختيار «مثلنا في ذلك
يقرب منه األعمى الذي يجلس وبين يديه «خوابير» بعضها مربع ،وبعضها مستطيل .وبعضها مثلث ،وبعضها مبروم ،وبعضها نصف
دائرة ،وبعضها قطاعات دائرة على أحجام مختلفة ،وأمامه سطح عليه «أخرام» يناسب كل منها «خابورا» من «الخوابير» التي بين يديه.
فهو يحاول أن يضع «الخابور» املناسب في «الخرم» املناسب فيتفق له ذلك حينا ،ويعييه أحيانا ،بل قد يعجز عجزا تاما عن التوفيق
التام بين «الخابور» و«الخرم» .وفي الحق ،أن هذااملثل ال ينطبق تمام النطباق على حالة اختيارنا الزوجة .بل أن األعمى ،في هذا املثل،
أقرب إلى التوفيق والتسديد من أحدنا وهو يمارس تجربة االختيارهذه .فإذا أخطأ أحدنا فوضع «خابورا» نصف دائري في «خرم» مربع،
مثال ،فإنه يحتاج إلى فرصة ثانية ليعيد التجربة من جديد .وإنما شرع الطالق ليعطينا هذه الفرصة الثانية»(  ..)50لكن الطالق يكون
ميسورا ومقبوال في ظل القانون الدستوري حين يسمى فض الشراكة ألنها بدون وصاية «فليس هناك وصاية على أيهما في هذه الشراكة
إال بوصاية يفرضها على كليهما القانون الدستوري»(« .)51هما يملكان الدخول في هذه الشراكة باألصالة عن نفسيهما ،وبمطلق
إختيارهما ،ولهما الحق «املتساوي» في الخروج عنها« .)52( »..فيكون فض الشراكة ،من غير أن يترك مرارة ،وال عداء ..فيمارس حق
الطالق في سعة أفق ،وطيبة نفس»(.)53

 46الرسالة الثانية ،ص .110
 47تطويرشريعة األحوال الشخصية ،ص .76
 48تطوير شريعة األحوال الشخصية ،ص 78
 49السابق ،ص .68
 50الرسالة الثانية ،مرجع سابق ص .130
 51السابق ،ص .67
 52السابق نفس الصفحة.
 53تطوير شريعة األحوال الشخصية،مرجع سابق ص .67
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املبحث الثالث :مساواة املرأة بالرجل وعقد الزواج؛ مقدماته وشروط صحته ونفاذه وأحكامه في الفقه اإلسالمي
املطلب األول :مساواة املرأة بالرجل:
ساوى هللا (جل جالله) في كتابه العزيز بين الرجل واملرأة في أصل الخلقة ،فأخبرنا سبحانه بوحدة األصل النساني الذي خلق

ُ َّ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ ْ
َّ ۡ
َ ََ ُ
منه الرجال والنساء في غير ما موضع من القرآن الكريم ،فقال تعالى :ﵟ ٰٓ
يأيها
ٱلناس ٱتقوا َربَّك ُم ٱلذِي خلقكم مِن نف ٖس َوَٰح َِدة ٖ
َ
ۡ
َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ ُ َ َ ٗ َ ٗ َ َ ٓ ٗ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ
َ
ُ
َ
َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ
َ ٓ َ
ان َعليۡ ُ
ك ۡم َر ِق ٗ
يبا ١ﵞ ﵝالن َِساء
ٱّلل ٱلذِي ت َسا َءلون بِهِۦ وٱلأرحام ًۚ إِن ٱّلل ك
وخلق مِنها زوجها وبث مِنهما ِرجالا كثِيرا ون ِساء ًۚ وٱتقوا
الآية 1ﵜ ،وغيرها من اآليات ،كما ساوى ربنا عز وجل بين الرجل واملرأة في أصل العبودية له وحده ال شريك له؛ وكذلك في التكاليف
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َّ
اس إِنا
الشرعية ،ولم يفضل جنسا على آخر ،بل جعل مقياس التفضيل والتكريم والتميز هو التقوى والصالح ،قال تعالى :ﵟيأيها ٱلن
ِيم َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ٗ َ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ ْ َّ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ُ
َ َۡ َ ُ
ُ
ك ۡم إ َّن َّ َ
ٱّلل َعل ٌ
خبِير١٣ ٞﵞ ﵝالحُج َرات
خلقنَٰكم مِن ذك ٖر وأنث َٰي وجعلنَٰكم شعوبا وقبائِل ل ِتعارف ًۚٓوا إِن أك َرمكم عِند ٱّللِ أتقى َٰ ًۚ ِ
الآية 13ﵜ .ويتساوى الرجال والنساء بل النسانية كلها مع جميع من خلق هللا في أصل العبودية ،قال تعالى :ﵟإن كُ ُّل َمن في َّ
ت
ٱلس َمَٰ َو َٰ ِ
ِ
ِ
َۡ
ٱلرِنَٰمۡح َعبۡ ٗدا ٩٣ﵞ َ
ۡرض إِلَّآ َءاتي َّ
ﵝم ۡريَم الآية 93ﵜ .وقد ساوى هللا كذلك بين الرجال والنساء في أصل التكاليف الشرعية بامتثال
َوٱلأ ِ
ِ
َ ۡ َ َ َ َ ٗ َ َ ُ ۡ َ ٰٓ َّ ۡ َ
َ َ
ى إِلا مِثل َهاۖ َو َم ۡن َعمِل صَٰل ِٗحا
األوامر واالمتناع عن النواهي ،والثواب والعقاب على فعلها وتركها ،يقول تعالى :ﵟمن عمِل سيِئة فلا يجز
َ
َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ َ ُ ۡ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ َّ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ْ ُ َ ٞ
َ
اب ٤٠ﵞ ﵝغاف ِر الآية 40ﵜ ،وأيضا ساوى ربنا تبارك وتعالى
مِن ذك ٍر أو أنث َٰي وهو مؤمِن فأو ٰٓلئِك يدخلون ٱلجنة يرزقون فِيها بِغي ِر حِس ٖ
ۡ ُ َّ
ََ
َ
ۡ ۡ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 228ﵜ ،وقال تعالى :ﵟل َ
وف ﵞ َ
ال
بينهما -الرجل واملرأة  -في أصل الحقوق والواجبات ﵟ َول ُه َّن مِثل ٱلذِي عليۡهِ َّن بِٱل َمع ُر ِ ِۚ
ِلرج ِ
ِ
َ ٓ َ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َّ ٞ
َ
ٗ ۡ ٗ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َّ َ َّ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ َ َ َ َّ ٞ
يبا َّمف ُروضا ٧ﵞ ﵝالن َِساء الآية
ان وٱلأقربون مِما قل مِنه أو كثر ًۚ ن ِص
ان وٱلأقربون ول ِلن ِساءِ ن ِصيب مِما ترك ٱلول ِد ِ
ن ِصيب مِما ترك ٱلول ِد ِ

7ﵜ  ،ولم تقتصر نصوص الشرع الشريف على املساواة في أصل التكليف فقط ،أو أصل الحقوق والواجبات ،وإنما تعدت ذلك األمر إلى
التوصية باملرأة؛ فأوصت الشريعة الرجال بهن خيرا وأن يتعاملوا معهن باملعروف في أكثر من موضع في القرآن الكريم  .قال تعالى:
ۡ

َ

َ

َ

َ

ْ

َ

َ

َ ۡ
وف فإن كر ۡهتُ ُم ُ
ك َر ُهوا َشيۡ ٗـا َويَ ۡ
ج َعل َّ ُ
َ َ ُ ُ َّ َ ۡ ُ
ٱّلل فِيهِ َخيۡ ٗرا كث ِٗيرا ١٩ﵞ ﵝالن َِساء الآية 19ﵜ .والكثير من
وه َّن ف َع َس ٰٓي أن ت
ﵟوعاشِ روهن بِٱلمعر ِ ِۚ ِ
ِ
اآليات التي تحمل هذا املعنى.
وفي مسألة كفالة السالم لحقوق املرأة يقول مارسيل بوازار ؛ والفضل ما شهدت به األعداء:
)
" ..أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد صل هللا عليه وسلم أنها حامية حمى حقوق املرأة"( .. 54وال ريب في ذلك حيث هللا سبحانه
وتعالى هو األعلم بمن خلق وهو األعلم بشئونهم  .ونذكر في هذا الصدد عدة نماذج منها:
ا
أول :الستقالل الفكري للمرأة:
من أهم املميزات التي منحها السالم للمرأة ،أن السالم احترم االستقالل الفكري للمرأة ،واحترم علمها وبيعتها ووجهة نظرها ..
َ َ
يمَٰنه َّن فَإ ۡن َعل ِۡمتُ ُم ُ
جآ َء ُ
ت ُم َهَٰج َر َٰ َ ۡ َ ُ ُ َّ َّ ُ َ ۡ َ ُ َ
امنُ ٓواْ إذَا َ
ِين َء َ
ك ُم ٱل ۡ ُم ۡؤم َِنَٰ ُ
يأ ُّي َها ٱلَّذ َ
فيقول هللا تعالى في القرآن  :ﵟ ٰٓ
وه َّن
ِ ٖ
ِ
ت فٱمتحِنوهنۖ ٱّلل أعلم بِإِ ِ ِ ۖ ِ
ٞ
َ
َ
َّ
َ
ُّ
ُ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ ُ ُ َّ َ ۡ ُ َّ
ُۡ َ ُ ۡ َ َ
ون ل ُه َّنۖ ﵞ ُ
ﵝالم ۡمتَحنَة الآية 10ﵜ "واآلية تشير  -بجانب ما فيها من أحكام-
ارِۖ لا ُه َّن حِل لهم ولا هم يحِل
مؤمِن ٖ
ت فلا تر ِ
جعوهن إِلي ٱلكف ِ

إلى ما كانت تستمتع به املرأة من استقالل فكري وكيان أدبي محترم"( )55في عهد محمد صل هللا عليه وسلم.
تقول الالدي ايفلين كوبولد "لم تكن النساء [املسلمات] متأخرات عن الرجال في ميدان العلوم واملعارف فقد نشأ منهن عاملات في
الفلسفة والتاريخ واألدب والشعر وكل ألوان الحياة"( ..)56
ا
ثانيا :حقوق املرأة في أمورالزواج:
جعل السالم حقا للمرأة في حرية اختيار زوجها ،وفي حديث أبي هريرة رض ى هلل عنه أن النبي صل هللا عليه وسلم قال" :ال تنكح
األيم حتى تستأمر ،وال تنكح البكر حتى تستأذن" ،قالوا يا رسول هللا وكيف إذنها؟ قال" :أن تسكت"( " ..)57وأتبع صل هللا عليه وسلم
ذلك بأن منح املرأة حق املطالبة بالطالق إن لم يوف الرجل بواجباته الزوجية "( ،)58وهو حق آخر للمرأة ،يساعدها في دخول حياة
زوجية جديدة أكثر توفيقا ونجاحا إذا تعذرت الحياة مع الزوج األول ..هذا إلى جانب الحقوق الزوجية األخرى مثل حقها في الصداق
(املهر) ،وحقها في الخلع ،وحقها في النفقة ،فقد أوجب السالم على الزوج أن ينفق على زوجته مع حسن معاملته لها ،وفي هذا سأل أحد
الناس النبي صل هللا عليه وسلم فقال عن حقوق الزوجة :يارسول هللا ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال " أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها
 54مارسيل بوازار  :إنسانية السالم  ،ص 140
 55محمد الغزالي  :فقه السيرة ،ص .260
 56الالدي ايفلين كوبولد :البحث عن هللا ،ص 28

 57البخاري ،باب ال ينكح األب وغيره البكر والثيب إال برضاها ،برقم ( .)4843
 58آتيين دينيه  :محمد رسول هللا . 329-328 ،
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إذا اكتسيت  ...وال تضرب الوجه وال تقبح وال تهجر إال في البيت "( .. )59وعلى الرجل بما اختص به من صفة الرجولة ،وقوة الجلد،
وبسطة واتساع الحيلة ،أن يلي رعايتها ،فهو بذل ك وليها ،يحوطها بقوته ،ويذود عنها بدمه ،وينفق عليها من كسب يده ،ذلك ما قرره هللا
ۡ ُ َّ
ََ
َ
ۡ ۡ
وف ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 228ﵜ.
تعالى بقوله :ﵟ َول ُه َّن مِثل ٱلذِي عليۡهِ َّن بِٱل َمع ُر ِ ِۚ

ا
ثالثا :حقوق املرأة خالل العشرة الزوجية:
قررت الشريعة السالمية للمرأة جملة من الحقوق -قمة في العدل والنصاف ،-فللمرأة خالل قيام العشرة الزوجية حقوقها
املشروعة ،ومتى أخل زوجها بش يء من تلك الحقوق كان لها املطالبة بحقوقها عبر القضاء.
ومن أنواع املطالبات التي يمكن للمرأة املطالبة بها قضاء:
• املطالبة بالصداق أو ما بقي منه.
• املطالبة بإنفاذ الشروط التي اشترطتها الزوجة عند العقد.
• املطالبة بإحسان العشرة فيما لو أساء الزوج عشرتها.
• املطالبة بحق السكن فيما لو منعها الزوج من هذا الحق أو أخل به.
• املطالبة بالنفقة.
وإذا امتنع الزوج عن بذلها فإن للزوجة رفع الدعوى أمام املحكمة املختصة -املحاكم الشرعية -للمطالبة بها وفق الجراءات
املنظمة لذلك .وللزوجة أيضا رفع الدعوى في حال تضررها بسبب تعليقها أو هجرها .كما لها املطالبة بفسخ النكاح عند تعذر تحقيق
املصالح املرجوة في الزواج والتي بينتها الشريعة .
َّ
ومن ذلك أيضا حقوقها عند انتهاء العشرة الزوجية ومنها :وثيقة الطالق لها أهميتها ،واملطلقة أحق باستالم هذه الوثيقة حال
إثبات الطالق ،يمكن توثيق الشروط بين الزوجين عند الطالق على عوض.وإسقاط اسم املطلقة من دفتر عائلة زوجها الذي طلقها وفي
هذا حماية لحق الزوجة املطلقة ومنع الستغالل اسمها في بعض األغراض .وكذلك ﱡ
الحق في حضانة األبناء والبنات عند الطالق.
ا
رابعا :حقوق العشرة باملعروف وامتناع العنف اللفظي والبدنية:
َّ
البد أن نعلم أن الحقوق عند املسلمين لم يقررها الرجل وال املرأة إنما قررها هللا اللطيف الخبير ،الذي قال :ﵟ۞ ُه َو ٱلذِي
َ
َ َ َ َ ََ َۡ َۡ َ َ َ ۡ ُ َ
َّ ۡ
خلَ َق ُ
َ
ك َن إِل ۡي َهاۖ ﵞ ﵝالأ ۡع َراف الآية 189ﵜ ،فإن وجد في واقع املسلمين حيف في الحقوق من
كم مِن نف ٖس وَٰحِدة ٖ وجعل مِنها زوجها لِيس

طرف تجاه آخر؛ فهو نتيجة النحراف املسلمين عن دينهم ،وجهلهم بأحكامه وضعف إيمانهم بربهم؛ أو بسبب تحكيم القوانين الوضعية
فيهم ،أو بسبب تحكم األعراف والتقاليد املخالفة للشرع في أحوالهم .والعالقة بين الرجل واملرأة في املجتمع السالمي وداخل األسرة
تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما  -وهو ما يسمى بالتكامل الوظيفي -ومن مقاصد هذا التكامل :حصول السكن للرجل واملودة
ُ ۡ ََۡ ٗ َ ۡ ُ
َّ ٗ ۡ َ َّ
َ ُ
كنُ ٓواْ إل َ ۡي َها َو َج َع َل بَيۡنَ ُ
خلَ َق لَ ُ
والرحمة بينهما ،قال سبحانه :ﵟ َومِ ۡن َء َايَٰته ِٓۦ أَ ۡن َ
كم َّم َودة َو َرحمة ًۚ إِن فِي
كم م ِۡن أنفسِكم أزوَٰجا لِتس
ِ
ِ
َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
َ َ َ
ون ٢١ﵞ ُّ
ﵝالروم الآية 21ﵜ  ،ولفظ السكن ال يوجد أبلغ منه في اللغة العربية ،وربما ال يوجد  -كذلك  -في لغات
ت لِقومٖ يتفكر
ذَٰل ِك ٓأَلي َٰ ٖ

أخرى ،فهو يعني جملة من املعاني منها :األمن ،والراحة ،والطمأنينة ،واألنس ،وهو ما ينعكس إيجابا عليهما وعلى أوالدهما ،ومن ثم على
املجتمع كافة.

املطلب الثاني :مسؤولية الرجل واملرأة في بناء األسرة:

َ
ٓ َ َُ ْ
َ
َ ُ َ َّ َٰ ُ َ
ون عَلَى ٱلن َِسآءِ ب َما فَ َّض َل َّ ُ
ٱّلل َب ۡع َض ُه ۡم عَل َٰى َب ۡع ٖض َوب ِ َما أنفقوا م ِۡن أ ۡم َوَٰلِهِ ۡ ًۚم ﵞ
ٱلرجال قوم
ِ
جاء في اآلية  34من سورة النساء :ﵟ ِ
ٌ
ٌ
ﵝالن َِساء الآية 34ﵜ".الرجال قوامون على النساء" والقوام :هو من يكثر من القيام ،ومن هنا نقول ":فالن صوام قوام" ،أي كثير الصيام

كثير القيام .وعليه فإن من أهم وظائف الرجال األساسية كثرة القيام على شؤون النساء .والالفت هنا أن الصيغة هي صيغة تقرير
َ
ْ ٌ
رة بأن األمر قانون فطري" .بما َفضل هللا َ
بعضهم على بعض" :الكثير من أهل التفسير يذهبون إلى أن املعنى هنا يرادف قولنا :بما
مش ِع
فضلهم عليهن .وهذا مذهب تدعو إليه األفكار املسبقة لدى الكثيرين واملتعلقة بنظرتهم الخاصة إلى املرأة .أما النص القرآني فهو في
غاية الوضوح ،حيث يقول سبحانه وتعالى" :بما َفضل هللا َب َ
عضهم على بعض" ،فالرجل مفضل على املرأة ،واملرأة مفضلة على الرجل.
ومعلوم أن الفضل في اللغة هو الزيادة .وال شك أن لدى الرجل زيادة شاءها الخالق الحكيم لتتناسب مع وظيفته .ولدى املرأة زيادة
تتناسب مع وظيفتها .وعليه ال نستطيع أن نفاضل بين الرجل واملرأة حتى نحدد الوظيفة .تماما كما هو األمر في الطبيب واملهندس ،فإذا
كان املطلوب بناء بيت فاملهندس أفضل ،والطبيب أفضل ملعالجة األمراض ...وهكذا .إذا كان األمر كذلك ،فلماذا إذن يك ِثر الرجال من
القيام على شؤون النساء؟! والجواب هو :أن الفضل الفطري لدى الرجال اقتض ى واجبا عليهم تجاه النساء ،وفضل النساء اقتض ى
 59رواه الترمذي ،كتاب النكاح ،باب في حق املرأة على زوجها برقم . 2142
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حقا لهن على الرجال ،ففضل الرجل أنتج واجبا ،وفضل املرأة أنتج حقا .وال شك أن بعض جوانب فضل الرجل الفطرية (زيادته)
جعلته األقدر على الكسب في الواقع االقتصادي .أما فضل املرأة فقد أعاق قدرتها على الكسب .لذا فقد أنتج فضل الرجل في هذا
الجانب واجبا ،في حين أنتج فضل املرأة حقا .وبناء على ذلك كان الرجل هو األكثر قياما على شؤون املرأة ،ملا أنتجه فضله من واجبات،
كافئ القيام بهذا الواجب ،وأن كل وظيفة في املجتمع يقابلها من
وملا أنتج فضل املرأة لها من حقوق .والحق أن القيام بالواجب ينتج حقا ي ِ
الحقوق ما يكافئها ويساعد على القيام بها ،فرئيس الدولة ،مثال ،هو أعظم الناس مسؤولية وبالتالي هو األعظم حقا .وبقدر تحم ِله
للمسؤولية يقابله الناس بمردود من الحقوق تساعده على القيام بوظيفته .والش َرطي هو صاحب مسئولية َتفرض له حقوقا تساعده
على القيام بواجبه ،ومن هنا نجد أن طاعته من ِقبل الجماهير هي من الفروض االجتماعية .وفي الوقت الذي يشعر فيه الناس بتفريطه
وتقصيره بواجبه فسيقابلونه بالعصيان والرفض واالحتقار .أما الطاعة والقبول واالحترام فألولئك الذين ي ْخ ِلصون ويقومون بواجبهم
خير قيام.
القوامة
وإذا كان الرجل قواما يؤدي واجباته ويمارس وظيفته ،فال بد أن يقابل ذلك ما يكافئه من الحقوق .والعجيب أن معنى ِ
القوامة في اللغة يشير بوضوح إلى الواجب الذي هو على
عند الكثيرين يرادف معنى الحق الذي هو للرجل على املرأة ،في حين أن معنى ِ
املترتب على قيامه بواجبه ،وهو املردود املتوقع نتيجة
الرجل تجاه املرأة ،أي أنه حق املرأة وليس حق الرجل .أما حق الرجل فهو األثر ِ
القيام بالوظيفة )60(.فالقوامة إذن تعني خدمة الرجل للمرأة ليس قهرها.
َّ
واملودة في تعزيز العالقات
تقوم الحياة الزوجية على أساس احترام الحقوق والواجبات ،وبالرغم من الدور الفاعل للحب
َّ
الزوجية ،إال َّأن مسألة احترام الحقوق تحظى بأهمية فائقة في مضمار العالقات بين الزوجين ،فقد يواجه الزوجان  -مثال  -تنوعا
واختالفا واسعا في األذواق واملشارب واألهواء .فاحترام ورعاية الحقوق الزوجية هو واجب شرعي -وليس تطوعا  -يتوجب االلتزام به،
إضافة إلى آثاره اليجابية في إشاعة الدفء والحب في أجواء األسرة .وإن ما يدعو إلى األسف حقا أن يتجاهل الرجل واملرأة تلك الحقوق
اللهية ،وإهمال واجباتهما تجاه بعضهما البعض مما يؤدي إلى نسف الحياة املستقرة .كما يجب النظر إلى أن مسألة زعامة األسرة
ليست امتيازا في نظر السالم بقدر ما هي مسؤولية تعني إدارة األسرة وقيادتها في الطريق الصائب ،حيث يتبلور دور العقل والكياسة
والتجربة في شؤون الحياة ،إضافة إلى عناصر التضحية واليثار والصبر .وأن توزيع الواجبات في األسرة مسألة يشير إليها السالم ويؤكد
عليها ،بعد أن يأخذ بنظر االعتبار قابليات كل من الزوجين واستعداداتهما الفطرية .وهنا نرى رسول هللا صل هللا عليه وسلم يسند
يوكل األعمال خارج املنزل إلى زوجها المام علي بن أبي طالب (عليه
شؤون املنزل وإدارته إلى فاطمة الزهراء (عليها السالم) ،بينما ِ
السالم) .فالحساس املتقابل بمسؤولية الزوجين تجاه بعضهما البعض له أثره الكبير في رسم صورة واقعية للحياة ،تساعدهما على
السير بثبات واستقامة نحو الهدف املنشود أال وهو األسرة السعيدة الراضية.
املطلب الثالث :حول تعدد الزوجات(:)61
على ال ﱡرغم من أن تعدد الزوجات هو ظاهرة هامشية في مجتمعنا السالمي ،إال أن الحديث حولها يجعلها تبدو وكأنها قضية
ملحة ذات آثار عميقة .وهذا يدل على أن هناك قطاعات ،وعلى وجه الخصوص النسائية منها ،تتعامل مع القضايا االجتماعية بعيدا
قدم األمور األقل أهمية على ما هو أهم .وقد يرجع ذلك إلى مستوى الوعي وإلى التقليد
ضخم الصغائر ،وت ِ
عن منطق األولويات ،بحيث ت ِ
األعمى لألمم الغربية .ونحن هنا ،نهدف إلى لفت االنتباه إلى أمور ينبغي أن تكون حاضرة في الذهن عند مناقشة قضية تعدد الزوجات:
ا
ّ
الشرعية هي :الواجب ،املندوب ،الحرام ،املكروه ،واملباح .وتعدد الزوجات في السالم هو من املباحات .وقد ظن البعض
أول :األحكام
أن فعل الرسول (صلى هللا عليه وسلم) في هذا املجال يدل على أن التعدد هو سنة يستحب فعلها ،وهذا خطأ ،ألن الرسول (صلى هللا
عليه وسلم) يفعل الفرض واملندوب واملباح ،ولم يقم دليل على الفرضية أو الندب ،بل لقد قام الدليل على الباحة.
ا
ثانيا :عدم َت ﱡ
قبل الزوجة ألن يعدد زوجها ،وإعالن سخطها لذلك :ال يعتبر اعتراضا على حكم هللا تعالى ،ألننا مخيرون بين فعل املباح أو
تركه ،وتقبله أو رفضه ،ولكننا لم نخير في تغيير حكمه ،فالتعدد مباح ،وهذا ال يمنع أن يختلف املوقف من هذا املباح من عصر إلى
عصر ،أو من مجتمع إلى مجتمع.
ا
ثالثا :في الوضع الطبيعي ألي مجتمع بشري نجد أن نسبة النساء تعادل نسبة الرجال تقريبا أي  ،%50وهذا يعني أن التعدد سيبقى
ظاهرة هامشية ،ألنه حتى يتمكن كل رجل من أن يتزوج امرأتين ال بد أن تكون نسبة النساء تقارب  %66من املجتمع .وحتى يتمكن كل
رجل من أن يتزوج من أربع نساء ال بد أن تكون نسبة النساء .%80

 60نظرات في كتاب هللا الحكيم ،بسام جرار ،ص ،60- 58مركز نون للدراسات القرآنية ،البيرة ،فلسطين ،ط2004 ،1م
 61للمتابعة واالستزادة راجع  :مالمح املجتمع املسلم ،يوسف القرضاوي ،ص ،398 -385مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1996 ،1م و املرأة بين الفقه والقانون ،مصطفى السباعي،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1961 ،3م وماذا عن املرأة ،نور الدين عتر ،دار الفكر ،دمشق1979 ،م
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ا
رابعا :الغالبية العظمى من املجتمعات املعاصرة ،وعلى وجه الخصوص املجتمعات الغربية ،تمارس التعدد على نطاق واسع ،وتشذ
املجتمعات السالمية فال تمارسه إال نادرا .ويرجع ذلك إلى أسباب منها الضوابط التي شرعها السالم .أما املجتمعات غير السالمية فقد
أصبح التعدد فيها قاعدة وعدم التعدد هو االستثناء ،وذلك ألسباب منها :إباحة الزنا عند تراض ي الطرفين .وعدم وجود قانون يمنع
العالقات الجنسية خارج العالقة الزوجية .ثم أجواء االنفتاح والتحرر الجنس ي ،والتي تشكل قوة ضاغطة تدفع الرجل ليستجيب
لنوازعه الفطرية ،بحيث تصبح العفة أمرا شاذا ،بل ظاهرة مرضية .والغريب أن القوانين التي َتحظر التعدد املنضبط تبيح التعدد غير
املنضبط في الغرب.
هذه بعض املالحظات التي ينبغي أن تكون في عقل كل من يريد أن يبحث قضية تعدد الزوجات ،وإننا لنعجب من منطق أولئك
الذين يتساءلون عن تعدد الزوجات في السالم ويتحدثون بإعجاب عن موقف الحضارة الغربية من التعدد ويتعامون عن واقع التعدد
فيها .واألعجب من ذلك منطق بعض املدافعين عن السالم الذين يجهدون أنفسهم في تبرير التعدد ،فيزعمون أن التعدد شرع ألجل
حاالت خاصة ،ويحاول بعضهم تأويل النصوص ليقيد إباحة التعدد وليحصره في حاالت استثنائية .كل ذلك رغبة منهم في استرضاء
الفكر العلماني .وال شك أنه موقف مؤسف ،ألنه يحمل في طياته التناقض العجيب ،ثم هو موقف يعلن عن تهافت صاحبه ،وفقدانه
للثقة بالذات الحضارية ،وشعوره بالدونية .وهم ال شك يعلمون أن مجتمعنا ال يمارس التعدد إال نادرا ،وأن هذه املمارسة تعتبر صماما
من صمامات كثيرة تحفظ توازن مجتمعنا .نقول :قد ينجح هؤالء في استصدار قوانين لتقييد أو حظر التعدد ،ولكنهم سيجدون
أنفسهم ملزمين بإصدار القوانين لباحة الزنا والعالقات غير املشروعة ،متعللين بالحرية الشخصية ،التي ال تصلح في منطقهم لتسويغ
التعدد املنضبط ،ولكنها تصلح لتسويغ التعدد غير املنضبط!! وأبلغ مثال على تناقض املنطق العلماني ما ينص عليه القانون
السرائيلي ،حيث يحظر تعدد الزوجات حتى على املسلمين ،ولكنه في املقابل يجيز للرجل أن يسجل في بطاقته عددا غير محدود من
النساء كرفيقات .وتبرير ذلك عندهم أن تسجيل أوالد الرفيقة ،غير الزوجة ،يجعلهم من الوارثين لوالدهم الذي لم يتزوج أمهم!!...

املبحث الرابع :الطالق وآثاره
املطلب األول :تعريف الطالق:
الطالق في اللغة:
الطالق لغة  :الرسال ورفع القيد واملفارقة ، )62 (.وإن كان العرف يخص الطالق برفع القيد املعنوي  ،واألطالق برفع القيد الحس ي( .)63
الطالق في الصطالح:
عرفه ابن عرفة بقوله” :صفة حكمية ترفع متعة الزوج بزوجته”  ،كما عرفه القرطبي بأنه ” :حل العصمة املنعقدة بين األزواج بألفاظ
مخصوصة “( .)64أما بعض األحناف فيعرفون الطالق بأنه ” :حل رابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص أو ما
يقوم مقامه في الحال أو املآل “( .)65ويبدوا أن تعريف األحناف للطالق أدق وأشمل ،ذلك أنه يستغرق الطالق بنوعيه :الرجعي والبائن.
فعبارة ” الحال أو املآل ” تفيد انتهاء العالقة الزوجية حاال كما في الطالق البائن ،أو مآال كما في الطالق الرجعي ،حيث تبقى الرابطة
الزوجية في هذا النوع األخير قائمة حكميا ،ال تنتهي جميع آثارها بمجرد التلفظ بالطالق ،فيحق للزوج مراجعة زوجته مادامت العدة
قائمة.
املطلب الثاني :مشروعية الطالق وحكمه:
إن الزواج شرع ليكون عقدا أبديا ،وال ينتهي إال استثناء عندما تقتضيه الضرورة القصوى ،لذلك أمر هللا سبحانه وتعالى األزواج
ۡ

ُ
ۡ
َ
وف ﵞ ﵝالن َِساء الآية 19ﵜ .غير أنه قد ال
باملعاشرة باملعروف ،واستحضار الرحمة واملودة في نظرة كل منهم لآلخر ﵟ َوعاشِ ُروه َّن بِٱل َمع ُر ِ ِۚ
تستمر هذه املودة والرحمة إلى األبد ،فينحرف الزواج عن املغزى الذي شرع من أجله ،وتصبح الحياة الزوجية جحيما على طرفيها،
وعلى األطفال إن وجدوا .و َّ
شرع هللا في الكتاب ألحكام الطالق ،وأكد على أن املعروف وعدم الضرار هو كلمة السر في صالح أي مجتمع

َ
ْ
ۡ ۡ َ َ ََ
َ ُ
ُ ُ
ُ ُ
ٓ َ َۡ َ َ َ ََۡ ُ ُ
ۡ
ۡ
َ َّ ۡ ُ
وف َولا ت ۡمسِكوه َّن ضِ َر ٗارا ل َِت ۡعتَ ُد ًۚوا َو َمن َيف َعل ذ َٰل ِك فق ۡد
وف أ ۡو َس ِرحوه َّن ب ِ َمع ُر ٖ ِۚ
ﵟ َوِإذا َطلقت ُم ٱلن َِسا َء فبَلغ َن أجل ُه َّن فأمسِكوه َّن ب ِ َمع ُر ٍ

62

التعريفات ص  ، 183 :أورده محمد بشير الشقفة  ،الفقه املالكي في ثوبه الجديد  ،الجزء الرابع  :فقه األحوال الشخصية كتاب الطالق  ،الطبعة األولى  2003م  ،دار البشير ص :

54
 63محمد مصطفى شلبي  ،أحكام األسرة في السالم دراسة مقارنة بين فقه املذاهب السنية واملذهب الجعفري والقانون  ،الطبعة الرابعة  ، 1983الدار الجامعية للطباعة والنشر ،
ص 491 :
 64أورده محمد الكشبور  ،الواضح في شرح مدونة األسرة _ انحالل ميثاق الزوجية _ الطبعة الثالثة  ، 2015مطبعة النجاح الجديدة  ،ص 28 :
 65محمد مصطفى شلبي  ،مرجع سابق  ،ص 491 :
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َ َّ ُ ْ
َ ۡ ۡ
َ َ َۡ
ِك َمةِ يَع ُِظ ُ
َ ۡ َ
َّ ُ ُ ٗ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ َ َ َ ۡ ُ
َ َ ُ ْ َ
كم بِه ًِۚۦ وٱتقوا
ب وٱلح
ظل َم نف َس ُه ًۚۥ َولا تتَّخِذ ٓوا َءاي َٰ ِ
ت ٱّللِ هزو ًۚا وٱذكروا ن ِعمت ٱّللِ عليكم وما أنزل عليكم مِن ٱلكِتَٰ ِ
ََ
َّ َ َ ۡ
ٱعلَ ُم ٓواْ أَ َّن َّ َ
ٱّلل بكُل َش ۡي ٍء َعل ٞ
ﵝالبق َرة ِ الآية 231ﵜ.
ِيم ٢٣١ﵞ
ٱّلل و
ِ ِ

والتفريق بين املرء وزوجه من الكبائر املوبقة ،وإذا كان الزوج يحرم عليه إضرار امرأته بالطالق بال عذر ،فكذلك ال يجوز للمرأة
أن تطلب الطالق من زوجها بال عذر موجب .وقد جاء فيما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن ثوبان رض ي هللا عنه أن النبي -صلى هللا
عليه وسلم -قال " :أيما امرأة سألت زوجها الطالق من غير ما بأس ،فحرام عليها رائحة الجنة" .ومفهوم الحديث  :أنها إذا طلبت الطالق
من بأس وبسبب ،فال إثم عليها.
جاء في كتاب الفقه السالمي وأدلته أن الفقهاء اختلفوا في حكم الطالق من حيث املبدأ ،فبعض الفقهاء رآه جائزا ،وبعضهم
منعه إال ملسوغ يقتضيه ،وبعض الفقهاء ربط الحكم بالسبب ،ففي بعض الحاالت يكون محظورا ،وفي بعضها يكون واجبا ،وفي بعضها
يكون مكروها ،وفي بعضها يكون مستحبا .ونسوق هنا ما جاء في كتاب الفقه السالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي( :)66
حكم الطالق:

َّ َ
ذهب الحنفية على املذهب :إلى أن إيقاع الطالق مباح لطالق اآليات ،مثل قوله تعالى :ﵟ َف َطل ُِق ُ
ﵝالطلاق الآية 1ﵜ
وه َّن لِع َِّدت ِ ِه َّن ﵞ
اح َعلَيۡ ُ
جنَ َ
ﵟلَّا ُ
ك ۡم إِن َطلَّ ۡقتُ ُم ٱلن َِسآ َء ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 236ﵜ وألنه صلى هللا عليه وسلم طلق حفصة ،ال لريبة (أي ظن الفاحشة) وال

كبر ،وكذا فعله الصحابة ،والحسن بن علي رض ي هللا عنهما استكثر النكاح والطالق .وأما حديث «أبغض الحالل إلى هللا الطالق» فاملراد
بالحالل :ما ليس فعله بالزم ،ويشمل املباح واملندوب والواجب واملكروه ،وقال ابن عابدين :إن كونه مبغوضا ال ينافي كونه حالال ،فإن
الحالل بهذا املعنى يشمل املكروه ،وهو مبغوض .وقال الكمال بن الهمام :األصح حظر الطالق أي منعه ،إال لحاجة كريبة وكبر .ورجح
ابن عابدين هذا الرأي ،وليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة ،بل هي أعم .وذكر الجمهور (املالكية والشافعية والحنابلة) :أن الطالق
من حيث هو جائز ،واألولى عدم ارتكابه ،ملا فيه من قطع األ لفة إال لعارض ،وتعتريه األحكام األربعة من حرمة ،وكراهة ،ووجوب،
وندب ،واألصل أنه خالف األولى.
فيكون حراما :كما لو علم أنه إن طلق زوجته وقع في الزنا لتعلقه بها ،أو لعدم قدرته على زواج غيرها ،ويحرم الطالق البدعي وهو
الواقع في الحيض ونحوه كالنفاس وطهر وطئ فيه .ويكون مكروها :كما لو كان له رغبة في الزواج ،أو يرجو به نسال ولم يقطعه بقاء
الزوجة عن عبادة واجبة ،ولم يخش زنا إذا فارقها .ويكره الطالق من غير حاجة إليه ،للحديث السابق عن ابن عمر« :أبغض الحالل إلى
هللا تعالى الطالق» .ويكون واجبا :كما لو علم أن بقاء الزوجة يوقعه في محرم من نفقة أو غيرها .ويجب طالق املولي (حالف يمين اليالء)
بذية اللسان يخاف منها الوقوع
بعد انتظار أربعة أشهر من حلفه إذا لم يفئ  ،أي يطأ .ويكون الطالق مندوبا أو مستحبا :إذا كانت املرأة ِ
في الحرام لو استمرت عنده .ويستحب الطالق في الجملة لتفريط الزوجة في حقوق هللا الواجبة ،مثل الصالة ونحوها ،وال يمكنه
إجبارها على تلك الحقوق .ويستحب الطالق أيضا في حال مخالفة املرأة من شقاق وغيره ليزيل الضرر ،أوإذا كانت غير عفيفة ،فال
ينبغي له إمساكها؛ ألن فيه نقصا لدينه ،وال يأمن إفسادها فراشه ،وإلحاقها به ولدا من غيره .ويستحب الطالق أيضا لتضرر الزوجة
ببقاء النكاح لبغض أو غيره.
املطلب الثالث :طالق املرأة نفسها:
وفي مسألة مدى جواز طالق املرأة نفسها ،فقد توصل الفقهاء إلى ما يلي:
أوال :أن الطالق من حيث األساس حق أعطاه السالم للرجل.
ثانيا :يمكن أن تطلق املرأة نفسها إذا اشترطت ذلك في عقد الزواج أو إذا فوضها زوجها بذلك بعد العقد.
ثالثا :يمكن للمرأة أن تخالع زوجها إذا رغبت في ذلك أمام القاض ي الذي يجب عليه أن يبذل كل جهد ممكن لإلصالح بينهما ،فإن يئس
قض ى بالخلع.
رابعا :يمكن للمرأة أن تتفق مع زوجها على الطالق ضمن أي شروط مشروعة يتراضيان عليها.
خامسا :يمكن للمرأة أن تطلب من القاض ي التفريق بسبب الضرر املعتبر شرعا ،وله أن يحكم بذلك إذا أثبتت الزوجة ادعاءها ،وبعد
أن يبذل جهده في الصالح بين الزوجين كما أمر هللا تعالى ،وخاصة اختيار حكمين يساعدانه في هذه املهمة.

ﱡ َّ
الشامل لألدلة َّ
وأدلته ( َّ
الفقهية وتحقيق األحاديث َّ
املذهبية وأهم َّ
بوية وتخريجها) ،املؤلف :أ .دَ .و ْه َبة بن مصطفى ﱡ
الن َّ
َّ
الن َّ
َّ
الش َّ
الز َح ْي ِلي ،أستاذ
ظريات
رعية واآلراء
 66ال ِف ْقه السالمي
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
ورئيس قسم الفقه السالمي وأصوله بجامعة دمشق  -كلية الشريعة ،الناشر :دار الفكر  -سورية – دمشق ،الطبعةَّ :
بالنسبة ملا سبقها ،عدد األجزاء10 :
الرابعة املنقحة املعدلة ِ
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املبحث الخامس :نماذج من أوجه اإلختالفات والتماثالت بين آراء محمود محمد طه واملذاهب الفقهية في مسائل
األحوال الشخصية.
أراد محمود تأكيد أن كتابه تطوير األحوال الشخصية (جديد في بابه)( )67وأنه( :يحقق أغراض الدين بأكثر مما حققته الشريعة
السلفية)( )68ولذلك جاء بتخريجات ليس لها وجود في مذاهب الفقه السالمي كلها وذهب إلى أن نهاية "خطوة نحو الزواج" زواج باهلل
واتحاد معه ،نهاية يتم اثناءها "التضحية" باآلخر الذي استنفذ أغراضه.
محمود محمد طه هنا يختلف في املنهج الفكري عن كل املجددين -إذا جاز أن نسميه مجددا -الذين يرون إمكانية كفالة حقوق
املرأة باجتهادات جديدة في الشريعة السالمية ،بينما يرى محمود أن ال مساواة بين الرجل واملرأة في الشريعة؛ الن الشريعة فيها تعدد
الزوجات وتمنح املرأة نصف ميراث الرجل وتجعل الرجل قواما على املرأة ،ولذلك فان نصوص الشريعة عند محمود منسوخة وتمثل ما
يسميه (نصوص الفروع) التي كانت صالحة للتطبيق في ظروف القرن السابع امليالدي في مقابل (نصوص األصول) الصالحة للتطبيق
اآلن ،ولعل غرابة هذا الحديث تعود لغرابة الفكرة التي بدأت كما تبين ذلك مقدمة كتاب الرسالة الثانية (  )69يقول محمود «إن عنوانه
الغريب مقصود … .ونحن نعلم أن املحتوى الذى أنبتت عليه املحاضرة غريب … غريب على الشريعة السالمية… ولكنه ليس غريبا على
السالم وهو إنما لم يقل من قبل ألن وقته لم يجئ ..وإنما جاء اآلن ..والغرابة في الدين مدعاة لصحته ..أكثر مما هي مدعاة خطأ.)70 (»..
فغرابة ما تقدم هو مدعاة للصحة! ففي الزواج يقول محمود( :واألصل في السالم أن املرأة كفاءة للـرجل في الزواج ،فالرجل كله للمرأة
كلها ،بال مهر يدفعه ،وال طالق يقع بينهما ،واألصل في السالم ديمومة العالقة الزوجية بين الزوجين ،ذلك بأن زوجتـك إنما هي ص ْنو
َ
َ ُ ۡ َ َ َ
اق َوف ِ ٓي
نفسك .هي انبثاق نفسك عنك خارجك .هي جماع آيـات اآلفاق لك في مقابلة نفسك ،على فحوى آية :ﵟسنرِيهِم ءايَٰتِنا فِي ٱٓأۡلف ِ
ُ َ
َ ُ ۡ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ُّ َ َ َ ۡ َ ۡ
كف ب َرب َ
ك َأنَّ ُهۥ عَل َ َٰى كُل َش ۡيءٖ َشه ٌ
يد ٥٣ﵞ ﵝف ِصلت الآية 53ﵜ ويقول (ومن حسن الترشيد
أنف ِ
ِ
س ِهم حت َٰي يتبين لهم أنه ٱلحق ُۗ أولم ي ِ ِ ِ
ِ

للزوجات إعدادهن ليبلغن مرتبة النضج التي بها يشاركن أزواجهن في حقـوق ،وواجبات الزوجية ،مشاركة األكفاء .ومن حقـوق،
وواجبات ،الزوجية ،الدخول فيها بكامل االختيار ،والخروج منها بكامل االختيار أيضا) .وهذا الحديث يصب في« :إنه من الخطـأ الشنيع
أن يظـن إنسان أن الشريعـة السالمية في القـرن السابع تصلح بكل تفاصيلها للتطبيق في القـرن العشرين ،ذلك أن اختالف مستوى
مجتمـع القرن السابع عن مستوى مجتمـع القرن العشرين أمر ال يقبل املقارنة وال يحتاج العارف ليفصـل فيه تفصيال»( .)71
ِ
في الطالق يرى محمود محمد طه أن الطالق حق أصيل للمرأة وهي مساوية للرجل فيه حيث يقول( :الطالق حـق ،في أصل الدين،
للنساء ،كما هو للرجال .ولكن حق النساء ،في الشريعة ،في املـرحلة ،قد ائتمن عليه الرجـال ،ولقد ذهـل عن هذه الحقيقة علماء
السالم ،ملا ذهلـوا عن أن الشريعة السلفية إنما هي مرحلية ،وليست الكلمة األخيرة ،التي يريدها الدين).
إن آية اآليات في مستقبل املرأة في القرآن قوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن باملعروف ..وللرجال عليهن درجة) واملعروف هو
العرف الذي تواضع عليه الناس ما لم يتعارض مع مراد الدين من تسيير الخلق الى هللا على بصيرة وأما قوله (وللرجال عليهن درجة) فال
يعني أن مطلق رجل أفضل من مطلق أمرأة وانما يعني أن على قمة هرم الكمال البشري رجال تليه إمرأة هي قرينته تكاد تتخطى بذلك كل
من عداه من الرجال ..وأس الرجاء في اآلية أن الطريق بها أنفتح للمرأة ليتطور حقها ...وحريتها في املجتمع بتطوير مسؤولياتها وواجباتها
في الحياة العامة والحياة الخاصة وذلك تطور ال يحده حد على األطالق.
فتشريع قوامة الرجل على املرأة في السالم ليس أصال ،وانما األصل املساواة وتشريع تعدد الزوجات في السالم ليس أصال وانما
األصل الزوجة الواحدة للزوج الواحد؛ ومثل هذا يقال عن املهر في الزواج فإنه يمثل ثمن شراء املرأة حين كانت تسبى أو تختطف أو
تشترى ،وانما األصل في السالم التكافؤ بين املرأة والرجل في إنشاء عش الزوجية (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) فهذه إشارة بالغة
الرفعة في تصوير التكافؤ بين املرأة والرجل في الشراكة في الحياة الزوجية.
ا
تعدد الزوجات ليس أصال في اإلسالم:
(ال مـراء! فإن شريعة األصول تمـنع التعـدد ،في معنى ما تطالب بالعـدل ..والعدل يستحيل بين زوجتين ..دع عنك أربعا ..وإنما جاء
تعدد الزوجات في شريعة الفروع ،حيث كانت هي صاحبة الوقت ،في القرن السابع ..ولم تكن حكمة التشريع ،يومئذ ،لتسمح بشريعة
األصول ..ذلك بأنها فوق طاقة املجتمع ،وفوق حاجته ،أيضا ..وال تستقيم حكمة بوضعها هذا املوضع ..ولقد اعتبرت شريعة األصول

 67تطوير شريعة األحوال الشخصية ،سابق ،ص .6
 68السابق  ،ص .7

 69السالم برسالته األولى  ،مرجع سابق ص .3
 70السابق ،ص .38 – 37
 71الرسالة الثانية من السالم ،مرجع سابق ص.8
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مدخرة ليومها ،ولقد جاء هذا اليوم بمجيء مجتمعنا هذا الكوكبي الذي يسعى لقامة الحكومة العاملية التي تقوم على الدستور
النساني ،وتنظم عالئقها بالقانون الدستوري .... )72()..فإن قوله( :فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة) يصبح قوال حاسما في النهي عن
التعدد ..ذلك ألن العدل في مستوى األصول سينتقل من كونه عدال في القسمة ،كما كان في مستوى الفروع ،ليصبح عدال في ميل
القلوب ..وال مشاحة في أن القلب لن يعدل في ميله بين اثنين ..فلم يبق إال واحـدة)73 (..
وهكذا منع محمود تعدد الزوجات واملهر والطالق في فقرة واحدة «واألصل في السالم أن املرأة كفاءة للرجل في الزواج ،فالرجل كله
للمرأة كلها ،بال مهر يدفعه ،وال طالق يقع بينهما .ويلتمس منع التعدد في قوله تعالى :فإن خفتم األ تعدلوا فواحدة ،ويلتمس منع الطالق في
قولة املعصوم «أبغض الحالل إلى هللا الطالق» والشارة اللطيفة إلى أن مايبغضه هللا البد مانعه ،حين يصير املنع ممكنا ،وعمليا .فإن هللا
بالغ أمره .)74 (».وهنا منع محمود تعدد الزوجات بدليل قائم على الخوف ومحمود في أدبياته يحارب الخوف «والخوف ،من حيث هو ،األب
الشرعي لكل آفات األخالق ومعايب السلوك ،ولن تتم كماالت الرجولة للرجل وهو خائف ،وال تتم كماالت األنوثة لألنثى وهي خائفة ،في أي
مستوى من الخوف ،وفي أي لون من ألوانه ،فالكمال في السالمة من الخوف .)75(».إذن بزوال الخوف تزول فتوى محمود «ولن يتم تحرير

ْ
ۡ ۡ َ َّ ُ ۡ
الفرد من جميع صور الخوف املوروث إال بالعلم»( .)76وهذا هو عصر العلم .محمود لم يكمل اآليات أعاله ﵟ َوِإن خِفتُ ۡم ألا تقس ُِطوا فِي
َ ٓ َ ۡ َ َ ُ َ َٰ َ َ ُ َ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َّ َ ۡ ُ ْ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ ٰٓ َ َّ َ ُ ُ ْ
اب لَ ُ
ٱل ۡ َي َتَٰ َم َٰى فَٱنك ُ
ِحواْ َما َط َ
كم م َِن ٱلن ِساءِ مثن َٰي وثلث وربَٰعۖ فإِن خِفتم ألا تعدِلوا فوَٰحِدة أو ما ملكت أيمنك ًۚم ذل ِك أدني ألا تعولوا

٣ﵞ ﵝالن َِساء الآية 3ﵜ مثنى وثالث غير اثنين وثالثة ،مثنى تعني اثنين في آن واحد ،وكذلك ثالث ورباع .واألمر مربوط بالعدل ،وليس املقصود

ٓ َ
ََ َۡ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ۡ
ِيع ٓوا أن ت ۡعدِلوا َبي َن ٱلن َِساءِ َول ۡو
بالعدل هنا املساواة املطلقة كما في املعادالت الرياضية ،وقد وضحت اآلية التالية هذا العدل ﵟولن تستط
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ْ ُ َّ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ُ ۡ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ َّ َ َ َ
ورا َّرح ٗ
ان َغ ُف ٗ
ِيما ١٢٩ﵞ ﵝالن َِساء الآية 129ﵜ .فال يميل الرجل
حرصتمۖ فلا تمِيلوا كل ٱلمي ِل فتذروها كٱلمعلقةِِۚ وِإن تصلِحوا وتتقوا فإِن ٱّلل ك
َ َ َ َ َّ َ
فيجعل منها كاملعلقة ،ال هي مطلقة حرة في اختيار عيشها ،وال هي زوجة لها حقوقها .وكان هنالك حل في اآلية التالية مباشرة ﵟوِإن يتفرقا
َّ ُ ُ ٗ
ۡ
ََ َ
ٱّلل َوَٰسِعا َ
حك ٗ
ان َّ ُ
ِيما ١٣٠ﵞ ﵝالن َِساء الآية 130ﵜ فإذا تعذرت الحياة فإن الفراق أفضل ،لكن الفراق يصطدم بمنع
ٱّلل كلا مِن َس َعتِه ًِۚۦ وك
ُيغ ِن

الطالق عند محمود ،وهنا القرآن املدني أكثر مرونة من صاحب الرسالة الثانية .لقد منع محمود الطالق بحديث «أبغض الحالل» وهو
يلَ :م ْن َط َّل َق ْام َ َرأ َته َف ْلي ْع ِط َها ِك َت َ
حديث مرسل ال يحتج به في مثل هذه األمور الخطيرة .لعل محمود تأثر باألنجيل املحرف في ذلك «َ .31و ِق َ
اب
َ َ َّ َ َ َ َ
َ َ
َ ْ َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ
إال لع َّلة الزَنى َي ْج َعل َها َت ْزنيَ ،و َم ْن َي َت َز َّوج م َط َّل َقة َفإ َّنه َي ْزني»َّ .
متى الصحاح  .5من هنا منعت
ِ
ِ
ِ
طالق .32 .وأما أنا فأقول لكمِ :إن من طلق امرأته ِ ِ ِ ِ
الكنيسة الطالق وربما أعجب محمود بذلك ونقله لإلسالم ،وهللا أعلم.
لعل أخطر ما ذهب إليه محمود هو قطعه أن هللا سيحرم في املستقبل ما هو يكرهه « والشارة اللطيفة إلى أن مايبغضه هللا البد

َ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ َّ ُ َّ ٓ َ َّ ٗ َّ ۡ ُ َ ٗ ُ ۡ
ودة ًۚ قل
مانعه ،حين يصير املنع ممكنا ،وعمليا .فإن هللا بالغ أمره .)77 (».وملثل هذه األقوال قال القرآن ﵟوقالوا لن تمسنا ٱلنار إِلا أياما معد
َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ ۡ ٗ َ َ ُ ۡ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ ٓ َ ۡ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ون ٨٠ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 80ﵜ املشكلة العويصة أن محمودا جعل
أتخذتم عِند ٱّللِ عهدا فلن يخلِف ٱّلل عهده ۖۥ أم تقولون على ٱّللِ ما لا تعلم
ﱡ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ َٰ َ َ َ َٰ َّ َ َ ۡ َّ َ َ ْ ُ َ ۡ َ ٞ َ َ َ َٰ َ َ ٞ
ِب إِن
هللا يبغض الطالق من حديث غير صحيح ﵟولا تقولوا ل ِما ت ِصف ألسِنتكم ٱلكذِب هذا حلل وهذا حرام ل ِتفتروا على ٱّللِ ٱلكذ ًۚ
َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ َ
ﵝالن ۡ
ون ١١٦ﵞ َّ
حل الآية 116ﵜ.
ٱلذِين يفترون على ٱّللِ ٱلكذِب لا يفلِح
َ ۡ
اب لَ ُ
كم م َِن ٱلن َِسآءِ َمثۡن َٰيَ
ِإن خ ِۡفتُ ۡم أَلَّا ُت ۡقس ُِطواْ في ٱل ۡ َي َتَٰ َم َٰ فَٱنك ُ
ِحواْ َما َط َ
وتعدد الزوجات من تشريعات السالم يقول تعالى :ﵟو
ى
ِ
َ
َ
َّ
ْ
ُ
َ
َ ُ َ َٰ َ َ ُ َ َٰ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َّ َ ۡ ُ ْ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ُ َ
ك ۡ ًۚم ذَٰل َِك أ ۡدن ٰٓي ألا َت ُعولوا ٣ﵞ ﵝالن َِساء الآية 3ﵜ والطالق تشريع إسالمي قال
وثلث وربعۖ فإِن خِفتم ألا تعدِلوا فوحِدة أو ما ملكت أيمن
ۡ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ٓ
ْ
َ
ٓ
ٓ
ح ُد َ
خ ُذوا م َِّما َءاتَيۡتُ ُم ُ
ك ۡم أن تَأ ُ
سن َولا َيح ُِّل ل ُ
َۡ َۡ ُ ۡ َ
ٱلط َل َٰ ُق َم َّرتَ َ ۡ ُ ۡ
ِيما ُ
تعالى :ﵟ َّ
وه َّن َشيۡـا إلا أن َيخَافَا ألا يُق َ
ود
انِۖ فإِم َساكۢ ب ِ َمع ُر ٍ
ِ
وف أو تس ِريحۢ بِإِح َٰ ِٖۗ
ِ
َّ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َ
َ ۡ
ٱّللِ فَأُ ْو َ ٰٓلئ َ
ود َّ
ح ُد َ
ٱّللِ فَلَا َت ۡعتَ ُد َ
ود َّ
ح ُد ُ
ٱفتَ َد ۡت بهِۦ ت ِلۡ َ
وها ًۚ َو َمن َيتَ َع َّد ُ
ك ُ
ك ُه ُم
اح َعليۡ ِه َما فِيما
ٱّللِۖ فإِن خِفتم ألا يقِيما حدود ٱّللِ فلا جن
ِ ُۗ
ِ
َّ َٰ ُ َ
ون ٢٢٩ﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية 229ﵜ والحق أن القول بأن األصل عدم التعدد هو قول يعارضه النص القرآني والعكس هو الصحيح التعدد
ٱلظلِم

أصل وزواج الواحدة فرع أنظر اآلية (فإن خفتم األ تعدلوا فواحدة) األمر بنكاح الواحدة جاء مشروطا بالخوف من عدم العدل .إذن
املفهوم من ذلك إن األصل هو التعدد ملن رجح عنده العدل – والعدل املقصود هنا ليس العدل الشامل« -املوزون بميزان الذهب » ملا يملك
ح َر ۡصتُ ۡم فَلَا تَمِيلُواْ كُ َّل ٱل ۡ َميۡل َفتَ َذ ُر َ
ِيع ٓواْ أَن َت ۡعدِلُواْ َبيۡ َن ٱلن َِسآءِ َول َ ۡو َ
وما ال يملك فهو غير مستطاع ألحد .حيث جاءت اآلية :ﵟ َولَن ت َ ۡستَط ُ
وها
ۖ
ِ
https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=23&chapter_id=11 72
https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=23&chapter_id=11 73

 74الرسالة الثانية ،مرجع سابق ص .128 -127
 75السابق ،ص .62
 76السابق نفس الصفحة.
 77الرسالة الثانية ،مرجع سابق ص .128

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة-

املجلد ،6العدد ،2021 - 3ص181 - 161 :

176

منهجية محمود محمد طه في كتابيه خطوة نحو الزواج في اإلسالم....
َ ۡ

َّ

ْ

ْ َ
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َ

َّ َّ َ َ
َ ُ
َ
ورا َّرح ٗ
ان غ ُف ٗ
ِيما ١٢٩ﵞ ﵝالن َِساء الآية 129ﵜ ،جاءت هذه اآلية لتفسر العدل املشروط للتعدد وهو
كٱل ُم َعلقةِِۚ َوِإن تُ ۡصل ُِحوا َوتتَّقوا فإِن ٱّلل ك
العدل الذي نقدر عليه .كما يؤكد أصل التعدد أن املصطفى -صل هللا عليه وسلم -قد عدد وكذلك أصحابه عددوا على نسائهم.
ا
الطالق ليس أصال في اإلسالم:
تحت هذا العنوان يجد القارئ حديث غير منطقي .يقول محمود «واألصل في السالم ديمومة العالقة الزوجية بين الزوجين»( .)78لم
يأت بدليل .يمكن أن يكون ذلك من مقاصد السالم ولكنه ليس أصال فيه .ثم بدأت الفلسفة الخاصة بمحمود « :ذلك بأن زوجتك إنما هي
صنو نفسك .هي انبثاق نفسك عنك خارجك .هي جماع آيات اآلفاق لك في مقابلة نفسك ،على فحوى آية سنريهم آياتنا في األفاق ولكننا ال
نملك النور الذي به نختار في الزواج نصفنا اآلخر ،إختيارا صحيحا»(  .)79إلى آخره  ....واآلية  53من سورة فصلت – مكية .ما عالقة اآلية بهذ
االنبثاق؟ .ثم ضرب مثل األعمى والخوابير واألخرام( !! ..)80تناول محمود الطالق ورفض كل اآليات التي تحدثت عنه ذلك عندما تحدث عن
حق النساء في الطالق ،بحجة أنها آيات فروع مدنية (.)81
وملا كانت -عند محمود محمد طه ( -)82مرحلة الوصاية في السالم (وصاية النبي على األمة بمقتض ى آية الشورى ..ووصاية الرجال على
النساء بمقتض ى آية القوامة) مرحلة انتقال ،سببها قصور األمة عامة ،وقصور النساء ،بخاصة ،عن شأو املسؤولية ..واملراد منها أن تتهيأ
فترة انتقال ،خاللها يرشد األوصياء القصر ،حتى يبرزوا إلى مقام رشدهم ،وعزهم ..حيث يكونون مسؤولين عن حسن تصرفهم أمام
ْ
القانون ..كانت حقوق القصر أمانة عند األوصياء ..مثل النساء ،في ذلك ،مثل األيتام ..قال تعالىَ ( :و ْاب َتلوا ال َي َت َامى  ).....والقرينة بين اليتامى
وبين النساء هي السر في قرنهن بهم في قوله تعالى( :وإن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ،مثنى ،وثالث ،ورباع..
فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ..ذلك أدنى أال تعولوا ..)..ولقد قال في موضع آخر( :وآتوا اليتامى أموالهم) وكنى باملال عن
جميع الحقوق ،وأهمها حقهم على األوصياء في النصح ،والتربية ،والترشيد ..وقال(:وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ..وكنى بالصدقات عن
جميع الحقوق التي لهن ،على األوصياء ،من النصح ،والتربية ،والترشيد ..واألوصياء هنا هم األزواج ..ومن حسن الترشيد للزوجات إعدادهن
ليبلغن مرتبة النضج التي بها يشاركن أزواجهن في حقـوق ،وواجبات الزوجية ،مشاركة األكفاء ..ومن حقـوق ،وواجبات ،الزوجية ،الدخول
فيها بكامل االختيار ..والخروج منها بكامل االختيار أيضا ..وهذا هو الطالق ..فالطالق حـق ،في أصل الدين ،للنساء ،كما هو للرجال ..ولكن
حق النساء ،في الشريعة ،في املـرحلة ،قد ائتمن عليه الرجـال ..ولقد ذهـل عن هذه الحقيقة علماء السالم ،ملا ذهلـوا عن أن الشريعة
َّ
َّ
الشرعية َّ
للرجل
السلفية إنما هي مرحلية ،وليست الكلمة األخيرة ،التي يريدها الدين )!(..وتعليقنا هنا أن التشريع السالمي قد أثبت القوامة
َ
ٓ َ َُ ْ
َ
َ ُ َ َّ َٰ ُ َ
َّ
ون عَلَى ٱلن َِسآءِ ب َما فَ َّض َل َّ ُ
ٱّلل َب ۡع َض ُه ۡم عَل َٰى َب ۡعض َوب َما أنفقوا م ِۡن أ ۡم َوَٰلِه ۡم ﵞ ﵝالن َِساء الآية
بضوابطها الشرعية ،قال هللا تعالى :ﵟٱلرجال قوم

34ﵜ وقد تحدثنا عنها في غير هذا املوضع.

ِ

ِ

ٖ

ِ

ِ ًۚ

الخاتمة:
إن كتابي خطوة نحو الزواج في السالم وتطوير شريعة األحوال الشخصية ليجسدان بكل وضوح الضعف املعرفي واملنهجي عند
محمود ،التي تش ي أن محمودا كان ذا إطالع في اتجاهات عدة ،لكنها لم تشتمل االطالع على التراث الفقهي السالمي ،لو اطلع محمود على
فقه املذاهب األربعة كحد أدنى لقدم رؤية نقدية محكمة وملا وقع في مثل هذه األخطاء الكارثية في فرع من علوم الدين قتله الفقهاء بحثا.
ا
أول :النتائج:
وقد ظهرت لنا بوضوح هذه النتائج:
• بنظرة ملا طرحه محمود من تطوير لشريعة األحوال الشخصية يتضح أنها تتلخص في اآلتي:
 .1محاوالت فلسفية قامت على أسس ومفاهيم مغلوطة.
 .2حرية الرجل واملرأة في اختيار الشريك .وهذا كفله القرآن ولم يأت بجديد سوى أنه صوب نقدا لعوامل وعادات اجتماعية-
سودانية -صرفة ،مثل الخطبة واملغاالة في املهور ،وصورها على أنها الدين .واقتبس الحل من تجربة سودانية صرفة «زيجة
جمهورية في حي املوردة».
* رفض مسألة الولي * .النفقة *.الطالق *.تعدد الزوجات.
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• التطوير عند محمود؛ وافق بعض االختيارات الفقهية املعروفة منذ قرون ،وصوب سهام نقده لبعض العادات االجتماعية
«السودانية على وجه الخصوص» التي توهم أنها من الدين ،وقد منع الطالق وتعدد الزوجات دون دليل أو قرينة.
• العالقة بين الرجل واملرأة في املجتمع السالمي وداخل األسرة تقوم على أساس التكامل بين أدوارهما في الحياة  -وهو ما يسمى
بالتكامل الوظيفي ،-ومن مقاصد هذا التكامل املوافق للفطرة البشرية :حصول السكن للرجل واملودة والرحمة بينهما ،قال تعالى:

َ َّ َ
َ
ُ ۡ َ ۡ َ ٗ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ َّ ٗ َ َ ۡ َ َّ
ۡ َ ُ
َ َ َ
َۡ َ ََ َ ُ
َ ۡ َ َ
ت لِق ۡومٖ َيتَفك ُرون
ﵟومِن ءايَٰتِه ِٓۦ أن خلق لكم مِن أنفسِكم أزوَٰجا لِتسكن ٓوا إِل ۡيها وجعل بينكم م َودة ورحمة ًۚ إِن فِي ذَٰل ِك ٓأَلي َٰ ٖ
َّ
٢١ﵞ ُّ
ﵝالروم الآية 21ﵜ ،والحقوق عند املسلمين ال يقررها الرجل وال املرأة إنما يقررها هللا جل وعال خالقهما ،الذي قال :ﵟ ُه َو ٱلذِي
َۡ
َ َ َ َ ََ َۡ َۡ َ َ َ ۡ ُ َ
َّ ۡ
خلَ َق ُ
َ
ك َن إِل ۡي َهاۖ ﵞ ﵝالأع َراف الآية 189ﵜ ،وبذلك فإن وجد في واقع بعض البالد
كم مِن نف ٖس وَٰحِدة ٖ وجعل مِنها زوجها لِيس

السالمية حيف في الحقوق وإهمال في أداء الواجبات من طرف تجاه آخر؛ فهو نتيجة النحراف عن الدين ،وجهل بأحكامه وضعف
إيمان باهلل سبحانه وتعالى.
ُ
ٓ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َّ
للرجل بضوابطها الشرعية ،قال هللا تعالى :ﵟٱلر َجال ق َّو َٰ ُمون عَلى ٱلن َِساءِ ب َما فضل َّ ُ
َّ
الشرعية َّ
ٱّلل
• التشريع السالمي قد أثبت القوامة
ِ
ِ
َ
ٓ َ
ْ
َ
ْ َّ
علينا ،فهي مالئمة
َب ۡع َض ُه ۡم عَل َٰى َب ۡعض َوب َما أ َنف ُقوا م ِۡن أ ۡم َوَٰلِه ۡم ﵞ ﵝالن َِساء الآية 34ﵜ ،وهذه القوامة من َتمام نعمة هللا تعالى
ٖ

ِ

ِ ًۚ

لكل من َّ
الرجل واملرأة ،وما فطرنا هللا عليه من صفات جبلية ،ومن استعدادات فطرَّية .وال تعني بحال من األحوال إلغاء
ومناسبة ٍ
شخصية الزوجة وإهدار إرادتها أو طمس معالم املودة واأللفة في األسرة .بل هي لدارة هذه املؤسسة -األسرة  -املهمة وصيانتها
وحمايتها.

•
•
•

•

من أعلى القيم التي رعتها الشريعة السالمية قيمة املحافظة على الحياة األسرية والزوجية .وحديث القرآن الكريم عن املرأة يدور
على حفظ حقوقها والنهي عن ظلمها ،واحترام ذاتها ورأيها ،بل يدعوا إلى حسن التعامل معها ،ومالطفتها.
ال فرق عند هللا بين الرجل واملرأة إنسانيا وحقوقيا وعلميا وأخالقيا وإيمانيا إال فيما يتعلق بخصوصية (جنس األنثى) وتكوينها الذي
بدونه ال يكتمل العالم.
وافق محمود األحناف فيما ذهبوا قبل مئات السنين« .ويرى أبوحنيفة وأبو يوسف :أن املرأة العاقلة البالغة لها الحق في مباشرة
العقد لنفسها .بكرا كانت أو ثيبا»(  .)83ثم قال «وليس لوليها العاصب حق االعتراض عليها ،إال إذا زوجت نفسها من غير كفء أو كان
مهرها أقل من مهر املثل»( .)84
جعل محمود للزواج صيغتين أحداهما في الحقيقة واألخرى في الشريعة «هناك زواج في «الحقيقة» ..وهناك زواج في
«الشريعة»..وهذا ليس له أصل في أصول الدين وبدعة ليس لها أس تقوم عليه .ونجد أن كل مابذله محمود من تعابير فلسفية
حول الزواج في الحقيقة كان بعيدا كل البعد عن املنهجية ،وفيه مفاهيم مغلوطة..

• محمود محمد طه يختلف في املنهج الفكري عن كل املجددين الذين يرون إمكانية كفالة حقوق املرأة باجتهادات جديدة في
الشريعة السالمية ،بينما يرى محمود ان ال مساواة بين الرجل واملرأة في الشريعة الن الشريعة فيها تعدد الزوجات وتمنح املرأة
نصف ميراث الرجل وتجعل الرجل قواما على املرأة ،ولذلك فان نصوص الشريعة عند محمود منسوخة وتمثل ما يسميه (نصوص
الفروع) التي كانت صالحة للتطبيق في ظروف القرن السابع امليالدي في مقابل (نصوص األصول) الصالحة للتطبيق اآلن.
• تشريع قوامة الرجل على املرأة في السالم ليس أصال وانما األصل املساواة وتشريع تعدد الزوجات في السالم ليس أصال وانما األصل
الزوجة الواحدة للزوج الواحد.
• وتشريع الطالق ليس أصال في السالم وإنما هو تشريع انتقال يسير مجتمعا إسالميا ناقصا إلى مجتمع إسالمي ناضج يكون أختيار
الزوجين فيه لبعضهما أختيارا ناضجا وموفقا مما يجعل الطالق أمرا غير مشروع ولقد أشار املعصوم الى ذلك أبلغ اشارة حين قال
(أبغض الحالل الى هللا الطالق) وبالغة الشارة في أن ما يبغضه هللا لن يلبث أن يزول.
• شريعة األصول – حسب تسميته -تمـنع التعـدد ،في معنى ما تطالب بالعـدل ..والعدل يستحيل بين زوجتين ..دع عنك أربعا ..وإنما
جاء تعدد الزوجات في شريعة الفروع ،حيث كانت هي صاحبة الوقت ،في القرن السابع ..ولم تكن حكمة التشريع ،يومئذ ،لتسمح
بشريعة األصول!..
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• محمود محمد طه تناول الزواج في الحقيقة مقابل الزواج في الشريعة ،وبنفس الطريقة جعل الزواج في شريعة األصول مقابل
الزواج في شريعة الفروع .وقد بنى هذه الصيغ على فرضية وجود قرآنين منفصلين مكي ومدني ،وهي فرضية ال يعرف قائلها وال
حصر آياتها حصرا دقيقا موثوقا ال يتطرق إليه الشك وال الجدل وال الخالف.
• الكتاب ليست به منهجية واضحة وال تطوير يحل مشكالت اليوم .لقد صمم الكتاب ليمنع الطالق وتعدد الزوجات ،ويلغي املهر
ويجعل النفقة شراكة بين األزواج .لكنه لم يفصل في هذه القضايا كما فعل الفقه املوروث ،ولم يلتفت الى املشكالت التي يمكن أن
تنجم من أحكامه هذه.

املراجع:
ا
أول :املراجع العربية:
• القرآن الكريم.
 .1الفريقي ،محمد بن مكرم ( .)1990لسان العرب .دار صادر ،بيروت.
 .2البخاري ،محمد بن إسماعيل (د.ت) .صحيح البخاري .عالم الكتب ،بيروت ،لبنان.
 .3جرار ،بسام ( .)2004نظرات في كتاب هللا الحكيم .مركز نون للدراسات القرآنية ،البيرة ،فلسطين ،ط.1
 .4الرازي ،أحمد بن فارس ( .)1979تحقيق:عبد السالم محمد هارون .معجم مقاييس اللغة .دار الفكر،ج.1
َّ
الشامل لألدلة َّ
وأدلته ( َّ
 .5ﱡ
َّ
َّ
الش َّ
املذهبية وأهم َّالنظ َّريات الفقهية وتحقيق
رعية واآلراء
الز َح ْي ِلي َ ،و ْه َبة بن مصطفى .ال ِف ْقه السالمي
الرابعة َّ
األحاديث َّالن َّ
بوية وتخريجها) .الناشر :دار الفكر -سورَّية -دمشق ،الطبعةَّ :
املنقحة.
 .6سالم،أبو مالك كمال بن السيد ( .)2000فقه السنة للنساء .املكتبة التوفيقية .القاهرة.
 .7السباعي ،مصطفى ( .)1961املرأة بين الفقه والقانون .مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط.3
 .8سرحان،محمد مصطفى .األحوال الشخصية حسب املعمول به في املحاكم الشرعية املصرية والسودانية واملجالس الحسبية.
 .9شلبي ،محمد مصطفى ( .)1983أحكام األسرة في السالم دراسة مقارنة بين فقه املذاهب السنية واملذهب الجعفري والقانون.
الطبعة الرابعة ،الدار الجامعية للطباعة والنشر.
 .10طه ،محمود محمد طه ( .)1981من دقائق حقائق الدين.
 .11طه ،محمود محمد طه (1399ه)ـ تطوير شريعة األحوال الشخصية .الطبعة الثالثة.
 .12عتر ،نور الدين ( .)1979ماذا عن املرأة .دار الفكر ،دمشق.
 .13الفقه املالكي في ثوبه الجديد ،الجزء الرابع  :فقه األحوال الشخصية كتاب الطالق ،الطبعة األولى  2003م  ،دار البشير.
 .14القرضاوي ،يوسف ( .)1996مالمح املجتمع املسلم .مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط.1
 .15القشيري ،مسلم بن الحجاج بن مسلم (د.ت) .الجامع الصحيح .دار الفكر ،بيروت ،لبنان.
 .16الكشبور،محمد ( .)2015الواضح في شرح مدونة األسرة انحالل ميثاق الزوجية .الطبعة الثالثة ،مطبعة النجاح الجديدة .
 .17ملحات من حياة األستاذ محمود محمد طه .إصدارات مركز األستاذ محمود محمد طه الثقافي.
ا
ثانيا :املو اقع اإللكترونية:
1. https://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=23&chapter_id=1
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Abstract: In this study which is named (methodology of Mahmoud Muhammad Taha in his two books
“Step towards Marriage in Islam and “Development of Personal Status Law”), the researchers focused on
one of the most important books written by Mahmoud i.e. “Development of Personal Status Law”, beside
other so essential two books written by him which are “The Second Massage of Islam” and “The Massage
of Pray”. In this study, the researchers tried to explore the main sources of Mahmoud ideas. They looked
into the similarities and differences between his ideas and those of other Islamic intellectuals and
reformers and what was written in former Islamic scholar’s books. All Islamic scholars believe that all
women’s rights can be maintained, preserved and granted by the shari’a laws. Whereas Mahmoud
believes that shari’a laws cannot do that because women and men are not equal within the shari’a laws.
Mahmoud believes that shari’a laws allow Polygamy which made women to have half of the inheritance
than men by shari’a laws and adopt “Qawwama” i.e. the support of men towards women. On contrary to all
Islamic scholars' beliefs, Mahmoud believes that these issues are not originally part of Islam. He also
believes that women and men should be absolutely equal. Based on his beliefs, he prohibited Polygamy
and rejected all laws concerning divorce.
The researchers concluded that what is meant by “Development of Personal Status Law” is not actually
making any sort of development in Personal Status Law, nor having any solution for various types of
problems that can emerge during daily life between married couples. They concluded that this book is
designed specially to prohibit Polygamy and to reject all laws concerning divorce. In addition, it cancelled
the dower; also it obligates couples to share spendable equally. On the other hand, this book ignored all
issues of inheritance although they are essential parts of Personal Status Law. The researchers adopted
the analytical survey method.

Keywords: Mahmoud Muhammad Taha; Development of Personal Status Law; women’s rights.
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امللخص:

تتناول هذه الدراسة األطعمة املعالجة بتقنية النانو تكنولوجي ،التي ُّ
تعد من النوازل املفتقرة إلى بيان موقف الشريعة اإلسالمية،
وهي األطعمة التي تم التحكم في ترتيب الذرات والجزيئات النانومتريةّ ،
املكونة بواسطة تقنية النانو تكنولوجي؛ للحصول على أطعمة

حديثة بمواصفات محددة ،وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على املنهج االستقرائي ،واملنهج الوصفي التحليلي؛ بهدف إعداد
ً
دراسة فقهية تصاغ فيها األحكام الفقهية لكل حادثة مخصوصة في نازلة األطعمة بتقنية النانو وفقا ألصول الشريعة العامة ،ومقاصده
وقواعده الكلية ،وضوابطه الجامعة ،مما يسهم في رفع الحرج وجلب املصالح املعتبرة ،ودفع املفاسد ،ويحقق الغايات السامية للشريعة
اإلسالمية .وانتهت الدراسة إلى نتائج أهمها :إن األطعمة املعدلة النانو تكنولوجي لم تعد أطعمة طبيعية بسبب تغير حقيقتها الفطرية،
فهي دخيلة على سلسلة األطعمة الطبيعية ،وبسبب هذه املفارقة ال يتسع للفقيه أن يجري كافة أحكام األطعمة الشرعية عليها ،وأن
تعاطي األطعمة املعدلة بالنانو تكنولوجي بوصفها غذاء أو دواء ،يتوقف على النظر الفقهي في حجم املنافع واملفاسد التي تؤول إليها هذه
األطعمة ،وفق ميزان الشرع ،من باب سد الذرائع ،وأن الدفع أولى من الرفع.
الكلمات املفتاحية :حكم األطعمة؛ تقنية النانوتكنولوجي؛ األطعمة النانوية.

املقدمة:

ً
ً
ً ً
الحمد هلل الرحمن الرحيم ً
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ،وأشهد أن ال إله إال للا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

َّ
ُ ْ َّ
ك ۡمَٰٓذُنُوب ُ
ك ۡمَٰٓوي ۡغف ِۡرَٰٓل ُ
ك ۡمَٰٓأ ۡعمَٰل ُ
ِيدآََََٰٰٰٰٓٓٓ٧٠يُ ۡصل ِۡحَٰٓل ُ
َٰٓٱَّللَٰٓو ُقولُوآَْٰق ۡولٗآَٰسد ٗ
َٰٓٱت ُقواْ َّ
ك ۡمَٰۗۡٓ
صلى للا عليه وسلم ،قال تعالى :ﵟيَٰٓأ ُّيهآَٰٱلذِينَٰٓءامنوا
ومنَٰٓيُطِعِ َّ
َٰٓٱَّللَٰٓور ُسول ُهۥَٰٓفق ۡدَٰٓفازَٰٓف ۡو ًزآَٰعظ ً
ابَٰٓمنَٰٓالآيةََٰٰٓٓ70إلىَٰٓالآيةَٰٓ71ﵜَٰٓ ،أما بعد:
ِيمآَٰ٧١ﵞَٰٓﵝالأ ۡحز َٰٓ

إن العلوم الحديثة والثورات التكنولوجية مهما اتسعت آفاقها وامتدت مجاالتها ،ال تخلو من أحكام شرعية تبين الحالل من
الحرام؛ ليكون املسلم على بصيرة في معيشته ومعامالته ،فكان من رحمة للا وحكمته أن جعل الشريعة اإلسالم خاتمة الشرائع ،صالحة
وشاملة لجميع جوانب الحياة ،ملبية ملصالح الناس وحاجاتهم في سعي ال يتوقف ،وتعالج أوضاع الخلق في تطور وتجدد ،فجاءت بأصول
عامة ،وقواعد كلية ،وضوابط جامعة تبين حكم كل ش يء ،وتحقق مصالح الخلق وتدرأ املفاسد عنهم.
وإن من أبرز سمات زمننا املعاصر كثرة املستجدات والنوازل في األطعمة ،من ذلك األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي ،وملا
كانت األطعمة أساس الحياة وقوام املعيشة التي تحفظ األنفس من جهة الوجود ،والذي يعد من أهم املقاصد الضرورية التي جاءت
الشريعة باملحافظة عليها ،كانت الحاجة إلى العناية باألحكام الشرعية الخاصة بها من خالل االطالع ،والبحث الفقهي الجاد في األصول
والقواعد الشرعية؛ إلدراك الحكم والغايات لهذه املسائل الفقهية املعاصرة أشد وأعظم كونه يحقق مصالح الخلق ويقض ي حوائجهم على
وفق مقاصد الشريعة السمحة.

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة-

املجلد ،6العدد ،2021 - 3ص197 - 182 :

182

رجاء مطلق

حكم األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي

مشكلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما حكم األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي؟
ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:
 .1ما املراد بتقنية النانو تكنولوجي؟
 .2ما صور تدخل تقنية النانو تكنولوجي في األطعمة ومشروعية ذلك؟
 .3ما حكم تعاطي األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي؟
حدود الدراسة:
هذه الدراسة تتمحور حول حدود موضوعية وهي األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي ،وما ارتبط بذلك من موضوعات تبرز
صورة املسألة وتحقق غايات البحث وأهدافه.
أسباب اختيار موضوع الدراسة:
ً
أوال :الرغبة في اإلجابة عن تساؤالتي الخاصة بتقنية النانو تكنولوجي وإشباع معارفي الفقهية في نوازل األطعمة املعدلة بتقنية النانو
تكنولوجي.
ً
ثانيا :تطوير القدرات البحثية من خالل تطبيق املعارف النظرية للنوازل بدراسة تطبيقية تعنى باألطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي.
ُ
ثالثا :توافر إمكانات معرفية وبحثية شحذت همتي وعززت رغبتي لتناول موضوع األطعمة املعدلة بالنانو تكنولوجي.
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل األمور اآلتية:
ً
ً
ً
أوال :قيمة البحث علميا وعمليا؛ إذ يسلط الضوء على مستجدات علم النانو تكنولوجي الذي اختلط بكل تفصيالت معاش الناس ،والمس
حاجتهم ،من ذلك أصل وجود الغذاء والداوء.
ً
ثانيا :قدرة البحث على إيجاد إجابات شافية لتساؤالت أرقت العقل عن قدرة علم النانو تكنولوجي في إيجاد أطعمة متغيرة الجزيئات
ً
ً
ً
ً
ً
والتركيب ،نافعة املادة وغنية القيمة غذاءا ودواءا ،محققة أمنا غذائيا واقتصاديا.
ً
ثالثا :إثراء البحوث العلمية الشرعية بمواضيع معاصرة تعالج قضايا النوازل في األطعمة وتجمع بين علمين مهمين أحدهما شرعي وهو علم
الفقه ،واآلخر من علوم البيولوجيا التطبيقية في مجال تكنولوجيا النانو.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:
 .1بيان معنى األطعمة املعالجة بتقنية النانو تكنولوجي.
 .2معرفة مشروعية علم النانو تكنولوجي.
 .3معرفة حكم إجراء التعديالت بتقنية النانو تكنولوجي على األطعمة.
 .4معرفة حكم تناول األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي لغرض التغذية أو التداوي.
الدراسات السابقة:
بعد البحث واالستقراء تبين وجود بعض الدراسات والبحوث السابقة والتي لها صلة بموضوع البحث ،وهي كاآلتي:
• دراسة الحوشاني ( )2021فقه التوقع ومآالت تقنية النانو ،تطرقت فيه إلى أقوال الفقهاء في فقه التوقع وشروطه ومراحل النظر
في النوازل الفقهية ومآالتها ،كما تناول تعريف النانو وتطبيقاته اإليجابية ،ومخاطره ،واستخدماته ،وقواعد السالمة التنظيمية
لهذه التقنية ،وهو جهد مبارك تشكر عليه الباحثة الكريمة ،إال أن الدراسة بقيت بمنأى عن جانب التقعيد الفقهي لتقنية النانو
تكنولوجي ،كما أنها لم تشتمل على بيان األحكام التفصلية ملسائل النانو تكنولوجي ،وهو ما ستتناوله هذه الدراسة بمشيئة للا
تعالى.
• دراسة الطعيمات ( )2013تكنولوجيا النانو من جهة نظر شرعية ،وتناولت هذه الدراسة تعريف النانو واآلثار السلببية
واإليجابية له ومجاالته ،مع ذكر املعايير الشرعية الضابطة لالجتهاد في حكم تكنولوجيا النانو بوصف أنها من النوازل الفقهية
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العامة ،وهو جهد مبارك وإضافة متميزة للمكتبة اإلسالمية ،إال أن الدراسة بقيت عامة من جانب بيان حكم تقنية النانو ،وهي
كسابقتها بقيت بمنأى عن الجانب التطبيقي الفقهي للمسائل واألحكام املتعلقة بتقنية النانو تكنولوجي.
• دراسة الحافي ( :)2012حكم األغذية املنتجة بالهندسة الوراثية وتقنية النانو في ضوء قواعد علم أصول الفقه اإلسالمي ،إذ
ً
يتناول البحث تعريف الهندسة الوراثية وتقنية النانو في مجال إنتاج الغذاء ،موضحا املحاذير واملخاطر في استخدام هذه التقنيات
ً
املعاصرة ،كما تطرق الباحث إلى حكم األغذية املعدلة بالهندسة الوراثية والنانو في ضوء قواعد أصول الفقه اإلسالمي ،مبينا حكم
ً
األغذية املهندسة وراثيا من خالل إعمال قاعدة األصل في األشياء اإلباحة ،وحكم األغذية بتقنية النانو من خالل املصالح املرسلة،
ً
وحكم استخدام األغذية املعدلة وراثيا في املجاعات ،وهو جهد مبارك ُيثاب عليه الباحث ،إال أن الباحث اقتصر على تناول بعض
ً
القواعد األصولية في بيان حكم األغذية املعدلة وراثيا بشكل عام ،من غير الخوض في بيان مسائل النانو تكنولوجي وجزئياته،
والتقعيد الفقهي لها.
منهج الدراسة:
تبعت الباحثة في هذا البحث املنهج االستقرائي والوصفي التحليلي من خالل استقراء املسائل الفقهية املتعلقة باألطعمة املعدلة
بتقنية النانو تكنولوجي ،وبيان أقوال أهل العلم فيها ،ومناقشتها وبيان االعتراضات والردود في ضوء األدلة الشرعية وقواعدها ومقاصدها
الشرعية.
خطة الدراسة:
اشتمل هذا البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة:
املقدمة :وقد احتوت على أهمية املوضوع ،وأسباب االختيار ،واألهداف ،والدراسات السابقة ،واملنهج املتبع.
املبحث األول :تقنية النانو تكنولوجي ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :معنى تقنية النانو تكنولوجي
املطلب الثاني :نشأة علم النانو تكنولوجي وغايته
املطلب الثالث :مشروعية علم النانو تكنولوجي.
املبحث الثاني :حكم التدخالت في األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :مشروعية إجراء التعديالت على األطعمة بتقنية النانو تكنولوجي.
ً
املطلب الثاني :حكم تعاطي األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي غذاءا.
املطلب الثالث :حكم تعاطي األطعمة النانو تكنولوجي ألغراض طبية وعالجية.
ثم الخاتمة ملخصة أهم النتائج والتوصيات.

املبحث األول :تقنية النانو تكنولوجي ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :معنى تقنية النانو تكنولوجي:
إن علم النانو تكنولوجي يعد ثورة تكنولوجية في األلفية الثالثة؛ التي تتقاطع فيه حقول املعرفة الجديدة في مجال العلوم
والتكنولوجيا والهندسة الدقيقة؛ إذ تتناول خصائص ومكونات املواد التي تقع في املقياس النانوي وهيكلها ،وهو مقياس الذرات والجزيئات
على املستوى النانوية ،وتتلخص الفكرة الجوهرية في تطبيقات النانو تكنولوجي في تحريك الذرات والجزيئيات للمواد ،وإعادة ترتيبها بدقة
ً
إلحداث تفاعالت كيميائية وفيزيائية ،ينتج عنها مواد جديدة ذات ترتيبات محددة ،وخصائص مبتكرة غير موجودة طبيعيا( ،)1مما يسهم في
تحسين عمليات إنتاج األغذية ،والتصنيع البيولوجي ،وتوفير منتجات ومواد غذائية متنوعة وفريدة.
إن مصطلح النانو تكنولوجي ً
مكون من مفردتين هما :النانو ،والتكنولوجي؛ مما يستدعي تعريف كال املفردتين ،فكلمة النانو هي كلمة
مشتقة من الكلمة اإلغريقية ( نانوس ) وتعني القزم ،أو الش يء املتناهي الصغر ،وهي تطلق في اللغة اإلنجليزية على كل ما هو ضئيل الحجم،
ً
ً
ً
ً
ودقيق الجسم ،وتعد مصطلحا علميا أصبح منتشرا حاليا ،يطلق على علم النانو ،ومقياس النانومتر(.)2

 1ينظر الحبش ي ،نهى ،ما هي تقنية النانو -مقدمة مختصرة بشكل دروس مبسطة ،ص.5:
 2هو واحد على املليار من املتر ،إي جزء من املليار ،ويشمل ذلك كل األبعاد التي يبلغ طولها نانومترا واحدا إلى غاية الـ  100نانو متر ،ينظر :الطعيمات ،هاني سليمان محمد ،تكنولوجيا
النانو من وجهة نظر شرعية1423( ،هـ2012-م) ،ص.23:
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وأما كلمة التكنولوجيا فهي كلمة إغريقية األصل ،مكونة من مفردتين ،هما( :تكنو) تعني الحرفة أو املهارة ،و(لوجيا) ويراد بها الدرس،
ً
أو املبدأ العقلي ،وقد ّ
عرف علم التكنولوجيا اصطالحا بأنه" :علم املهارة ،أو التقنيات واألساليب املستخدمة في تحقيق األهداف
املطلوبة" ،كما يمكن أن ّ
يعرف بأنه" :األداء التطبيقي لتحقيق العديد من األهداف العملية في الحياة البشرية ،أو هو وسائل مستحدثة
لتغيير ومعالجة البيئة البشرية؛ لجعلها أسهل ،وأكثر إنتاجية").)3
ُ
وقد عرف النانو تكنولوجي اصطالحا ( )Nano Technologyبأنه ":تطبيق علمي يتولى إنتاج األشياء عبر تجميعها من مكوناتها
األساسية ،مثل الذرة والجزيء ،فهو علم يهدف إلى التحكم التام والدقيق في إنتاج املواد على املستوى النانومتري ،من خالل التحكم في
ً
تفاعالت الجزيئات الداخلة في التفاعل ،وتوجيهها إلى إنتاج مادة معينة ،إذا هو العلم الذي يدرس ويهتم بالتعامل مع املواد على مستواها
الذري والجزيئي ،بمقياس ال يتعدى واحد نانومتر")4( .
وقد عرفته منظمة الصحة العاملية ب ّأنه " :تصميم وإنتاج ،وتطبيق البنى واألجهزة والنظم واملواد ،بتحجيم املواد ،والتحكم في
شكلها ،فال يزيد حجمها على حجم الذرة و الجزيء")5).
ّ
مكاني محدود على أبعاد النانومتر ،التي
ذات الوظائف املحددة ،في مجال
لذا يعد علم النانو تكنولوجي هندسة اآلالت الدقيقة ِ
ً
يتمكن من خالل هذه القدرة الهندسية من بناء العناصر ،ابتداء من مكوناتها األولية األساسية الصغرى؛ باستخدام تقنيات وأدوات
ّ
مطورة؛ البتكار تقنيات ووسائل جديدة تقاس بأبعادها النانومترية ،كما ًيعنى بدراسة الظواهر املرتبطة بتصغير حجم املواد ألصغر
ً
مقياس موجود حاليا وهو النانو متر؛ بهدف كشف أسرار املواد ،وتفاعالتها ،ومعرفة سبب امتالكها لخصائص ومواصفات مختلفة ،األمر
الذي يؤدي إلى فتح مجاالت جديدة في تصميم وصناعة األدوات واملعدات ،في مقياس ال يتجاوز  100نانومتر ،والحصول على منتجات
متكاملة ،وعالية الدقة ،ذات خصائص مبتكرة ،وغير موجودة في الطبيعة ،والتي تختلف عن خصائص املواد األم بقوتها وخصائصها
املتنوعة والفريدة ،ويالحظ املختصون أن هذه التقنية قامت باختزال حجم العديد من األجهزة ،ورفع كفاءتها ،وزيادة من عدد وظائفها(.)6
املطلب الثاني :نشأة علم النانو تكنولوجي وغايته:
ً
ي ُّ
عد علم النانو من العلوم ذات التخصصات املتعددة ،الحديثة نسبيا ،واملتأصلة منذ نشأة الحياة ،إذ تحتوي الطبيعة منذ نشأتها
على أجهزة فيها تراكيب ذات أبعاد نانوية ،فهي موجودة في األنظمة الحيوية في الكائنات الحية ،كما تحتوي الخاليا الحية على مستودع
للعديد من اآلالت الحيوية بحجم النانو ،ومن ذلك جسيمات (الريبوسومات) ،وهي مثال حي على تقنية النانو الطبيعية ،التي تقوم بتصنيع
ً
البروتينات ،وإنتاج اإلنزيمات وفقا حاجة الخلية ،وتشكيله بوساطة جهاز نانوي آخر يسمى (أجسام جولجي)).)7
ويشار إلى أن علم النانو تكنولوجي بدأ على يد الفيزيائي األمريكي ريتشارد فيمان ،الحائز على جائزة نوبل ،فقد أوضح في محاضرته
ً
التي ألقاها في الجمعية األمريكية للفيزياء ،في عام 1959م مفهوم نظرية تكنولوجيا النانو ،مبينا أنه يمكن التحكم والهيمنة على جزيئات
املادة وذراتها ،وإعادة ترتيبها؛ للحصول على خواص وصفات جديدة ،لم تكن موجودة فيها من أصل الخلقة األولية ،ثم أضيفت الصبغة
العملية والبحثية لعلم النانو؛ من خالل البحوث والدراسات التخصصية ،التي نشرها العالم إريك دريكسلر في عام 1986م بعنوان
ّ
مصاف العلوم الحديثة ،إذ قامت بإحداث تغيرات علمية جذرية ،في مجال العلوم
(محركات التكوين) ،الذي نقل علم النانو تكنولوجي إلى
ِ
()8
ً
والهندسة واألحياء ،والتي على إثرها ،بدأ العلماء بإنتاج املواد النانوية عمليا في املعامل واملختبرات عام 1990م.
ويمكن القول ّ
بأن غاية علم النانو تكنولوجي هو بناء مواد القرن الواحد والعشرين وإنتاجها؛ من خالل تطبيقاته العديدة ،التي
تتنافس عليها الشركات العاملية الكبرى والدول الصناعية ،وتنفق املاليين من الدوالرات في سبيل الحصول على السبق العلمي ،والريادة،
وتسويق املشاريع والخدمات النانوية ،وتنظيم مؤتمرات ،وندوات ،وورش عمل حول علم تكنولوجيا النانو وتطبيقاته؛ لغرض إنتاج
أدوات ،وأجهزة أكثر كفاءة وجودة.)9

 3ينظر :الخالدي ،أسامة أحمد سامح ،والشيراوي ،يوسف أحمد ،معني التكنولوجيا1995 ،م ،ص.17:
 4ينظر :عبد الحميد ،عفاف السيد بدوي ،استخدام تكنولوجيا الناو في إعادة تدوير املخلفات الزراعية وأثره على تخفيض التكاليف الصناعية والبيئية2017 ،م ،ص.8:
 5ينظر :صفات ،سالمة ،النانو تكنولوجي (مقدمة في فهم علم النانو تكنولوجي)2009( ،م) ،ص.12 :
 6ينظر :بري ،محمود ،النانو تكنولوجي وعود كبيرة ومخاطر كبيرة1432( ،هـ2011-م) ،ص ،6:والحبش ي ،نهى ،ما هي تقنية النانو ،ص.7:
ّ
 7ينظر :صالح ،ا .د محمود محمد سليم ،تقنية النانو وعصر علمي جديد 1436( ،ـه2015-م) ،ص ،39:و تشاال إس.إس.آر.كومار ،ودوزيف هورميس وآخرون ،التصنيع النانوي املوجه
للتطبيقات الطبية الحيوية (التقنيات-واألدوات-والتطبيقات –والتأثير)1435( ،هـ2013-م).)678-677/2( ،
 8ينظر :عبد الحميد ،عفاف السيد ،استخدام تكنولوجيا الناو في إعادة تدوير املخلفات الزراعية وأثره على تخفيض التكاليف الصناعية والبيئية ،ص ،13- 11 :واإلسكندري ،أ .د محمد
شريف ،تكنولوجيا النانو من أجل غد أفضل2010 ،م ،ص.215:
 9ينظر :ملكاوي ،آمال ،فاعلية دراسة مساق "تكنولوجيا املواد النانوية" في اكتساب أساسيات النانو تكنولوجي االتجاه نحوها ،ص329 :
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املطلب الثالث :مشروعية علم النانو تكنولوجي:
إن ما يشهده العالم من تسارع وتيرة تقنية النانو تكنولوجي وتطبيقاته املبهرة ،يستدعي تسليط الضوء من قبل الفقهاء املعاصرين
على هذه النازلة من جوانبها الشرعية؛ لبيان أحكام هذه الوقائع عبر النظر الفقهي املتعمق في أصول وقواعد الشريعة العامة وضوابطه
ّ
الجامعة ،بما يحقق مقاصد الشارع ،ويدرأ املفاسد عن العباد ،فكلما تمكن الفقهاء من إظهار أحكام الوقائع املستجدة ،كلما زاد اليقين
لدى املسلمين بمالئمة وصالح الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان ،وعمومها في مشارق األرض ومغاربها ،وشموليتها لتلبية حاجات الناس،
وقدرتها على معالجة شئون الحياة املختلفة ،إذ اقتضت املشيئة اإللهية أن الحياة ال تستقيم إال من خالل استثمار العالقة بين سنن
ّ
الكون اإللهية ،وأدوات العلم واملعرفة ،فاهلل سبحانه وتعالى ُي ِري أهل كل زمان ما يدلهم على وآثار قدرته وحدانيته( ،)10من خالل استثمار
الجهد والسعي اإلنساني ،املقرون بالعلوم املادية النافعة ،واالستفادة من العلوم املعاصرة ،وباألخص علم النانو تكنولوجي في استكشاف
ً
ً
ُ
طبائع األشياء في أبعادها الدقيقة ،ومعرفة خصائصها النانوية ،وبيان أصل خلقة الكائنات ،امتثاال وإيمانا بقول للا تعالى :ﵟسن ِريهِ ۡمَٰٓ
ۡ

ُ

ُ

َّ
ُ
ۡ ۡ
ك ِفَٰٓ بربكَٰٓأنَّ ُهۥَٰٓعل َٰىَٰٓكلََٰٰٓٓش ۡىءَٰٖٓشه ٌ
يدََٰٰٓٓ٥٣ﵞََٰٰٓٓﵝف ِصلتََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ53ﵜ َٰٓ ،وقوله
سهِ ۡمَٰٓح َّت َٰىَٰٓيتبيَّنَٰٓل ُه ۡمَٰٓأن ُهَٰٓٱلح ُّقَٰۗۡٓأولمَٰٓي
اقَٰٓوف ِ ٓىَٰٓأنف ِ
ءَٰٓايَٰتِنا ََٰٰٓٓف ِىَٰٓٱٓأۡلف ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ۡ
ۡ ٞ
َّ
ُ
ٓ ُ
نفس ُ
ۡرضَٰٓءاي َٰ
اتَٰٓمنَٰٓالآيةََٰٰٓٓ20إلىَٰٓالآيةَٰٓ21ﵜ.
ِك َٰۡٓمَٰٓأفلآَٰتبۡصِ ُرونَٰٓ٢١ﵞَٰٓﵝالذارِي َٰٓ
تَٰٓلِل ُموقَِٰٓنِينََٰٰٓٓ٢٠وفِىَٰٓأ
تعالى :ﵟوفِىَٰٓٱلأ ِ

َٰٓ

كما ترغب النصوص الشرعية في طلب العلوم النافعة وتعلمها ،املقرون باإليمان الصادق؛ والعمل الصالح؛ لقوله تعالى :ﵟيأ ُّيهآَٰ
ُ ُ ْ ُ
َٰٓٱَّللَٰٓٱلَّذِينَٰٓءامنُوآَْٰم ُ
َٰٓٱَّللَٰٓل ُ
ٱلَّذِينَٰٓءامنُ ٓوآَْٰإذآَٰقِيلَٰٓل ُ
حوآَْٰفىَٰٓٱلۡمجَٰ َٰٓلِ ِسَٰٓفٱفۡس ُ
ك ۡمَٰٓتف َّس ُ
ٱنش ُزوآَْٰيَٰٓ ۡر َٰٓفعِ َّ ُ
حوآَْٰي ۡفسحِ َّ ُ
ِنك ۡمََٰٰٓٓ
ك ۡمَٰۖۡٓوِإذآَٰقِيلَٰٓٱنشزوآَٰف
ِ
ِ
َّ
ُ ُ ْ ۡ ۡ
ۡ ُ
ُ
َّ
ُ
ُ
ٞ
َٰ
تكشف هذه اآلية الكريمة عن مدى تكريم للا تعالى
وٱلذِينَٰٓأوتوآَٰٱلعِلمَٰٓدرج ٖ ٖۚ
تَٰٓوٱَّللَٰٓ بِمآَٰتعملونَٰٓخبِير ََٰٰٓٓ ١١ﵞ َٰٓﵝالمجادلة َٰٓالآية َٰٓ11ﵜ إذ ِ

للعلم والعلماء في ظل اإلسالم ،واهتمام الشريعة اإلسالمية بتنمية ورعاية حقول العلم ،واملعرفة النافعة ،بما يعود على البشرية بالخير
والصالح( ،)11من منطلق الدعوة إلى إعمال العقل الواعي وفق املنهجية الشرعية ،الذي ُّ
يعد الوسيلة األمثل لزيادة خيرات األرض ،وتنمية
آفاقها ،وتوسيع مجاالت عطاءها) ،)12لذلك توجه العلماء والباحثين لالستفادة من تقنية النانو تكنولوجي ،وتسخيرها في تنمية مصادر
الثروات الطبيعية في الكون ،بما يحقق مصالح الخلق الضرورية والحاجية والتحسينية ،ويلبي رغباتهم في ظل الشريعة السمحاء.

ۡ
َّ ٓ
ُ
كما تشير اآلية الكريمة :ﵟ ُهوَٰٓٱل َّ ِذيَٰٓخلقَٰٓل ُ
ۡ
ٗ ُ ۡ
كم َّ
تَٰٓو ُهوَٰٓ بِك ِلَٰٓش ۡىءٍََٰٰٓٓ
َٰٓمآَٰفِىَٰٓٱلأ ِ
ۡرضَٰٓجمِيعآَٰث َّمَٰٓٱستوىَٰٓ إِلىَٰٓٱلسماءَِٰٓفس َّوى َٰ ُه َّنَٰٓسبعََٰٰٓٓسمَٰو َٰ ٖ ٖۚ

عل ٞ
ِيمََٰٰٓٓ٢٩ﵞََٰٰٓٓﵝالبقرَٰٓة ََِٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ29ﵜََٰٰٓٓإلى أبلغ صور االمتنان والتفضيل الدالة على عظيم كرم للا وفضله ،إذ أطلق للا تعالى كافة وجوه االنتفاع
بالكون للخلق) ،)13أضف إلى أنه يستدل بهذه اآلية الكريمة على أصل عظيم وقاعدة شرعية مشهورة عند الفقهاء وهي( :أن األصل في
ً
ً
األشياء املخلوقة اإلباحة))  ،)14الدالة على إباحة العلوم املعاصرة وتطبيقاته النافعة ،بل قد ُي ُّ
عد تعلم علم النانو تكنولوجي مطلوبا ومأمورا
ْ
ً
به ،إذا كان طريقا للمعرفة والهداية ،والكشف عن أسرار الخلق ،وتحقيق مصالح الناس ورفع الضرر عنهم؛ لقول للا تعالى :ﵟوِإنَٰٓت ُع ُّدوآَٰ
ُۡ

ٓ

َٰٓٱَّللَِٰٓلآَٰتح ُصوهاَٰۗۡٓإ َّن َّ
ن ِۡعمة َّ
َٰٓرح ٞ
ور َّ
َٰٓٱَّللَٰٓلغ ُف ٞ
ِيمَٰٓ١٨ﵞَٰٓﵝال ََّٰٓن ۡحلَٰٓالآيةَٰٓ18ﵜ.
ِ
ۡ

ۡ

ۡ

واملتأمل في قوله تعالى :ﵟوأنزلنآَٰ ٱلحدِيدَٰٓ فِيهَِٰٓ بأ ٞسَٰٓ شد ٞ
اسﵞَََٰٰٰٓٓٓﵝالحدِيدََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ25ﵜََٰٰٓٓيجد أن املقصود بقوله تعالى:
ِيدَٰٓ ومنَٰف ُِعَٰٓ ل ِلنَّ ِ َٰٓ
َ
اسﵞ هو إباحة كافة الصناعات املدنية من اآلالت ،التي ال قوام للناس بدونها ،وفي ذلك إشارة إلى جواز إنتاج وامتالك
ﵟومنَٰف ُِعَٰٓ ل ِلنَّ ِ َٰٓ
التكنولوجيا الحديثة ،والتقنيات املعاصرة ما دامت نافعة (. )15
ومن خالل تتبع األحاديث النبوية الشريفة ،نجدها زاخرة بالدالالت على مشروعية تعلم كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم ،فعن
َ َُ
َ
َ
أنس بن مالك -رض ي للا عنه -قال(َ :أن ر َ
صل َح قال :فخرج ِشيصا.
سول للا -صلى للا عليه وسلمَ -م ّر ِب َق ْوم ُيل ِّق ُحون .فقال :لو لم تفعلوا ل
قال :فمر بهم .فقال :ما ل َن ْخلكم؟ فقالواَ :
قلت كذا وكذا .قال :أنتم أعلم بأمر دنياكم)( ،)16ففي الحديث بيان أن رسول للا -صلى للا عليه
ِ ِ
ً
)
17
(
وسلم ّرد األمر في تسيير شئون الحياة للمسلمين ،وإتباع ما يرونه مناسبا من طرق ووسائل نافعة ،مالم ينه عنه الشارع  ،مما يدل على

 10ينظر :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم.)175/7( ،
 11ينظر :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم.)730/3( ،
 12ينظر :الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ضبط :صدقي جميل العطار ،دار الفكر-بيروت ،ط1421(1هـ).)426/1( ،
 13القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.)251/1( ،
 14السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن ،األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية 1407( ،ـه1987-م) ،ص ،60:وابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي ،األشباه
والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان1400( ،هـ 1980-م) ،ص.66:
 15الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن.)201/23( ،
دون
 16أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الفضائل ،باب :وجوب امتثال ما قاله شرعا ما ذكره-صلى للا عليه وسلم -من معايش الدنيا على سبيل الرأي ،ح (.)95/7( ،)6277
 17ينظر :العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام.)9/1( ،
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جواز االنتفاع بكل مظاهر التقدم العلمي ،في كافة صوره ومجاالته املباحة ،ومن ضمن ذلك تطبيقات علم النانو تكنولوجي ،التي تعد
إحدى تطبيقات إدارة شئون الحياة بما يعود بالنفع على الخلق.
والغالب على هذه العلوم املستحدثة أنها في حكم املسكوت عنها؛ لعدم ورود الدليل الخاص في بيان حكمها ،وهو ما يشير إليه
َ َ ََْ َ
ْ َ ََ َ ََ َ َ َُ َ
ض ّي ُع َ
َ
َ َ ُ َُْ َ َ
وها
الحديث الشريف الذي رواه أ ِبى ثعلبة الخشني ر ِض ى َّللا عنه :قال رسول للا -صلى للا عليه وسلمِ ( : -إن َّللا فرض فرا ِئض فال ت ِ
َ َ ُ
وها َو َن َهى َع ْن َأ ْش َي َاء َف َال َت ْن َته ُك َ
ودا َف َال َت ْع َت ُد َ
َو َحد ُح ُد ً
وها َو َس َك َت َع ْن َأ ْش َي َاء ُر ْخ َ
ص ًة َل ُك ْم َل ْي َ
س ِب ِن ْس َيان فال َت ْب َحثوا َع ْن َها)) ،)18مما يدل على أن
ِ
أحكام الدين كلها تنقسم إلى أربعة أقسام :فرائض ،ومحارم ،وحدود ،ومسكوت عنه ،يقول ابن رجب رحمه للا تعالى(ت795هـ)" :واملسكوت
ً
عنه هو مالم يذكر حكمه بتحليل وال إيجاب وال تحريم ،فيكون معفوا عنه ،وال حرج على فاعله"( ،)19فاألصل في علم النانو تكنولوجي،
وغيرها من العلوم املستحدثة ،أنها من قبيل املسكوت عنه الذي لم يرد في شأنه نهي خاص ،فاألقرب هو القول باإلباحة وذلك من وجهين:
ً
الوجه األول :أن تحريم املسكوت عنه ملجرد أنه لم يرد بشأنه نص خاص ال يصح؛ ألن املسكوت عنه ال يحمل حكما ،وتحريم
املسكوت عنه يعتبر تكليف بدون دليل شرعي فيمتنع ذلك)20(.
الوجه الثاني :مشروعية طلب العلم وتعلم العلوم النافعة في شتى املجاالت والتطبيقات ،ومن جملتها علم النانو تكنولوجي.
ويستدل بالقواعد الشرعية كقاعدة(درء املفاسد أولى من جلب املصالح)))21على مشروعية االستفادة علم النانو تكنولوجي ،حيث
ّبينت القاعدة الفقهية ،أن غاية الشريعة اإلسالمية هو درء املفاسد وجلب مصالح العباد في الدنيا واآلخرة ،لذا دعت الشريعة اإلسالمية
إلى اإلنتفاع بالعلوم النافعة والتطور التقني ،واالستفادة من تقنية النانو املعاصرة ،شريطة أن تتوافق املصالح املتوخاة من هذه التقنية
املعاصرة مع مقاصد الشارع ،وأال تتسبب في إيقاع الضرر على الناس؛ ألن درء املفاسد أولى من جلب املصالح.
ومن خالل استعراض ما سبق من األدلة الشرعية يتضح أن االستفادة من العلوم املعاصرة ،والتقنيات الحديثة؛ كعلم النانو
ً
ً
تكنولوجي ،والهندسة الوراثية) ،)22والعالج الجيني(ُّ )23
يعد واجبا كفائيا على األمة اإلسالمية ،وهو ما ذهب إليه العديد من العلماء
املعاصرين))24؛ حتى ال يفوت علي األمة اإلسالمية معرفة حقائق علم النانو ،ومجاالته ،وعالقته ببقية العلوم ،واالنتفاع بتطبيقاته وآثاره،
خصائص الجسيمات واملركبات النانوية ،وتأهيل الطواقم والكوادر البشرية لخوض غماره ،ووضع ضوابط واألطر الشرعية ،بما
ومعرفة
ِ
يعود بالنفع على البشرية جمعاء ،ويحول دون العبث باملخزون الوراثي للكائنات الحية ،أو يؤدي إلى تغيير خلقة للا.

املبحث الثاني :حكم التدخالت في األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :مشروعية إجراء التعديالت على األطعمة بتنقية النانو تكنولوجي:
ً ً
إن تصنيع الغذاء بتقنية النانو تكنولوجي يؤدي دورا مهما في تغيير أنظمة إنتاج الطعام التقليدية ،والتحكم في بنية مكوناته
األساسية على املستوى الجزيئي ،بإضافة جزيئات مركبات نانوية إلى مادة الغذاء الرئيسية؛ الرامية إلى تعديل تركيب الغذاء ،وزيادة توازنها،
وتكاملها الغذائي والصحي.
ُ َ
ُ
)
25
(
وبادئ ذي بدء ال بد من تعريف معنى األطعمة في اللغة :إذ إنه يطلق على كل ما يؤكل أو يذاق ،فهو اسم جامع ملا يمضغ ويشرب ،
ويطلق أكثر الفقهاء لفظ الطعام على كل ما يؤكل أو يشرب ،ويبدو أنه توسعة ملدلول الكلمة اللغوي ليشمل الشرب مع األكل ،بينما تذكر

ﵟفل َّمآَٰفصلَٰٓطال ُ ُ
وتَٰٓ
غالب املعاجم اللغوية الطعام فيما يؤكل ،والشراب فيما يشرب ،وقد ورد إطالق الطعام على الشراب في قوله تعالىَٰٓ :

 18رواه البيهقي في السنن الكبرى ،)12/10( ،ح ( ،)19509والدارقطني في سننه ،)183-184/4( ،كتاب الرضاع ،ح ( )42و( ،)104والطبراني في األوسط ،)381/8( ،ح( ،)8938والبيهقي في
سننه ،)13-22/10( ،ح( ،)20217وقال الذهبي-أحمد بن الحسين بن موس ي ،في املهذب في اختصار السنن الكبرى ،تحقيق :ياسر إبراهيم أبو تمام ،دار الوطن ،ط( 1422ـه2001-م)،
(" :)2976/8موقوف ومنقطع ،لم يلق مكحول أبا ثعلبة".
ً
 19ابن رجب ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم.)975/2( ،
 20ينظر :د .الشويرخ ،سعد بن عبد للا ،أحكام الهندسة الوراثية1428( ،هـ2007-م) ص.380-378:
 21السبكي ،اإلمام تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي ،األشباه والنظائر1411( ،هـ 1991 -م).)121/1( ،
ّ
 22الهندسة الوراثية :هي التقنية العلمية التي يقصد بها التعامل مع املادة الوراثية باستخالص معلومات عنها ،واملادة الوراثية هي املورثات (الجينات) املوجودة داخل جسم الكائن الحي،
وتحتوي خاليا كل الكائنات الحية على مجموعة من هذه املورثات التي تحمل معلومات كيميائية تحدد خصائص وصفات هذا الكائن .انظر :احكام الهندسة الوراثية ،د .سعد بن عبد للا
الشويرخ1428( ،هـ2007-م) ،ص.37- 36:
 23العالج الجيني :هو نقل جزء من الحمض الننوي إلى خلية إلعادة الوظيفية التي يقوم بها الجين املعطوب إلى عملها ،وهو أحد تطبيقات الهندسة الوراثية .انظر :أبو عساف ،د.
إسماعيل2005( .م) ،أساسيات بيولوجيا الخلية والهندسة الوراثية وعلم الجنين ،ص2:
 24ينظر :د .عمر سليمان األشقر ،ود .محمد عثمان شبير ،ود .عبد الناصر أبو البصل ،دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة1421( ،هـ2001-م) ،)665/2( ،والحارثي ،د .بدرية مشعل،
النوازل في األطعمة1432( ،هـ2011-م).)832/2( ،
 25ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري1414( ،هـ) ،مادة(طعم).)363/12( ،
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ۡ

َٰٓمبۡتل ُ
بٱلجُنُودَِٰٓقالَٰٓإ َّن َّ
َٰٓٱَّلل ُ
ِيكمَٰٓبِنهَٰٓ ٖرَٰٓفمنَٰٓش ِربَٰٓمِنۡ ُهَٰٓفليۡسَٰٓمِنِىََٰٰٓٓﵞََٰٰٓٓﵝالبقرَٰٓة ََِٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ249ﵜ ،وكذلك يطلق لفظ الطعام على املأكول في قوله
ِ
ِ
ُ
ٱنظ ۡرَٰٓ إِل َٰىَٰٓطعامِكَٰٓ وشرابِكَٰٓ ل ۡمَٰٓ يتسنَّ َٰۡٓهََٰٰۖۡٓٓﵞََٰٰٓٓﵝالبقرَٰٓة ََِٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ259ﵜ ،واستعمل الفعل بمعناه اللغوي الذي يشمل الشراب في قوله
تعالى :ﵟف
َّ

سبحانه :ﵟَٰٓومنَٰٓل ۡمَٰٓي ۡطع ۡم ُهَٰٓفإِنَّ ُهۥَٰٓمِنِ ٓىَٰٓﵞَٰٓﵝالبقرَٰٓة َِٰٓالآيةَٰٓ249ﵜ ،على أن ورودها في السنة ،ولغة العرب إنما وقع باملعنى الواسع).)26
ً
أما اصطالحا فإن األطعمة املعدلة بتقنية النانو ( )nanofoodيقصد به األطعمة التي يتم إعدادها أو معالجتها في أي مرحلة من
مراحل إنتاجها املختلفة املتعلقة بزراعتها ،وتجهيزها ،وإعدادها ،أو معالجتها ،ثم تعبئتها وحفظها باستخدام تقنيات تكنولوجيا النانو
املتنوعة ،واألجهزة املستخدمة في عملية التصنيع) ،)27وهو مصطلح حديث وجد مكانه بين املصطلحات التقنية التي تحتكرها تكنولوجيا
النانو ،مثل الطب النانوي( ،)28واإللكترونيات النانوية( ،)29ويندرج تحت هذا املصطلح كافة األغذية املحتوية على إضافات من املواد
النانوية مثل الحبيبات النانوية من الحديد ،والزنك ،والكبسوالت الجيالتينية والفيتامينات.
إن إسهام تكنولوجيا النانو بشكل مباشر في تغيير وتطوير الطعام ،يفتح املجال للتنوع واالبتكار في األطعمة ،مما يساعد في الحصول
ً
على األطعمة مصنعة بأحجام صغيرة وطعم مكثف ،مما يطرح تساؤال حول مشروعية االستفادة من هذه التقنية الحديثة واستخدامها في
مجال األطعمة ،والذي يعد من النوازل الفقهية التي تحتاج إلى املزيد من االطالع وإجراء الدراسات والتجارب العلمية؛ للتأكد من املعطيات
التجريبية والعقليةّ ،
والتثبت من صحة وسالمة هذه األطعمة ،وخلوها من األضرار.
إن الباحث عن الحكم الشرعي في استعمال تقنية النانو تكنولوجي في األطعمة ،ال يسعه إال أن ينطلق من باب املصالح املرسلة ،التي
لم يرد الشرع باعتبارها وال بإلغائها( ،)30ويقصد منها تحصيل املصالح وتكميلها ،وتعطيل املفاسد وتقليلها ،بحسب اإلمكان؛ لقوله تعالى:

َّ
ۡ
ْ
ۡ ُۡ
ٗ
ۡ َٰ ُّ ۡ
َّ َّ ٓ ۡ
خرجَٰٓ لِعِبادِهِۦَٰٓو َّ
ُ ۡ ۡ َّ
َٰٓٱلدنيآَٰخال ِصةَٰٓي ۡومَٰٓٱلقِيَٰمةَِِٰۗٓكذَٰل ِكَٰٓ
قَٰٓقلَٰٓ هِيَٰٓ ل ِلذِينَٰٓءام َٰٓنُوآَٰفِى َٰٓٱلحيوة ِ
َٰٓزينةَٰٓٱَّللَِٰٓٱلتِىَٰٓأ
ٱلطيِبَٰ ِ
َٰٓٱلرز ِ ٖۚ
ﵟقلَٰٓمنَٰٓحرم ِ
تَٰٓ مِن ِ
ٓ ُ
َّ ٓ
ُ َّ ٓ
ُ
ُ ُ
ۡ
ج ُدَٰٓفِىَٰٓمآَٰأوحِيَٰٓ إِل َّىَٰٓمح َّر ًمآَٰعل َٰىَٰٓطاع ِٖمَٰٓي ۡطع ُم ُه ٓۥَٰٓ إِلآَٰأنَٰٓ
تَٰٓ لِق ۡومَٰٖٓيَٰٓ ۡعل ُمون َٰٓ٣٢ﵞ َٰٓﵝالأعراف َٰٓالآية َٰٓ32ﵜ َٰٓ ،وقوله تعالىَٰٓ :
نف ِصلَٰٓٱٓأۡلي َٰ ِ
ﵟقلَٰٓلآَٰأ ِ
ۡ
وحآَٰأ ۡوَٰٓلحۡمَٰٓ خِنزيرَٰٓفإنَّ ُهۥَٰٓر ۡج ٌسَٰٓأ ۡوَٰٓ ف ِۡس ًقآَٰأُه َِّلَٰٓ لِغيۡر َّ
ي ُ
َٰٓم ۡس ُف ً
كونَٰٓميۡت ًَٰٓةَٰٓأ ۡوَٰٓد ٗما َّ
َٰٓٱض ُط َّرَٰٓغيۡرَٰٓباغٖ َٰٓولآَٰعادَٰٖٓفإ َّنَٰٓربَّكَٰٓغ ُف ٞ
ورَٰٓ
َٰٓٱَّللَِٰٓ بِه َِٰٓۦ َٰٓفَٰٓم ِن
ِ
ِ ٖ ِ
ِ
ِ
ۡ
َّرح ٞ
ِيم َٰٓ١٤٥ﵞ َٰٓﵝالأنعام َٰٓالآية َٰٓ145ﵜ ،فالنص القرآني يدل على أن األصل إباحة جميع املطعومات التي تناولتها الشريعة؛ لتحقق املنافع فيها

وانتفاء املضار( ،)31إال ما استثني منه لخبث فيه ،أو نجاسة ،أو وقوع الضرر على متناوله ،فإنه يحرم لكونه مضر( ،)32ويقاس عليه
استخدام التقنيات الوراثية النافعة؛ كتقنية النانو تكنولوجي ،فهي من الرزق الطيب واألصل فيه اإلباحة ،ما لم يرد الشارع بمنعه
وحظره.

ۡ ُ ۡ
جََٰٰٓٓﵞََٰٰٓٓﵝالحجََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ78ﵜََٰٰٓٓعلى نفي الحرج عن العباد في استخدام
ِينَٰٓ م ِۡنَٰٓ حر ٖ ٖۚ
كما دلت اآلية الكريمة ﵟومآَٰ جعلَٰٓ عليكمَٰٓ فِىَٰٓ ٱلد ِ
التقنيات املعاصرة وتطبيقاتها ،إذ الغاية هو إصالح معايش الخلق وتحقيق مصالحهم دون عسر أو عنت ،فال يكلف للا تعالى بما يشق أو
يوقع الحرج على عباده ( ،)33بل يوسع عليهم بما يحقق النفع والخيرية ،ومن تلك التقنيات النافعة استخدام النانو تكنولوجي في توفير
األطعمة ،وتوسيع مواردها وتجويدها ،دون مشقة أو عنت.

كمَٰٓم ِۡدر ٗارآََٰٰٓ١١ويُ ۡمد ِۡد ُ
َٰٓٱلسمآءَٰٓعليۡ ُ
َٰٓٱست ۡغف ُِر َٰٓوآَْٰربَّ ُ
ت ۡ
ارآَٰ١٠يُ ۡرسِل َّ
ك ۡمَٰٓإنَّ ُه َٰٓۥَٰٓكانَٰٓغ َّف ٗ
كما تشير اآلية الكريمة :ﵟف ُقلۡ ُ
كمَٰٓبِأ ۡمو َٰ ٖلَٰٓوبنِينَٰٓ
ِ
ِ
َّ ُ ۡ
جعلَٰٓلَّ ُ
ك ۡمَٰٓج َّنَٰتَٰٓوي ۡ
وي ۡ
ك ۡمَٰٓأنهَٰ ٗرآََٰٰٓ١٢ﵞََٰٰٓٓﵝنُوحََٰٰٓٓمنَٰٓالآيةََََٰٰٰٰٓٓٓٓ10إلىَٰٓالآيةََٰٰٓٓ12ﵜََٰٰٓٓإلى مشروعية طلب زيادة الرزق والبركة في األموال عبر
جعلَٰٓل
ٖ

االستغفار) ،)34وأن األصل جواز العمل على تكثير األطعمة باألسباب املباحة ،ومن املعلوم أن غرض ومقصود تعديل األطعمة بتقنية النانو
ً
هو زيادة إنتاج األطعمة ،وتحسين قيمتها الغذائية ،وال محظور فيه شرعا ،ويستدل على ذلك بمشروعية تأبير النخل ،حيث أجاز رسول
للا صلى للا عليه وسلم للصحابة الكرام ،أن يتبعوا من الطرق والوسائل النافعة ،في تكثير إنتاج املحاصيل الزراعية املباحة ،مالم ينه
 26القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.)423/1( ،
 27ينظر :الشريف ،د .والء محمود علي أحمد ،النانو تكنولوجي في مجال صناعة الغذاء2015 ،م ،ص.3-2:
 28الطب النانوي :هو محموعة من تقنيات طبية حديثة تحت مظلة تكنولوجيا النانو تشمل كل ما يتعلق باملجاالت الطبية املختلفة الرامية إلى تحسين صحة االنسان والحفاظ على
ً
سالمته .انظر :اإلسكندراني ،د .محمد شريف ،تكنولوجيا النانو من أجل غد أفضل ،ص ،191 :وإداريس ،د .عبد الفتاح1427( ،هـ) ،دراسات شرعية حول األغذية املعدلة وراثيا من
منظور إسالمي ،ص.23 :
 29اإللكترونيات النانوية :هي عبارة عن شرائح إلكترونية جديدة بخواص فريدة من مواد متناهية الصغر يمكن أن تعمل كترانزستور لصناعة أجيال من معالجات الحاسبات السريعة
ذات القدرات الفائقة .انظر :اإلسكندراني ،د .محمد شريف ،تكنولوجيا النانو من أجل غد أفضل ،ص.254:
 30ينظر :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم.)121/4( ،
 31ينظر :ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم.)121/4( ،
 32القرطبي ،أبو عبد للا محمد األنصاري الخزرجي ،الجامع ألحكام القرآن.)228/2( ،
 33ينظر :السيوطي ،األشباه والنظائر.)35/1( ،
 34ينظر :املصدر السابق.)303/18( ،
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حكم األطعمة املعدلة بتقنية النانو تكنولوجي

َ َُ
َ
َ
عنه الشارع( ،)35فعن أنس بن مالك رض ي للا عنه(َ :-أن ر َ
صل َح قال:
سول للا -صلى للا عليه وسلمَ -م ّر ِب َق ْوم ُيل ِّق ُحون .فقال :لو لم تفعلوا ل
فخرج شيصا .قال :فمر بهم .فقال :ما ل َن ْخلكم؟ فقالواَ :
قلت كذا وكذا .قال :أنتم أعلم بأمر دنياكم )( ،)36وهذا يقتض ي جواز التصرف
ِ ِ
ِ
)
37
(
واالنتفاع فيما يتعلق باألمور الدنيوية  ،ويقاس عليه إباحة استخدام تكنولوجيا النانو ،إذ تعد ضمن التطبيقات املباحة في إدارة
شؤون الحياة ،وتنويع مصادر إنتاج األطعمة وتجويدها ،فهو ال يتعدى املصالح الدنيوية البحتة.
ْ َ ََ َ ََ َ َ َُ َ
ودا َف َال َت ْع َت ُد َ
ض ّي ُع َ
وها َو َن َهى َعنْ
وها َو َحد ُح ُد ً
ُ
كما يستدل بما روي عن رسول للا -صلى للا عليه وسلم ِ (:إن َّللا فرض فرا ِئض فال ت ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ً
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َأ ْش َي َاء َف َال َت ْن َته ُك َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
وها َو َسكت عن أش َي َاء ُرخ َ
صة لك ْم لي َ
س ِب ِن ْس َيان فال ت ْب َحثوا عن َها)( ،)38مشروعية إجراء التعديالت على األطعمة بالتقنيات
ِ
الوراثية الحديثة كالنانو تكنولوجي؛ نظرًا ألن التعديل على األطعمة بتقنية النانو ُّ
يعد من املسكوت عنه ،فهي باقية على اإلباحة األصلية
حتى يرد الدليل على املنع والتحريم(.)39
أضف إلى أن مقتض ى إعمال قاعدة( :األصل في األشياء اإلباحة) (ّ ،)40أن كل األطعمة مباحة إال ما ورد نص شرعي بتحريمه ،لذا كان
األصل إجراء التعديالت على األطعمة بتقنية النانو تكنولوجي اإلباحة؛ لورود نصوص الشرع بإباحة األطعمة قبل التعديل بتقنية النانو،
فهي عبارة عن املحاصيل الزراعية كالثمار والحبوب والفواكه املباحة ،وهذه األطعمة بعد إجراء التعديل بتقنية النانو باقية على أصل
ً
اإلباحة ،ولم يثبت بالدليل الشرعي أن الحكم ّ
تغير من اإلباحة إلى التحريم ،فيبقى الحكم الشرعي على اإلباحة استصحابا لحكم األصل،
ً
حتى يرد الدليل على التحريم ،أو يثبت وقوع الضرر على اإلنسان يقينا من خالل البحوث والدراسات العلمية التجريبية.
وبإمعان النظر إلى قاعدة( :الوسائل لها حكم املقاصد)) ،)41يتضح أن إجراء التعديل على األطعمة بتقنية النانوتكنولوجي ،إن وجد
أنه وسيلة لحفظ النفوس بتوفير الغذاء الذي يحتاجه الناس ،وتقوم به أبدانهم ،أو أداة لصيانة األموال من اآلفات والتلف ،فالحكم قد
ً
يرقى إلى أن يكون ً
واجبا أو ينزل ليكون
مستحبا ،ألن مرتبة الحكم تتبع ما يحصل بالفعل من املنفعة واملصلحة ،والوسائل لها أحكام
املقاصد.
ُ
وأما في حال وجد أنه وسيلة إليقاع الضرر على اإلنسان والحيوان والبيئة ،فيلزم القول بتحريم هذه الوسيلة ،تبعا ملا تؤول إليه
ً
الفعل من املفسدة ،وتطبيقا لقاعدة(:درء املفاسد مقدم على جلب املصالح)) ،)42وينبني عليه أنه إذا تبين أن الضرر في إجراء التعديالت
ً
ً
ً
على األطعمة النانوية كان محضا أو راجحا أو مساويا ملنافعه ،فالحكم هو املنع والتحريم ،وقاية من وقوع الضرر على اإلنسان؛ ألن عناية
ۡ ْ

ُ

الشريعة بترك املنهيات أشد من عنايتها بفعل املأمورات ،لقول للا تعالى :ﵟََٰٰٓٓولآَٰتُل ُقوآَٰبأيۡد ُ
ِيك ۡمََٰٰٓٓإلى َّ
َٰٓٱلت ۡهلكةََِٰٰٓٓﵞََٰٰٓٓﵝالبقرَٰٓة ََِٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ195ﵜ ،وقول
ِ
ِ
رسول للا صلى للا عليه وسلم( :ال ضرر وال ضرار)(.)43
ّ
أضف إلى أن قاعدة( :الضرورات تبيح املحظورات) ( )44تبين أن الضرورة الداعية إلى اجراء التعديالت على األطعمة بتقنية النانو ،هو
زيادة القيمة الغذائية لألطعمة وتكثيرها ،والقضاء على نقص الغذاء ،واملجاعات ،مما يجعل تقنية النانو تكنولوجي في األطعمة ،تحقق
ّ
مقصد من مقاصد الشريعة في حفظ النفس ،وملا كانت هذه التقنية محفوفة باملخاطر ،فاألصل هو أن يكون الجواز عند الضرورة
امللجئة ،ويترك النظر وتقدير الضرورة إلجراء التعديالت على األطعمة النانوية إلى العلماء املجتهدين في بيان حكم كل مسألة من مسائل
التقنيات النانوية في األطعمة على حدا ،مع بيان صورة املصلحة املعتبرة.
ً ً ً
لذا يمكن القول بأن أجراء التعديل في األطعمة بتقنية النانو تكنولوجي ال يمكن إعطاؤه حكما كليا عاما يشمل كل تقنياتها ومجاالتها
ً
ً ً
وتطبيقاتها ووسائلها ،فليست تطبيقات التعديل بتقنية النانو تكنولوجي في األطعمة شرا كليا فيحرم على اإلطالق ،كما أنها ليست خيرا
ً
محضا فيباح على الدوام ،وإنما يسلك مسلك االعتدال بدراسة كل حالة وواقعة بشكل منفصل ،مع مالحظة أن األطعمة النانومترية لم
تبق على خلقتها وسجيتها األصلية  ،بسبب تغير البنية الجزيئية لألطعمة بفعل اإلنسان ،وما يتولد عن ذلك من تغيير صفات األصل
 35العز بن عبد السالم ،قواعد األحكام.)9/1( ،
 36أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الفضائل ،باب :وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره-صلى للا عليه وسلم -من معايش الدنيا على سبيل الرأي ،ح (.)95/7( ،)6277
 37ينظر :الحوشاني ،أ.د شريفة بنت علي بن سليمان ،فقه التوقع ومآالت تقنية النانو2021( ،م) ،ص.385 :
 38رواه البيهقي في السنن الكبرى ،)12/10( ،ح ( ،)19509والدارقطني في سننه ،)183-184/4( ،كتاب الرضاع ،ح ( )42و( ،)104والطبراني في األوسط ،)381/8( ،ح( ،)8938والبيهقي في
سننه ،)13-22/10( ،ح( ،)20217وقال الذهبي-أحمد بن الحسين بن موس ي ،في املهذب في اختصار السنن الكبرى ،تحقيق :ياسر إبراهيم أبو تمام ،دار الوطن ،ط( 1422ـه2001-م)،
(" :)2976/8موقوف ومنقطع ،لم يلق مكحول أبا ثعلبة".
 39ينظر :د .الشويرخ ،سعد ،أحكام الهندسة الوراثية ،ص.380-378:
 40ابن نجيم ،األشباه والنظائر.)66/1( ،
 41القرافي ،أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي (ت684هـ) ،الفروق ،تحقيق :خليل املنصور ،دار الكتب العلمية –بيروت ،ط (1418هـ 1998 -م).)4/3( ،
 42السبكي ،األشباه والنظائر.)121/1( ،
 43أخرجه اإلمام أنس بن مالك في املوطأ ،مرسال بسند صحيح ،كتاب األقضية ،باب القضاء في املرافق ،تخريج وتعليق :محمد فؤاد عبدالباقي ،دار الحديث-بيروت ،ط( 1421ـه)،
( ،)745/2وصححه العالمة األلباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،محمد ناصر الدين األلباني ،املكتب اإلسالمي-بيروت ،ط1405(2هـ) )408/3( ،ح(.)896
 44السيوطي ،األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ،ص.84:
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كالطعم أو اللون أو الرائحة ،فال بد من توخي الحذر للمضار واملفاسد املتوقعة ،وعدم التساهل في أمرها ،من باب سد الذرائع؛ الحتمال
وقوع خطرها على اإلنسان والنبات والحيوان والبيئة ،وهو ما يستدعي التحري والبحث العلمي ،قبل الجزم بوقوع تلك املفاسد واملضار،
ووضع الضوابط الشرعية للوقاية من تلك املضار واملفاسد ،حيث جاء في قرار املجمع الفقهي اإلسالمي في دورته الخامسة عشرة " :أنه ال
يجوز إجراء أي بحث أو القيام بأية معالجة أو تشخيص بتعلق بجسم إنسان ما إال بعد إجراء تقويم دقيق وسابق لألخطار والفوائد
ً
شرعا")45(.
املحتملة املرتبطة بهذه األنشطة ،وبعد الحصول على املوافقة املقبولة
ً ً
كما أنه من املالحظ أن املواثيق واالتفاقيات الدولية املهتمة بسالمة اإلنسان وحقوقه ،أولت ذلك اهتماما كبيرا في ضوء التطورات
املعاصرة ،التي أحدثت انتهاكات خطيرة في مأكل وجسم اإلنسان ،ومن تلك املواثيق :اتفاقية جنيف بشأن حماية املدنيين عام 1949م)،)46
وكذلك اإلعالن الخاص باستخدام التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم وخير البشرية الذي صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة
في عام 1975م) )47وغيرها .إال إن هذه االتفاقيات الدولية لم تضع التدابير الوقائية والعملية لحماية اإلنسان ،كما لم تنص على تشريعات
زاجرة ورادعة ،تضمن حماية مكتسبات اإلنسان ومصالحه ،وإنما اكتفت بالنص على وجوب احترام وحماية اإلنسان ،وكافة حقوقه
ً
نظريا ،دون التطرق إلى الجوانب العملية واإلجراءات الرادعة؛ ألي انتهاك يمس سالمة اإلنسان أو بيئته.
ومن هذا منطلق اقترح بعض الباحثين ضوابط شرعية حول التعديالت النانوية والوراثية في األطعمة ،والتي ينبغي مراعاتها ،وهي
كاآلتي(:)48
ً
أوال :أن تكون أغراض إجراء التعديالت بالتقنيات الحديثة مشروعة ومتوافقة مع قواعد الشريعة الكلية ومقاصده العامة.
ً
ً
ثانيا :املوازنة عند تطبيقها بين طرفي املصالح واملفاسد ،فتراعى أرجح املصالح وتدرأ أقوى املفاسد ،في كل حالة بحسبها ووفقا لحكمه.
ً
ً
ً
ثالثا :التحقق من املصالح واإلفادة منها طبيا وعمليا ،على أن تصل إلى درجة اليقين أو الظن الغالب محققة بذلك مقاصد الشريعة
ً
ّ
ُ
املضار واملخاطر.
يتطلب جهات رقابية محايدة متابعة ،لتقويم النتائج وقياس
العامة ،وهذا
ِ
ً
رابعا :عدم ترتب ضرر أكبر من املصالح املرجوة منها ،سواء على اإلنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة ،فإن انتفت بعض تلك الضوابط
ً
أو اختلف في بعضها ،فإن القول باملنع هو األقرب سدا للذرائع؛ ألن املصالح املباحة إن لم تتحقق من خالل هذه التقنيات املعاصرة التي
شرعت من أجلها فإنه ينقلب الحكم إلى املنع درأ للمفاسد املتوقعة ،وللا أعلم.
ً
املطلب الثاني :حكم تعاطي األطعمة املعدلة بتنقية النانو تكنولوجي غذاءا:
ً ً
في السنوات األخيرة زاد إقبال الناس على منتجات األطعمة املعدلة بتقنية النانو ،إذ نالت رواجا كبيرا لدى املستهلكين ،مما يستدعي
البحث في سالمة هذه املنتجات وسبل املحافظة على األمان الحيوي واألمن الغذائي ،ومدى موافقتها ملنظومة املقاصد واملصالح العليا
للشريعة اإلسالمية ،وهو ما سنتناوله من خالل تقدير أن األطعمة املعدلة بتقنية النانو تندرج تحت قاعدة أن األصل في األشياء اإلباحة
ۡ

ُ َّ

َّ

ُ

ْ ۡ

َّ ٞ

َّ ٞ

ام ُ
َٰٓٱلذِينَٰٓأوتُوآَٰٱلكِتَٰبَٰٓ حِلَٰٓل ُ
ﵟٱلي ۡومَٰٓأحِلَٰٓل ُ
ك ۡمَٰٓوطع ُ
ك ُم َّ
َٰٓٱلطيبَٰ ُ
ك ۡمَٰٓ حِلَٰٓل ُه ۡمََٰٰۖۡٓٓﵞََٰٰٓٓﵝالمائ ِـدةََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ5ﵜ َٰٓ،
ام َٰٓ
تَٰۖۡٓوطَٰٓع َُٰٓ
لقوله سبحانه وتعالىَٰٓ :
ِ
ُ
ُ
ٓ
وقوله تعالى :ﵟي ۡسـلُونكَٰٓماذآَٰأح َِّلَٰٓل ُه ۡمَٰٓقُ ۡلَٰٓأح َِّلَٰٓل ُ
ك ُم َّ
َٰٓٱلطيبَٰ ُ
تََٰٰٓٓﵞََٰٰٓٓﵝالمائـِدةََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ4ﵜ َٰٓ ،فإن هذه اآليات تدل على أن األصل ِح ُّل جميع
ۖۡ
ِ
األغذية ّ
الطيبة( ،)49ويقاس عليه تناول األطعمة النانو تكنولوجي فهي من الرزق الطيب املباحة؛ لكونها من األطعمة املباحة قبل التعديل

بتقنية النانو ،وهي باقية بعد التعديل على اإلباحة ،مالم يتقين مضرتها على الخلق.

ۡ
ٗ
َّ
ٗ
ۡرضَٰٓوأ ۡسبغَٰٓعليۡ ُ
كما أفادت اآلية الكريمةَّ َّ ْ ۡ ۡ َٰٓ :
ُ َّ
َٰٓمآَٰفى َّ
ك ۡمَٰٓ ن ِعم ُه ۥَٰٓظَٰ ِهرةَٰٓوباطِنة ََٰٰۗۡٓٓﵞَََٰٰٰٓٓٓ
تَٰٓومآَٰفِىَٰٓٱلأ ِ
َٰٓٱلسمَٰو َٰ ِ
ﵟألمَٰٓتروآَٰأنَََٰٰٰٓٓٓٱَّللَٰٓسخرَٰٓلَٰٓكم ِ

ُ
ﵝل ۡقمانََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ20ﵜ ،أن املطعومات الطيبة خلقت ملنفعة الخلق؛ فالغاية منها س ُّد الجوع وإمداد البدن بضروريات الحياة ،فلزم أن تكون

كافة األطعمة مباحة ومن ضمنها األطعمة النانوية).)50
ً
كما أن حديث أبى هريرة -رض ى للا عنه -أنه قال ( :ما عاب رسول للا طعاما قط ،كان إذا اشتهى شيئا أكله ،وإذا كرهه تركه))،)51
ً
وما رواه أيضا عن رسول للا صلى للا عليه وسلم أنه قال ( :لوال بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم)( ، )52يدالن على إباحة أن
 45مجمع الفقه اإلسالمي ،العدد الرابع.)509/1( ،
 46ينظر :بسيوني ،محمد شريف ،الوثائق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان2005( ،م).)314/1( ،
 47املصدر السابق.)314/1( ،
 48ينظر :د .األشقر ،عمر سليمان ،ود .محمد عثمان شبير ،ود .عبد الناصر أبو بصل ،دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ،ص.710 ،757 ،666 :
 49ينظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن)160/16( ،
 50ينظر :القرطبي ،محمد بن أحمد األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي الجامع ألحكام القرآن.)160/16( ،
 51أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب األشربة ،باب ال يعيب الطعام )133/6( ،ح ( ،)5501وأبو داود في سننه ،باب في كراهية ذم الطعام ،)406/3( ،ح( ،)3765والبيهقي في السنن الكبرى،
باب ما عاب النبي صلى للا عليه و سلم طعاما قط ،)279/7( ،ح( ،)14398والترمذي في سننه ،باب ترك العيب للنعمة ،)377/4( ،ح( ،)2031وابن حبان في صحيحه ،ذكر ما كان
يستعمل صلى للا عليه و سلم عندما كان يقدم إليه املأكول واملشروب ،)347/14( ،ح(.)6436
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ً
يأكل املسلم مما تشتهيه النفس من األطعمة ،مالم يكن محرما ،فاألصل أن كل الطعام النافع مباح ،إال ما حرم للا تعالى على بني
إسرائيل؛ بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل للا تعالى(.)53
وفي إعمال قاعدة( :األصل في األشياء اإلباحة حتى يدل الدليل على التحريم)) )54ما يؤكد على أن األصل في األعيان الطهارة ،وإباحة
ً
التناول واالنتفاع مالم يثبت الضرر ،فال يصح املنع والتحذير من األطعمة النانوية إعماال لقاعدة(:اليقين ال يزال بالشك) ( )55إال إذا تيقن
وقوع الضرر على اإلنسان ،فال يكتفى بالظن أو الشك للقول بحرمة تناولها؛ ألن القاعدة الشرعية تقض ى بأن اليقين ال يزول بالشك،
فتبقى على حكم اإلباحة األصلية).)56
فال يسعنا القول بتحريم تناول األطعمة املعالجة بتقنية النانو تكنولوجي ،وذلك ألن الشريعة جاءت بتحصيل املصالح وتكميلها،
وتعطيل املفاسد وتقليلها على وفق اإلمكان ،فال يسوغ استباق النتائج قبل التأكد من أن املفاسد في تطبيقات األطعمة النانوية يقينية
وغالبة ال يشوبها مصالح قد تساوي أو تغلب تلك املفاسد.
ً
وعلى تقدير ثبوت تلك املضار فال يلزم القول بتحريم األطعمة النانوية مطلقا ،وإنما ال بد من املوازنة بين املصالح واملفاسد ،والنظر
في حجمها ،ومدى قوتها على نقل الحكم من دائرة املباح إلى التحريم في كل واقعة بحسب مالبساتها ومعطياتها ،شريطة األخذ بالضوابط
الشرعية ،وإبقاء املوازنة بين هذه املصالح واملفاسد وفق ميزان الشرع ،ودراسة مآالتها على اإلنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وفي حال تساوت املنافع واملضار في تلك األطعمة النانوية فال يجوز تناولها النتفاء املنفعة املطلوبة؛ ألنه قد تتسبب في هالك النفس
أو وقع الضرر عليها ،والوقاية مما يضرر أيسر من تحمل وقوعه ،والقاعدة الشرعية تقول(:الدفع أولى من الرفع)()57؛ ألن العديد من
ً
األضرار والعيوب في تلك املنتجات قد ال تكون ظاهرة في بادئ األمر ،ولكن قد تظهر وتتطور الحقا؛ لذا كان املنع أولى لتالفي اآلثار الضارة
ً
وتطبيقا لقاعدة (الضرر يزال)( )58وقاعدة ( :درء املفاسد مقدم على جلب املصالح)( ،)59وللا أعلم.
املطلب الثالث :حكم تعاطي األطعمة النانو تكنولوجي للتداوي:
ً
برزت في اآلونة األخيرة العديد من املنتجات الغذائية العالجية واملكمالت الوظيفية ،فضال عن األدوية واألجهزة النانو الطبية
الحديثة ،التي يرى العلماء أنها البديل األنسب ألساليب العالج القديمة ،إذ تعمل على عالج األمراض على املستوى الجزيئي النانوي ،من
خالل كشف الخاليا املريضة ،ورصدها بدقة وسرعة متناهية ،ومعالجتها بوساطة إطالق الدواء ،مباشرة إلى الخاليا املريضة في جسم
اإلنسان ،حتى قبل أن يدرك الشخص الحاجة إلى تناول الدواء ،كما قام العلماء بتطوير منظومة من املضادات الحيوية ،تحتوي على
املواد النانوية العالجية داخل كبسوالت املضادات الحيوية ،والتي تعد قفزة في مجال األدوية والعقاقير ،حيث ستحل محل املضادات
الحيوية التقليدية.
وإزاء هذه التطورات املتالحقة في األطعمة النانوية الوظيفية العالجية ،البد من الوقوف على منافع األغذية العالجية النانوية
ومضارها ،قبل القول بتحريم أو إباحة ملثل هذه املمارسات النانوية في األطعمة ،مع مراعاة مدى توافق مقاصد هذه األطعمة النانوية
العالجية ومقاصد الشريعة اإلسالمية ،وغاياتها في حفظ األبدان ،ووقايتها من األمراض ،إذ أباح الشارع التداوي بكل ما هو مباح وطيب،
ۡ

ُّ

فهو سبحانه الشافي؛ لقوله تعالى :ﵟوِإذآَٰ مر ۡض ُ
تَٰٓ ف ُهوَٰٓ يشفِي ِنَََٰٰٰٓٓٓ ٨٠ﵞََٰٰٓٓﵝالشعراءََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ80ﵜ ،مما يدل على مشروعية التداوي باألطعمة
ِ
واألشربة املباحة ،ومن ضمنها األطعمة املعدلة بتقنية النانو لغرض التداوي والتشافي.
كما يجدر اإلشارة أن إباحة الكون بكل ما فيه من املخلوقات ،وتسخيرها لخدمة اإلنسان بالوسائل املعاصرة ،والتقنيات الحيوية،

ۡ
َّ
ۡرضَٰٓوأ ۡسبغَٰٓعليۡ ُ
خرَٰٓلَٰٓ ُ
تحقيق ملصالح الناس ومعايشهم ،وذلك في قوله تعالى :ﵟأل ۡمَٰٓتر ۡوآَْٰأ َّن َّ
كم َّ
َٰٓمآَٰفى َّ
ك ۡمَٰٓ
تَٰٓومآَٰفِىَٰٓٱلأ ِ
َٰٓٱَّللَٰٓس
َٰٓٱلسمَٰو َٰ ِ
ِ
ٗ
ُۡ
ن ِعم َُٰٓهۥَٰٓظَٰهِر ٗةَٰٓوباطِنة ََٰٰۗۡٓٓﵞََٰٰٓٓﵝلقمانََٰٰٓٓالآيةََٰٰٓٓ20ﵜ مما يفض ي إلى أن تناول هذه األطعمة العالجية بتقنية النانو ،تحقيق ملنافع كثيرة تتعلق بعالج

األمراض املستعصية ،وتطوير العقاقير الطبية.

َ َ
َ َ ُ
 52أخرجه مسلم في صحيح ،كتاب الرضاع ،باب ل ْوال َحواء ل ْم تخ ْن أنثى َزوجها الدهر ،)179/4( ،ح (.)3724
 53ينظر :العيني ،بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي ،عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ،كتاب بدء الخلق ،باب قول للا تعالى وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في
األرض خليفة ،دار إحياء التراث العربي-بيروت.)132-131/23( ،
 54السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص ،60:وابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.66:
 55ابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.193:
ً
 56ينظر :إدريس ،د .عبد الفتاح محمود ،األغذية املعدلة وراثيا ،ص.36:
 57السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص.138:
 58املصدر السابق ،ص.83:
 59السبكي ،األشباه والنظائر.)121/1( ،
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كما يستدل بما رواه أبي الدرداء -رض ي للا عنه :-أن رسول للا -صلى للا عليه وسلم-قال (:إن للا ْأن َز َل الد َاء والد َو َاء ،وجعل ّ
لكل داء
ِ
ً َ
دواءا ،ف َت َد َاو ْوا ،وال َت َد َاو ْوا بحرام)( ،)60على مشروعية التداوي واإلذن في كل عالج ،ما لم ينه عنه الشارع الحكيم ( ،)61وملا كانت األطعمة
العالجية النانوية ُّ
تعد من أحدث التقنيات العالجية في الطب املعاصر ،فإنها تدخل ضمن اإلذن في التداوي( ،)62شريطة التأكد والتثبت
من سالمة تلك األطعمة العالجية ،وخلوها من الضرر ،من خالل إجراء ومتابعة الدراسات واألبحاث الطبية ،وإمعان النظر في مآالت
األطعمة النانوية الطبية ،إذ إن الحكم الشرعي تابع ملصادره وآثاره ومآالته على اإلنسان والبيئة من حوله.
)
63
)
ويتضح من خالل االستدالل بالقواعد الشرعية إن قاعدة( :األصل في األشياء اإلباحة حتى يدل الدليل على التحريم) تبين أن
األصل في األطعمة العالجية والعقاقير النانوية اإلباحة؛ لعدم ورود دليل خاص بالتحريم ،وكذلك قاعدة( :النظر في مآالت األفعال)( ،)64إذ
ً
تعد من أهم القواعد الشرعية التي يجب مراعاتها عند استجالء وتنزيل الحكم الشرعي على الواقع ،والذي يظهر جليا في األحكام الشرعية
ً
هو أهمية اإلقتران بين مشروعية األفعال ومآالتها ،مما قد يفض ي أحيانا إلى العدول عن الحكم األصلي إلى غيره إذا خالف املقصد الشرعي
من الحكم ،لذا يقول اإلمام الشاطبي-رحمه للا تعالى (ت790هـ) ":إن املجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفين باإلقدام
ً
أو اإلحجام ،إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا ملصلحة فيه يستجلب ،أو ملفسده تدرأ ،ولكن له مآل على خالف ما قصد
فيه ،وقد يكون غير مشروع ملفسدة تنشأ عنه ،أو مصلحة تندفع به ،لكن له مآل على خالف ذلك ،فإن أطلق القول في األول باملشروعية،
ً
فربما أدى استجالب املصلحة فيه ،إلى مفسدة تساوي املصلحة ،أو تزيد عليها ،فيكون هذا مانعا من إطالق القول باملشروعية ،وكذلك إذا
أطلق القول في الثاني بعدم املشروعية ،ربما أدي استدفاع املفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد ،فال يصح إطالق القول بعدم املشروعية"
( ،)65وينبني على هذه القاعدة عدم إطالق القول بإباحة كافة التقنيات النانوية العالجية الحديثة في األطعمة ،إال في حال التيقن من أنها
تخلو من اآلثار الضارة الحالية أو املستقبلية ،كالتسبب بالسرطانات ،أو التأثير على الوعي والجهاز العصبي ،أو التسبب بأمراض مزمنة قد
تؤدي إلى املوت البطيء.
)
66
(
كما أن مقتض ى إعمال قاعدة( :الضرر يزال) في مشروعية استخدام األطعمة واألدوية النانوية؛ ألغراض إزالة الضرر عن
املرض ى ،طاملا أنه ال ُيلحق الضرر بهم ،وال يوجد ما يقوم مقامه في التداوي ،ودفع الضرر عنهم ،وهذا الحكم يتفق مع مقصد من مقاصد
الشريعة وهو املحافظة على النفس ،ويتفق مع قاعدة(:الضرورات تبيح املحظورات) ( )67حيث أن معيار الضرورة الداعية إلى استعمال
األطعمة النانوية العالجية ،ضابطها أن املريض قد يتعرض لعواقب وخيمة تبلغ حد الهالك إن ترك هذا النوع من العالج ،وباألخص في
ً
حال األمراض املستعصية ،عندها ُّ
يعد دفع املرض املستعص ي واجبا؛ ألن ضرورة الحفاظ على النفس مقدم على غيره ،ومن الشواهد
س ْب ُن َمالك َأن َن َف ًرا م ْن ُع ْكل َث َمان َي ًة َقد ُموا َع َلى َر ُسول َّللا -صلى للا عليه وسلمَ -ف َب َاي ُع ُ
واألدلة على ذلك حديث العرنيين الذي رواه َأ َن ُ
وه
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ (َ )68
َ َ َ َ َ َ
َ
ََ َ َ َ
َ
األ ْر َ َ َ ْ َ ْ َ
ال( :أال َت ْخ ُر ُجون َم َع َر ِاع َينا
َّللا -صلى للا عليه وسلم-فق
اإلسال ِم واستوخموا
َعلى
ول ِ
ض وس ِق َمت أجس ُام ُه ْم) )69فشك ْوا ذ ِلك ِإلى َر ُس ِ
ِ
َ
َْ
َ ُ َ
َ
َ
في ِإ ِب ِل ِه ف ُت ِص ُيبون ِم ْن أ ْب َو ِال َها َوأل َب ِان َها؟) قالواَ :بلى) ،)70فرخص لهم النبي صلى للا عليه وسلم الشرب من ألبان وأبوال اإلبل ،مما يدل على

ۡ ُ َّ
ۡ
ُ
ۡ
جواز استعمالهما للتداوي عند الضرورة( ،)71لقول للا تعالى :ﵟََٰٰٓٓوق ۡدَٰٓف َّصلَٰٓل ُ
كم َّ
ك ۡمَٰٓ إِلآَٰمآَٰٱض ُط ِر ۡرت ۡمَٰٓ إِل ۡيهَِِٰۗٓوﵞََٰٰٓٓﵝالأنعامَٰٓ
َٰٓمآَٰح َّرمَٰٓعلي

الآية َٰٓ119ﵜ ،حيث أثبتت دراسة علمية حديثة أن اإلبل العربية تحتوي على أجسام مضادة نانومترية في الدماء واألنسجة ،أثبتت كفاءة
عالية في عالج العديد من األمراض املستعصية ،أطلق عليها العلماء ( ،)72)(Nano Antibodiesويقاس على حديث العرنيين ،جواز تناول
 60أخرجه أبو داود في سننه ،في كتاب الطب ،باب في األدوية املكروهة ،)7/4( ،ح ( ،)3874والبيهقي في سننه ،)5/10( ،وذكره الهيثمي ،نور الدين علي بن أبي بكر ،في مجمع الزوائد ومنبع
الفوائد وقال" :صحيح اإلسناد" ،)86/5( ،دار الفكر-بيروت ،ط ( 1412ـه).
 61ينظر :العسقالني ،فنح البارئ بشرح صحيح البخاري.)154/10( ،
 62ينظر :اإلسكندري ،أ .د محمد شريف ،تكنولوجيا النانو من أجل غد أفضل ،ص ،197-195:والدوسري ،د .محمد بن عتيق ،التقنية متناهية الصغر(النانو) ،ص.65:
 63السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص ،60:وابن نجيم ،األشباه والنظائر ،ص.66:
 64الشاطبي ،املوافقات في أصول الشريعة.)194/4( ،
 65املصدر السابق.)25/4( ،
 66السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص.83:
 67املصدر السابق ،ص.84:
َ
اس َت ْو َخموا املدينة :أي ْ
ْ 68
ْ
ُ
استثقلوها ،ولم يوافق هواؤها أبدانهم .لسان العرب..)631/12( ،
َ
ْ
ُ
ُّ
ُ
َ
 69سقمت :بضم فسكون وبفتحتين ،ويقال السقام والسقم هو املرض ،أي مرضت وضعفت أجسامهم .لسان العرب.)288/12( ،
 70أخرجه البخاري ،كتاب الوضوء ،باب أبوال اإلبل ،)92/1( ،ح ( ،)2319وفي باب الطب ،)2163،2153/5( ،ح ( )5362وح ( ،)5395ومسلم في صحيحه ،كتاب القسامة ،باب حكم
املحاربين ،)1296/3( ،ح (.)1671
 71ينظر :ابن حجر العسقالني ،فتح البارئ شرح صحيح البخاري.)338 /1( ،
 72ينظر :العوض ي ،د .أحالم2004( ،م) ،مجلة الدعوة ،العدد ( ،)1938بتاريخ 25 :صفر 1425هـ 15 -أبريل  ،2004وعبد الفتاح ،د .ناصر أبو عامر عبد السالم( .د.ت) ،إتحاف الطالبين
بشرح حديث العرنيين ،ص.1510:
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ّ
املصنعة بتقنية الجزيئات النانوية الدوائية عند الضرورة( ،)73إذا قرر أهل العلم واالختصاص نفعها ،وأنها تحقق مصالح يقينية
األطعمة
ُ
للمرض ى ،وال تلحق الضرر بهم ،وال يوجد ما يقوم مقامه في التداوي ،مع مراعاة أن تستخدم في املجاالت النافعة (الوقاية والتداوي).
ً
ويمكن أن نوجز القول بأن الشريعة اإلسالمية تسعى من خالل أحكامها ومقاصدها إلى تحصيل املصالح جملة وتفصيال ،ودرء
ً
املفاسد جملة وتفصيال ،مما يستلزم القول بأن إباحة األطعمة النانوية العالجية يتوقف على رأي أهل الخبرة واالختصاص؛ ألن املنتجات
والتطبيقات النانوية العالجية لم تخضع لتجارب عديدة وطويلة ،ولم تتوافر الخبرة الكافية ،واملعطيات الطبية الكافية التي تضمن سالمة
االستخدام ،أضف إلى ذلك قلة البحوث والدراسات التي تقارن بين الحاالت املرضية قبل استعمال األدوية واألغذية الوظيفية العالجية
وبعده( .)74مما يستلزم وضع التدابير واملحاذير التي تحول دون العبث باإلنسان وطعامه ودوائه ،مع األخذ في االعتبار السلبيات قبل
اإليجابيات؛ كي تكون االستفادة من التقنيات النانوية يقينية ،وشاملة لكل املستويات ،الصحية ،والصناعية ،والبيئية ،واالقتصادية،
وللا أجل وأعلم.

نتائج الدراسة:

بعد حمد للا ّ
جل وعال وشكره على إعانته لنا في إكمال هذه الدراسة سائلين املولى التوفيق والسداد ،نختم بأهم النتائج
والتوصيات:
ً
أوال :النتائج:
فيما يأتي أهم النتائج التي توصلت الدراسة إليها وهي كاآلتي:
• أن مفهوم علم النانوتكنولوجي هو الفهم والسيطرة على املواد في أبعاد ما يقرب من  100-1نانو ،ودراسة ابتكار تقنيات ووسائل
جديدة تقاس أبعادها بالنانو متر.
• أن األطعمة النانو تكنولوجي هي األطعمة التي يتم إعدادها أو معالجتها ،في أية مرحلة من مراحل إنتاجها املختلفة ،املتعلقة بزراعتها
وتجهيزها وإعدادها وإنتاجها أو معالجتها ،ثم تعبئتها وحفظها؛ باستخدام تقنيات تكنولوجيا النانو املتنوعة.
ً
ً
• أن تعلم العلوم املعاصرة والتقنيات الحديثة كعلم النانو تكنولوجي ُّ
يعد واجبا كفائيا على األمة اإلسالمية.
• أن األطعمة املعدلة بالنانو تكنولوجي لم تعد أطعمة طبيعية بسبب تغير حقيقتها الفطرية؛ إذ ّ
تعد دخيلة على سلسلة األطعمة
ً
ً
الطبيعية ،وبسبب هذه املفارقة ،فإن إجراء كافة أحكام األطعمة الشرعية عليها ،يحتاج نظرا عميقا في ماهيتها.
ً
ً
• أن حكم تعاطي األطعمة املعدلة بالنانو تكنولوجي غذاءا أو داوءا يتوقف على النظر الفقهي في حجم املفاسد التي تؤول إليها هذه
األطعمة ،ومدى رجحانها على املنافع ،على وفق ميزان الشرع من باب سد الذرائع ،وإزالة الضرر ونفيه.
• إباحة استعمال األطعمة النانوية العالجية والعقاقير الطبية ،يعتمد على تقدير أهل العلم واالختصاص ،وحاجة املرض ى
الضرورية ،شريطة توافر الضوابط الشرعية ،وأال تكون لها آثار جانبية على املدى القريب أو البعيد.
ً
ثانيا :التوصيات:
• إجراء املزيد من األبحاث العلمية والشرعية حول األحكام الشرعية الخاصة باستخدامات النانو تكنولوجي في مجاالت الحياة
املختلفة.
• عقد املؤتمرات والورش والندوات لدراسة املستجدات الشرعية حول هذه التقانة الحيوية في مجال اإلنتاج والتصنيع الزراعي.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين في األولى واآلخرة ،وصلى للا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 73ينظر :سالم ،د .منير محمد ،طب النانو (اآلفاق واملخاطر) ،ص.85-84:
 74قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة اإلسالمية ،إعداد :جمعية العلوم الطبية اإلسالمية األردنية1415( ،هـ).)183/2( ،
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املراجع:
• القرآن الكريم
ً
 .1إدريس ،عبد الفتاح (1427ه) .دراسات شرعية حول األغذية املعدلة وراثيا من منظور إسالمي .مجلة الجندي املسلم .السنة
السادسة والثالثون ،العدد (.)126
ً
 .2إدريس ،عبد الفتاح محمود ( .)2010األغذية املعدلة وراثيا .مجلة الوعي اإلسالمي ،العدد.532 :
 .3اإلسكندري ،محمد شريف ( .)2010تكنولوجيا النانو من أجل غد أفضل .املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب -الكويت ،عالم
املعرفة ،العدد (.)374
 .4األشقر ،عمر سليمان ،ود .محمد عثمان شبير ،ود .عبد الناصر أبو بصل ( .)2001دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة .ط،1
دار النفائس-األردن.
 .5بري ،محمود ( .)2011النانو تكنولوجي وعود كبيرة ومخاطر كبيرة .ط ،1مؤسسة الفكر العربي للبحوث والدراسات-سلسلة معارف
تصدرها مؤسسة الفكر العربي-بيروت.
 .6بسيوني ،محمد شريف ( .)2005الوثائق الدولية املعنية بحقوق اإلنسان .دار الشروق للتوزيع والنشر -القاهرة.
 .7تشاال إس.إس.آر .كومار ،ودوزيف هورميس وآخرون ( .)2013التصنيع النانوي ّ
املوجه للتطبيقات الطبية الحيوية (التقنيات-
واألدوات-والتطبيقات –والتأثير) .ترجمة :د .ناصر محمد عبدالسالم ود .طارق السرنجاوي ،النشر العلمي واملطابع-جامعة امللك
سعود.
 .8جمعية العلوم الطبية اإلسالمية األردنية (1415ه) .قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة اإلسالمية .ط ،1دار البشير-عمان.
 .9الحارثي ،بدرية مشعل ( .)2011النوازل في األطعمة .دار كنوز إشبيلية-الرياض ،ط.1
 .10الحبش ي ،نهى ( .)2009ما هي تقنية النانو ،مقدمة مختصرة بشكل دروس مبسطة .ط ،1مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض،
السعودية
 .11الحوشاني ،شريفة بنت علي بن سليمان ( .)2012فقه التوقع ومآالت تقنية النانو .مجلة مركز البحوث والدراسات اإلسالمية،
جامعة القاهرة-كلية دار العلوم-مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،املجلد السابعة ،العدد .26
 .12الخالدي ،أسامة أحمد سامح ،والشيراوي ،يوسف أحمد ( .)1995معنى التكنولوجيا .ط ،1دملون للنشر-قبرص.
 .13الدوسري ،محمد بن عتيق (1433ه) .التقنية متناهية الصغر(النانو) .مجلة األمن والحياة :العدد .258
ً
 .14ابن رجب الحنبلي ،أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمدا ( .)1990جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم .مكتبة
اإليمان-دمشق.
 .15سالم ،منير محمد (د.ت) .طب النانو (اآلفاق واملخاطر) .مجلة عجمان للدراسات والبحوث :املجلد العاشر ،العدد األول
 .16السبكي ،اإلمام تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي (1411هـ) .األشباه والنظائر .دار الكتب العلمية – بيروت ،ط.1
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Abstract: The study deals with foods processed with nanotechnology, which is one of the catastrophes that
lack a statement of the position of Islamic law. Nano-modified foods are foods in which the arrangement of the
atoms and nanometric molecules that make them up were controlled by nanotechnology to obtain modern
foods with exact specifications. The researcher relied in this study on the inductive method. The descriptive
analytical method was used to prepare a jurisprudential study that formulates jurisprudential rulings for each
specific incident in the food crisis with nanotechnology in accordance with the principles of the general Sharia
in order to acknowledge its purposes, its universal rules, and its comprehensive controls, which contribute to
alleviating embarrassment and bringing significant interests, repelling corruption, and achieving the lofty
goals of Islamic law. The study was concluded with some results among which are: that nano-modified foods
are no longer natural foods due to the change in their innate reality as they are considered an alien to the
natural food chain. Because of this paradox, the jurist cannot implement all the provisions of legal foods on
them, and that leaves the use of nano-modified foods as foods or medicines that should depend on the
jurisprudential consideration of the extent of the negative effects that these foods lead to, the extent of their
preponderance over the benefits according to the balance of Sharia in terms of blocking excuses, and that
pushing away is a priority to pushing up.

Keywords: food ruling; nanotechnology; nano-modified foods.
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امللخص:
يناقش البحث نازلة فقهية وهي زواج التجربة ،ولن الكتابات التي تطرقت له محدودة فقد بذلت جهدي في تحرير مادة ذات قيمة
علمية ،فحررت مفهوم زواج التجربة وبينت خصائصه ،ثم أوردت التوصيفات الفقهية التي يمكن أن يخرج عليها العقد ،ثم بينت اآلثار
املترتبة على كل توصيف ،وناقشتها نقاشا علميا ،وبينت التوصيف املختار وما يترتب عليه من أحكام ،وعقدت بعدها مبحثا متعلقا بأبرز
الشروط الواردة في العقد وبينت أحكامها.
ثم أوصيت بأمور ،منها :االهتمام بإنشاء مراكز متخصصة تعنى بإقامة برامج التأهيل للزواج ،وتسهيل آلية التواصل بين أفراد املجتمع
ودور اإلفتاء ومراكز االستشارات السرية؛ لحل النزاعات السرية قبل استعصائها ،وضرورة دراسة املبادرات املجتمعية وتقييمها من جهات
متخصصة بهذا الشأن قبل تنفيذها.
الكلمات املفتاحية :زواج التجربة؛ الشروط في النكاح؛ التكييف الفقهي.

قدمة:
امل ِّ

والصالة َّ
الحمد هلل رب العاملينَّ ،
والسالم على أفضل املرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ِّ
َّ
َّ
َّ
َّأما بعد :فإن الشريعة اإلسالمية ع ِّنيت بعقد النكاح ،وبينت فضله وحثت عليه ،وحرصت على املحافظة عليه ،ونظمت روابط
َّ
وحكمه النبيلة ،فهو الل ِّبنة الصلبة لكيان املجتمع ،فإن
العالقة بين أطرافه؛ وذلك ل ِّعظم خطره وعلو شأنه ،وملقاصده السامية ِّ
استقامت السرة وحسنت أحوالها استقام املجتمع ،وإال فال.
َّ
وال شك أن نوازل النكاح من أكثر النوازل الفقهية وقوعا وانتشارا ،وإن مما استجد من صور عقد النكاح ما يعرف ـبزواج التجربة ،خاصة أن
ختلف الوسائل ،وكتب فيه بعض الصحفيين ،مما أثار النقاش في
فكرة إيجاده جاءت من غير املختصين بأحكام الشريعة ،وقد نال رواجا إعالميا في م ِّ
بعض املجتمعات عن مدى مشروعيته ،فأحببت أن أبحث العقد بحثا فقهيا وأؤ ِّصله تأصيال شرعيا بقدر اإلمكان؛ ومن هنا جاءت مناسبة الكتابة في
املوضوع املوسوم بــ"زواج التجربة :تكييفه الفقهي وأحكامه".

أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية املوضوع في اآلتي:
َّ
وعظم شأنه ملا يترتب عليه من مصالح :من تكثير نسل المة ،وطلب الولد،
أوال :املوضوع متعلق بعقد معظم في اإلسالم وهو النكاحِّ ،
وح ِّل االستمتاع ،وتحقيق السكن واملودة بين الزوجين.
وحفظ الفروج والنسابِّ ،
ثانيا :يعد املوضوع من النوازل الفقهية التي تحتاج إلى دراسة وتحرير.
كسب الباحثين القدرة على إدراك حقائق الفقه وتعليالته الخفية.
ثالثا :الكتابة في املسائل املعاصرة تساعد في تنمية امللكة الفقهية ،وت ِّ
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أسباب اختيار موضوع الدراسة:
 .1نشأت فكرة العقد -من غير املختصين بالشريعة -بقصد معالجة النزاعات السرية والقضاء على أسباب الخالفات الزوجية ،إال
أن الفكرة لم تدرس دراسة شرعية َّ
معمقة قبل تطبيقها ،ال سيما أنها تتعلق بالعراض؛ فأردت من خالل بحثي املساهمة في
تحرير صورة العقد ودراسته دراسة فقهية.
 .2عقود زواج التجربة وإن كانت محدودة ونطاقها االجتماعي ضيقا ،إال أنها ل ِّقيت حظوة في وسائل اإلعالم ،واختلفت فيها أنظار
الناس ما بين مؤيد للفكرة ومعارض ،مما دفعني إلى مناقشتها وعرضها على النصوص الشرعية وأقوال العلماء في املذاهب
الفقهية.
 .3عقد زواج التجربة يدخل ضمن اهتماماتي البحثية والكاديمية ،فقد كتبت بحثا بعنوان( :أثر المراض الجلدية على النكاح)،
ودرست عدة مقررات متعلقة بالنكاح ،منها :الحوال الشخصية  ،1والحوال الشخصية  ،2ونظرية العقد.
 .4لم أجد من بحث املوضوع بحثا شرعيا -مع أهميته -لكونه من النوازل الحادثة ،سوى بعض الفتاوى التي تناولته باختصار ،فاملوضوع
بحاجة إلى دراسة لتحرير جوانب متعددة منه.
َّ
إشكالية الدراسة:
ستجدات الفقهية ،وهو بحاجة إلى دراسة مؤصلة لبيان تكييفاته الفقهية واآلثار املترتبة عليها.
تكمن إشكالية البحث في أنه من امل ِّ
النقاط اآلتية:
فالبحث يجيب عن تساؤالت ،ويناقش آراء ،في ضوء ِّ
 .1ما مفهوم زواج التجربة؟
 .2ما التكييفات املحتملة لعقد زواج التجربة؟
 .3ما اآلثار املترتبة على تلك التكييفات؟
 .4ما أوجه مناقشة التكييفات؟
 .5ما التكييف املختار لعقد زواج التجربة؟
 .6ما حكم اشتراط أن تتنازل املرأة عن حقها في املبيت؟
 .7ما حكم اشتراط أحد الزوجين على اآلخر السماح له باالطالع على معلوماته الخاصة؟
الدراسات ا َّ
لسابقة:
ِّ
ستجدة ،ومن هنا فإني لم أجد من كتب في املوضوع كتابة فقهية ،ومنتهى ما وجدت
يعد موضوع زواج التجربة من املوضوعات امل ِّ
بعض الفتاوى ،وأبرزها:
 .1فتوى صادرة من دار اإلفتاء املصرية :تضمنت أن العقد صحيح ،وأما الشروط فمنها ما هو باطل ال يعتد به ،ومنها ما هو صحيح
يلزم الوفاء به.
 .2فتوى مركز الزهر العاملي للفتوى :وتضمنت أن اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطال ومحرما ،وأن
َّ
ومحرم.
زواج التجربة إن كان محددا بوقت ،يعد زواج متعة مؤقتا وهو باطل
وقد بذلت جهدا في اإلملام باملوضوع من جوانبه املتعددة ،وتوسعت في بيانه من حيث املفهوم والتكييفات الفقهية املحتملة
للعقد ،وآثارها ،ومناقشتها ،إضافة إلى دراسة أهم الشروط الواردة فيه.
منهج الدراسة:
اعتمدت في كتابة البحث على املناهج اآلتية:
 .1املنهج االستقرائي والوصفي التحليلي :بإيراد التكييفات الفقهية املحتملة للعقد ،وتوضيحها ،وعزوها إلى القائلين بها ،وحجة كل
قول ،وبيان اآلثار املترتبة على التكييف.
 .2املنهج الجدلي :بالتخريج على القوال الفقهية ،ومناقشة كل تخريج ،والوصول إلى التخريج املختار ،والرد على أوجه االعتراض
عليه.
ضوء الخطوات اآلتية:
وسأبذل الوسع -بعون هللا -في كتابة البحث في ِّ
• بيان التكييف الفقهي ،ومن قال به ،وحجة قائليه ،واآلثار املترتبة عليه ،ومناقشته.
َّ
النزاع ِّإن اقتض ى المر ذلك ،وأبين َّ
االتفاق في املسألة ،ومن حكاه من الفقهاء ،أما إذا كانت املسألة مختلفا
محل ِّ
محل ِّ
• تحرير ِّ
ِّ
َّ
وأرجح ما أراه راجحا.
فأبين القوال مع الدلة ،وسبب االختالفِّ ،
فيها ِّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
فإني أذكر من نص عليها مقرونا بحجته ،وإال بذلت الجهد في ال ِّتماس الدليل أو
• إن لم أجد في املسألة إال بعض أقوال العلماءِّ ،
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بيان أوجه االعتراض.
• بيان موضع اآليات من السور.

َّ
«الصحيحين» أو
املحدثين ،ما لم تكن في
• تخريج الحاديث الواردة في البحث من كتب الحديث ،والحكم عليها من كالم
ِّ
أحدهما ،فأكتفي بذلك.

ُ َّ
خطة البحث:

َّ
يتكون البحث من :مقدمة ،وتمهيد ،وخمسة مباحث ،وخاتمة.
املقدمة تشتمل على:
ِّ
 -1عنوان البحث.
أهم َّية املوضوع.
ِّ -2
 -3أسباب اختياره.
َّ
إشكالية البحث.
-4
َّ
الدراسات السابقة.
ِّ -5
 -6منهج البحث.
َّ
 -7خطة البحث.
التمهيد :وفيه ثالثة فروع:
 -1مفهوم زواج التجربة.
 -2خصائص زواج التجربة.
 -3مشروعية النكاح.
املبحث َّ
مشتمل على شروط معتبرة ،وفيه ثالثة مطالب:
الول :تكييفه على أنه عقد صحيح
ِّ
املطلب َّ
الول :بيان التكييف.
َّ
املطلب الثاني :اآلثار املترتبة على التكييف.
املطلب الثالث :مناقشة التكييف.
َّ
املبحث الثاني :تكييفه على أنه عقد صلح ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب َّ
الول :بيان التكييف.
َّ
املطلب الثاني :اآلثار املترتبة على التكييف.
املطلب الثالث :مناقشة التكييف.
املبحث الثالث :تكييفه على أنه عقد متعة ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب َّ
الول :بيان التكييف.
َّ
املطلب الثاني :اآلثار املترتبة على التكييف.
املطلب الثالث :مناقشة التكييف.
املبحث الرابع :التكييف املختار (العقد صحيح والشرط باطل) ،وفيه مطلبان:
املطلب َّ
الول :بيان التكييف.
َّ
املطلب الثاني :اآلثار املترتبة على التكييف.
املبحث الخامس :الشروط الجزئية الواردة في العقد ،وفيه مطلبان:
املطلب َّ
الول :اشتراط أن تتنازل املرأة عن حقها في املبيت ،وفيه فرعان:
الفرع الول :صورة الشرط.
الفرع الثاني :حكم الشرط.
املطلب الثاني :اشتراط أحد الزوجين على اآلخر السماح له باالطالع على معلوماته الخاصة ،وفيه فرعان:
الفرع الول :صورة الشرط.
الفرع الثاني :حكم الشرط.
َّ
َّ
وصيات.
أهم النتائج والت ِّ
الخاتمة :وتشتمل على ِّ
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التمهيد:
وفيه ثالثة فروع:
 .1مفهوم زواج التجربة.
الزواج لغة:
الزاء والواو والجيم أصل يدل على مقارنة ش يء لش يء .من ذلك :الزوج زوج املرأة ،واملرأة زوج بعلها(). 1
ِّ
أما ( َّ
ويقول
الرجل :هذه زوجي .وسائر العرب:
الزوج) فأهل الحجاز يضعونه للمذكر واملؤنث وضعا واحد ا ،تقول املرأة :هذا زوجي،
(زوجة) بالهاء ،وجمعها( :زوجات) .والفقهاء يقتصرون في االستعمال عليها لإليضاح وخوف لبس الذكر بالنثى.
مقترن ِّين؛ شكل ِّين كانا أو نقيض ِّين فهما زوجان ،وكل
والزوج :خالف الفرد .والصل في الزوجِّ :
الصنف والنوع من كل ش يء .وكل شيئ ِّين ِّ
واحد منهما زوج( .)2
أما الزواج في االصطالح؛ فاملراد به :النكاح ،واختلفت عباراتهم في ماهية النكاح.
فقد َّ
عرفه الحنفية بأنه :عقد ي ِّرد على تملك املتعة قصدا(.)3
منافع البضع(.)4
وقيل :عقد و ِّضع لتمليك ِّ
وعرفه املالكية بأنه :عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية ،بصيغة ،لقادر محتاج أو راج نسال(). 5
َّ
ِّ
وعرفه الشافعية بأنه :عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته( .)6
وعرفه الحنابلة بأنه :عقد التزويج( .)7
ومع اختالف الفقهاء في تعريف النكاح ،إال أن مقصودهم ظاهر ،وهو :عقد رجل على امرأة ي ِّحل له بموجبه وطؤها.
التجربة لغة :مصدر َّ
جرب يجرب .واملج ِّرب :الذي ج َّرب المور وعرفها .واملفعول :مج َّرب .وج َّرب الجهاز :اختبره مرة بعد أخرى( .)8
َّ
أما تعريف زواج التجربة باعتباره مركبا فهو:
َّ
شترط كل من الزوجين على اآلخر شروطا متى تحققت بقي العقد
عقد يمنع فيه الزوجان من الفرقة مدة محددة يتفقان عليها ،كما ي ِّ
ماضيا ،وإال فلصاحب الشرط فسخ النكاح بعد مض ِّي املدة( .)9
 .2خصائص زواج التجربة:
ومن هنا يالحظ أن عقد زواج التجربة يتميز عن غيره من أنواع النكحة باآلتي:
أوال :وجود مدة معينة يمنع فيها الزوج من الطالق ،كما تمنع فيها املرأة من طلب الخلع.
ثانيا :اشتراط كل من الزوجين على اآلخر شروطا ،يلت ِّزم ب ها الطرفان أثناء املدة املحددة ،فإن لم يلتزم بها أحدهما فلآلخر حق فسخ
النكاح بعد انتهاء املدة.
ثالثا :املقصد من وضع العقد بهذه الصيغة :حل الخالفات الزوجية لدى حديثي الزواج ،بهدف استمرار كيان السرة ،كما قرره
أصحاب فكرة زواج التجربة( .)10
 .3مشروعية النكاح:
النكاح مشروع ،والصل في مشروعيته الكتاب والسنة واإلجماع:

َ ۡ ۡ
َ ۡ
ٓ ۡ
َُ َ
اب لَ ُ
ِإن خ ِۡفتُ ۡم أَلَّا ُت ۡقس ُِطواْ في ٱل ۡ َي َتَٰ َم َٰى فَٱنك ُ
ِحواْ َما َط َ
كم م َِن ٱلن َِساءِ َمثنَ َٰى َوثلَٰث َو ُر َب َٰ َعَۖ فإِن خِفتُ ۡم
أما الكتاب فقوله تعالى :ﵟو
ِ
َ َّ َ ۡ ُ ْ َ َ َ ً َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ ٰٓ َ َّ َ ُ ُ ْ
َ
ألا تعدِلوا فوَٰحِدة أو ما ملكت أيمنك ۚۡم ذل ِك أدني ألا تعولوا ٣ﵞ ﵝالن ِساء الآية 3ﵜ.

َّ
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر ،وأحصن
وأما السنة فقول النبي صلى هللا عليه وسلم« :يا معشر الشباب ،من استطاع منكم الباءة

 1ينظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة (.)35 /3
 2ينظر :الزبيدي ،تاج العروس (.)22 – 20 /6
 3ينظر :النسفي ،كنز الدقائق ،ص.251
 4ينظر :البابرتي ،العناية (.)187 /3
 5ينظر :الدردير ،الشرح الصغير ،مع :الصاوي ،شرحه بلغة السالك لقرب املسالك (.)334 – 332 /2
 6ينظر :الشربيني ،مغني املحتاج (.)200 /4
 7ينظر :ابن قدامة ،املغني ( ،)3 /7املرداوي ،اإلنصاف (.)4 /8
 8ينظر :الفراهيدي ،العين ( ،)113 /6الدكتور /أحمد مختار ،معجم اللغة العربية املعاصرة (.)357 /1
 9هذا التعريف هو ما استنتجته من خالل ما د َّونه أصحاب فكرة زواج التجربة من عقود.
 10وفقا ملا نص عليه في العقود.
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للفرج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم ،فإنه له ِّوجاء»(.)11
أما اإلجماع فحكاه جماعة من أهل العلم.
قال ابن قدامة :أجمع املسلمون على أن النكاح مشروع(). 12
وقال املاوردي :أباح هللا تعالى النكاح نصا في كتابه ،وصريحا في سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وانعقد بها سالف إجماع المة(.)13

املبحث َّ
األول :تكييفه على أنه عقد صحيح مشتمل على شروط معتبرة
املطلب َّ
األول :بيان التكييف:
ذهب بعض من يرى صحة زواج التجربة إلى أنه عقد صحيح كبقية أنواع النكحة املباحة شرعا؛ لن الصل في العقود الصحة،
أحد ِّهما ،كما لو التزما بعدم االنفصال
أما ما اشتملت عليه العقود من شروط من ِّقبل الزوجين فإنها شروط فيها منفعة للعاقد ِّين أو ِّ
في مدة معينة ،أو اشترطت الزوجة البقاء في الوظيفة ،أو إكمال الدراسة ،أو إسكانها في منزل خاص ،أو اشترط الزوج عليها أن تتنازل
َّ
عن حقها في املبيت إال في أوقات محددة ،أو أال تزور أهلها إال يوما كل أسبوع ِّين .فهذه الشروط وأمثالها قد تدعو إليها الحاجة ،وفيها
مصلحة؛ فبعد انتهاء املدة َّ
املتفق عليها يجري تقييم العشرة الزوجية ،ومدى نجاح استمرارها أو إنهائها ،وتعد هذه الشروط ضمانا
للعالقة الزوجية بعدم االستعجال في القضاء عليها عن طريق الطالق املبكر ،وما يترتب عليه من تشتت أسري وضياع لألطفال(.)14
َّ
املطلب الثاني :اآلثاراملترتبة على التكييف:
مما يترتب على هذا التكييف اآلتي:
أوال :إباحة عقد زواج التجربة ،وما ورد فيه من شروط فإنها ملزمة؛ لن الصل في الشروط الصحة(). 15
ِّ
ثانيا :مطالبة من َّ
حرم زواج التجربة بالدليل.
املطلب الثالث :مناقشة التكييف:
هذا التكييف ضعيف من وجوه ،أبرزها:
تفق عليها العاقدان صحيحة معتبرة(.)16
الوجه األول :هذا التكييف مبني على أن جميع الشروط التي ي ِّ
بطل الشرط ويصح العقد،
وهذا ليس بصحيح ،فإن ما يشترطه العاقدان من شروط في العقد منها ما يلزم الوفاء به ،ومنها ما ي ِّ
َّ
املكلف(). 17
بطل العقد من أصله .وقد اصطلح أهل العلم على تسميتها بالشروط الجعلية ،وهي :ما كان مصدر اشتراطها
ومنها ما ي ِّ
والشروط الجعلية تنقسم إلى قسم ِّين:
َّ
دخلت الدار فأنت طالق ،فيلزم الطالق
 .1شرط معلق :وهو ما يذكر بصيغة التعليق ،مثل( :إن) أو إحدى أخواتها .مثاله :إن
ِّ
بالدخول.
)
18
(
 .2شرط مقيد :أن يقترن العقد بالتزام أحد الطرف ِّين بالوفاء بأمر زائد على أصل التصرف غير موجود وقت التعاقد  .وهذا النوع
هو محل البحث.
َّ
والشروط الجعلية املقيدة في عقد النكاح تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار ِّصحتها:
ا
أوًل :الشروط املو ا ِّفقة ملقتض ى العقد:
وهي الشروط التي تتم على أحكام الشرع ،مثل :أن تشترط الزوجة نفقتها على الزوج ،أو تشترط عليه حسن العشرة ،وأن يكسوها
َّ
سكنها باملعروف ،أو يشترط الرجل عليها أن تطيعه ،أو أال تخرج من البيت من غير إذنه( .)19فهذا الشرط صحيح عند الئمة الربعة؛ لنه
وي ِّ
 11متفق عليه من حديث عبد هللا بن مسعود رض ي هللا عنه ،رواه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب :من لم يستطع الباءة فليصم ،رقم ( ،)5066ومسلم في صحيحه ،كتاب
النكاح ،باب :استحباب النكاح ،رقم (.)1400
 12ينظر :املغني (.)4 /7
 13ينظر :الحاوي الكبير (.)3 /9
 14ينظر :مقال «زواج التجربة في ميزان الشرع» في صحيفة عكاظ ،للكاتب /نجيب يماني ،املنشور بتاريخ 1442 /6 /12هـ.
 15لم يذكر الفقهاء املتقدمون الصل في الشروط  ،إنما أوردوا بعض المثلة على الشروط ،وأكثر من توسع في القاعدة فقهاء املالكية والحنابلة .ينظر :الحطاب ،مواهب الجليل
( ،)373/4شرح الزركش ي على مختصر الخرقي ( ،)139/5ابن القيم ،إعالم املوقعين (.)262 – 259 /1
الوفاء ،ولها حق الفسخ بدون عوض إذا تم
واجبة
صحيحة
واعتبروها
العلم،
 16وقد صرح بذلك الكاتب /نجيب يماني في مقاله ،فقال« :فكل شروط املرأة في الزواج أقرها أهل
ِّ
مخالفة الشروط» .ينظر :املرجع قبل السابق.
 17ينظر :الشوكاني ،إرشاد الفحول (.)376 /1
 18ينظر :الخضير ،الشروط الجعلية في عقود التوثيقات ،ص ،19خلود ،شروط عقد النكاح في الفقه اإلسالمي ،ص.40
 19ينظر :عمر العوفي وعزام املارني ،الشرط الجعلي وآثاره الفقهية في عقد النكاح.
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املقصود من العقد(.)20
ا
ثانيا :الشروط التي فيها مصلحة للعقد:
كما إذا عقد النكاح ولم يدفع املهر ،واشترط عليه كفيال .فهذا صحيح أيضا عند الئمة الربعة؛ لنه يؤدي إلى إتمام العقد
والتوثق منه( .)21
ا
ثالثا :الشروط املناقضة أو املنافية للعقد:
َّ
َّ
شترط
وهي الشروط املخالفة لسنن النكاح وأحكامه ،مثل :أن يشترط الزوج أال ينفق على زوجته ،أو أال ي ِّ
قسم لها مع ضراتها ،أو ت ِّ
عليه أن يكون أمرها بيدها فتط ِّلق نفسها متى شاءت .فهذه الشروط فاسدة باتفاق الفقهاء في الجملة؛ لنها تنافي مقتض ى العقد ،فهي
تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده .ويصح العقد؛ لن هذه الشروط تعود ملعنى زائد في العقد ال يشترط ذكره ،وال يضر
الجهل به ،فلم يبطله(.)22
ا
ا
ر ا
ابعا :اشتراط الزوج ِّين أو أحدهما منفعة معلومة ًل يقتضيها العقد وًل تخالف مقتضاه:
َّ
َّ
مثاله :لو اشترطت املرأة عليه أال يتزوج عليها ،أو أال يخرجها من بلدها.
القسم محل اختالف بين الفقهاء ،وتباينت تفريعاتهم حياله ،والخالف هنا راجع إلى اختالفهم في الصل في االشتراط :هل
وهذا ِّ
الصل فيه الحظر أو اإلباحة؟
فمذهب الظاهرية :أن الصل في االشتراط الحظر .ووافقهم على هذا املبدأ الحنفية واملالكية والشافعية إجماال(  ،)23وإن اختلفوا
في التفصيالت .وبناء عليه قالوا :الشرط فاسد والقصد صحيح ،وال يلزم الوفاء به.
)
25
(
بينما ذهب الحنابلة إلى أن الصل في االشتراط اإلباحة( ،)24ووافقهم على ذلك طائفة من فقهاء املالكية والشافعية  ،حتى نسبه ابن القيم إلى
الجمهور( .)26وبناء عليه قالوا :الشرط صحيح ،ويلزم الوفاء به.
وسبب اختالفهم :معارضة العموم للخصوص ،فأما العموم فحديث عائشة رض ي هللا عنها ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم خطب
الناس ،فقال في خطبته« :كل شرط ليس في كتاب هللا فهو باطل ولو مئة شرط»( .)27
وأما الخصوص فحديث عقبة بن عامر رض ي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :أحق الشروط أن يوفى به :ما
استحللتم به الفروج»( .)28
إال أن املشهور عند الصوليين القضاء بالخصوص على العموم(.)29
الترجيح:
يوف
يترجح لي القول بصحة الشروط التي ال يقتضيها العقد وال تخالف مقتضاه وفيها مصلحة للعاقد ،ويلزم الوفاء بها ،ومن لم ِّ
بالشرط فللطرف اآلخر حق الفسخ ،ويدل لوجاهته :أن الدلة التي استدلوا بها وردت خاصة في محل النزاع؛ بخالف أدلة الجمهور فهي
عامة .وهو أيضا موافق للقاعدة الصولية :الصل في الشياء اإلباحة حتى يدل الدليل على التحريم( .)30
وخالصة الرد :أن الشروط في عقد النكاح ليست على نحو واحد ،بل منها الصحيح ومنها الباطل.
الوجه الثاني :أن زواج التجربة يشتمل على شروط محظورة ،ومنها منع الزوج من الطالق مدة ولو و ِّجدت أسبابه ،ومنع الزوجة
املسوغ.
من الخلع ولو و ِّجد
ِّ
َّ
وسئل الشيخ ابن باز عن :امرأة اشترطت قبل عقد الزواج على الخاطب أال يطلقها ،وق ِّبل الزوج هذا الشرط ،فهل هذا الشرط صحيح
َّ
 20وخالف فيه ابن حزم ،فقال" :ال يصح نكاح على شرط أصال؛ حاشا الصداق املوصوف في الذمة أو املدفوع أو َّ
املعين ،وعلى أال يض َّر بها في نفسها ومالها" .ينظر :السرخس ي،
املبسوط ( ،)85 /5الحطاب ،تحرير الكالم في مسائل االلتزام ،ص ،49ابن حجر الهيتمي ،تحفة املحتاج ( ،)386 /7البهوتي ،شرح منتهى اإلرادات ( ،)165 /2ابن حزم ،املحلى (/9
.)123
 21ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ( ،)255 /7القرافي ،الذخيرة ( )98 /1املاوردي ،الحاوي الكبير ( ،)312 /5املرداوي ،اإلنصاف (.)114 /8
 22ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ( ،)277 /2الدردير ،الشرح الكبير ( ،)317 /2ابن قدامة ،املغني ( ،)72 /7ابن حزم ،املحلى (.)123 /9
 23ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ( ،)168 /5ابن رشد ،بداية املجتهد ( ،)160 /2حاشيتا قليوبي وعميرة ( ،)177 /2املاوردي ،الحاوي الكبير (.)506 /9
 24ينظر :ابن قدامة ،املغني ( ،)92 /7املرداوي ،اإلنصاف (.)390/20
 25ينظر :الزحيلي ،القواعد الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب الربعة (.)815 /2
 26ينظر :ابن القيم ،إعالم املوقعين (.)162 – 259 /1
 27متفق عليه من حديث عائشة رض ي هللا عنها؛ رواه البخاري في صحيحه ،كتاب /البيوع ،باب :إذا اشترط شروطا في البيع ال تحل ،رقم ( ،)2168ومسلم في صحيحه ،كتاب العتق،
باب إنما الوالء ملن أعتق ،رقم (.)1504
 28متفق عليه من حديث عقبة رض ي هللا عنه ،رواه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب :الشروط في النكاح ،رقم ( ،)5151ومسلم في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب :الوفاء
بالشروط في النكاح ،رقم (.)1418
 29ينظر :ابن رشد ،بداية املجتهد (.)82 – 81 /3
 30ينظر :السيوطي ،الشباه والنظائر (ص.)60

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة-

املجلد ،6العدد ،2021 - 3ص215 - 198 :

203

بندر الذيابي

زواج التجربة :تكييفه الفقهي وأحكامه

دة النكاح بيدها؟
أم ال؟ وهل يحق للمرأة أن تشترط أن يكون حل عق ِّ
فأجاب :هذا الشرط ليس بصحيح ،له أن يطلقها متى شاء ،وال يجوز شرط الطالق بيدها ،الصواب ال يجوز شرط الطالق بيدها ،وال
شرط أنه ال يطلقها ،يعني :قد تأتي أمور توجب الطالق ،وإذا شرطت أال يطلقها ،فله أن يطلقها ،نعم إذا دعت الحاجة إلى طالقها؛ لن
الشرط غير صحيح(.)31
وهذا الشرط يتضمن إسقاط حقوق ال تقبل اإلسقاط .وقد ذهب جمهور الفقهاء من املالكية( )32والشافعية(  )33والحنابلة(  :)34إلى
أنه ال يجوز للمرأة أن تشترط عصمة النكاح(  )35أثناء العقد ،وأنها إذا اشترطته فالشرط باطل ،ثم اختلفوا فيما بينهم في مدى تأثير
الشرط على صحة النكاح ،فاملالكية(  )36والحنابلة( )37يرون صحة العقد ،بينما يرى الشافعية(  )38أن العقد يبطل به.

َ َٓ َ َُ ْ
َ
َ ُ َ َّ َٰ ُ َ
ون عَلَى ٱلن َِسآءِ ب َما فَ َّض َل َّ ُ
ٱَّلل َب ۡع َض ُه ۡم عَل َٰى َب ۡع ٖض وبِما أنفقوا
ٱلرجال قوم
ِ
ومما استدلوا به على عدم صحة الشرط قوله تعالى :ﵟ ِ
َ
ۡ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
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َ
ُ َّ
َّ َ
َّ
َ َ َ َّ ُ َ
جعِ َوٱض ِربوه َّنَۖ
ب بِما حفِظ ٱَّللۚۡ وٱلَٰتِى تخافون نشوزهن فعِظوهن وٱهجروهن فِي ٱلمضا ِ
مِن أموَٰلِهِ ۚۡم فٱلصَٰلِحَٰت قَٰنِتَٰت حَٰفِظَٰت لِلغي ِ
َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ْ َ َ ۡ َّ َ ً َّ َّ َ َ َ
ان َعلِ ّٗيا َكب ّٗ
يرا ٣٤ﵞ ﵝالن َِساء الآية 34ﵜ وإذا كان هو القائم صار المر بيده ،وليس
فإِن أطعنكم فلا تبغوا عليهِن سبِيلاۗ إِن ٱَّلل ك
ِ

بيدها( .)39
وبقول النبي صلى هللا عليه وسلم« :كل شرط ليس في كتاب هللا فهو باطل ،وإن كان مئة شرط»(.)40
وجعل َّ
الز ِّوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد فهو شرط باطل؛ لنه ينافي مقتض ى العقد( .)41
الوجه الثالث :الشروط املشترطة في زواج التجربة ليست مقصودة في ذاتها ،وإنما املقصود منها سبر مدى حسن العشرة الزوجية
أو سوئها ،فحينئذ ي َّتخذ القرار ببقاء العقد أو فسخه ،مما يجعل العقد شبيها بنكاح املتعة( .)42

َّ
املبحث الثاني :تكييفه على أنه عقد صلح
املطلب َّ
األول :بيان التكييف:
بيانه :يرى املحامي بالنقض /أحمد مهران ،وهو صاحب فكرة زواج التجربة :أن العقد الذي يحرره هدفه الصلح( )43بين الزوجين،
حفاظا على عدم هدم كيان الزوجية ،وأن يكون االتفاق الشفهي على الصلح في صورة عقد مكتوب ،مكتمل الشروط والبنود التي يتفق
عليها الطرفان .وأن العقد الذي انتشر على مواقع التواصل االجتماعي هو عقد صلح بعد تقريب وجهات النظر بينهما ،وأن شرط
الثالث سنوات خاص بإحضار الزوج شقة منفصلة للزوجية ،والتي كانت إحدى نقاط الخالف بين الزوج ِّين(.)44
َّ
املطلب الثاني :اآلثاراملترتبة على التكييف:
يترتب على هذا التكييف اآلتي:
أوال :إباحة زواج التجربة؛ لن عقد الصل ح الصل فيه أنه مندوب ،وقد تأتي عليه الحكام التكليفية .ونقل صاحب كتاب «منح الجليل»
عن ابن عرفة قوله :الصلح  -من حيث هو  -مندوب إليه ،وقد يعرض وجوبه عند تعيين مصلح ِّته ،وحرمته وكراهته الستلزامه مفسدة

 31ينظر :مجموع فتاوى ابن باز (.)47/21
 32ينظر :العبدري ،التاج واإلكليل (.)81 /5
 33ينظر :املاوردي ،الحاوي الكبير (.)506 /9
 34ينظر :ابن قدامة ،املغني (.)72 /7
 35املراد بعصمة النكاح عند الفقهاء :عقد النكاح .ينظر :الشربيني ،مغني املحتاج (.)289 /3
 36ينظر :العبدري ،التاج واإلكليل (.)81 /5
 37ينظر :ابن قدامة ،املغني (.)72 /7
 38ينظر :املاوردي ،الحاوي الكبير (.)506 /9
 39ينظر :فتاوى علماء البلد الحرام ص.299
 40تقدم تخريجه.
 41ينظر :فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء (.)10 /20
 42وسيأتي مزيد بسط لهذه املسألة عند تكييفه على أنه نكاح متعة.
43
السلم .وقد اصطلحوا وصالحوا وتصالحوا َّ
واصالحوا بمعنى
الصلح لغة :الصاد والالم والحاء أصل واحد يدل على خالف الفساد .يقال :صلح الشيخ يصلح صالحا .والصلحِّ :
واحد.
دعوى
بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه.
واصطالحا :عقد و ِّضع لرفع املنازعة بالتراض ي .وقيل :انتقال عن حق أو
ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ( ،)517 /2ابن فارس ،مقاييس اللغة ( ،)303 /3ابن عرفة ،املختصر الفقهي ( ،)477 /6القونوي ،أنيس الفقهاء ،ص.91
 44ينظر :مجلة املجلة ،تقرير عن زواج التجربة بين التحريم والتجريم ،في  19يناير 2021م.
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واجبة َّ
الدر ِّء أو راجحته( .)45
ثانيا :يشترط في صحته أن يبرم برضا العا ِّقد ِّين.
املطلب الثالث :مناقشة التكييف
هذا التكييف ال يصح؛ لوجوه عديدة ،منها:
أوال :أن الصلح ال بد أن تكون فيه دعوى أو خصومة؛ لن لفظ (الصلح) ال يطلق إال إذا سبقت خصومة(). 46
وزواج التجربة حين عق ِّده لم يكن هناك نزاع ،فكيف يصالح على أمر لم يحدث فيه تنازع؟!
ثانيا :لو س ِّلم بأنه من باب الصلح ،فإنه صلح َّ
محرم؛ لن فيه تحريم ما أحل هللا للزوج وهو الطالق.
َّ
يطلقها»(.)47
حرم الحالل كمصالحة الزوجة للزوج على أال ِّ
قال الشوكاني« :والصلح الذي ي ِّ
)
50
(
)
49
(
)
48
(
لهذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية واملالكية والشافعية إلى أن الرجل إذا طلق زوجته طالقا رجعيا ،فإن له الحق في
إرجاعها ولو أسقطه؛ لن حق الرجعة ثابت شرعا زمن العدة ،ال بإيجاب من الزوج ،فال تصرف له في إسقاطه شرعا(.)51
ثالثا :الحقوق التي لم تجب بعد ،ولم يوجد سببها ال يصح إسقاطها؛ لن الحق غير موجود بالفعل فال ي َّ
تصور ورود اإلسقاط عليه(.)52
وفي زواج التجربة يتفق الزوجان على إسقاط حقوق لم تثبت بعد ،كإسقاط الزوج َّ
حقه من الطالق قبل وجود أسبابه ،وكإسقاط
الزوجة حقها من الخلع قبل وجود أسبابه؛ لن هذا الحق ال يجوز إسقاطه إال بما أسقطه هللا كالثالث القاضية عليه(.)53

املبحث الثالث :تكييفه على أنه عقد متعة
املطلب َّ
األول :بيان التكييف:
بيانه :يمكن أن ي َّ
خرج زواج التجربة على أنه نكاح متعة( .)54
وذلك أنه ين َّ
ص في العقد على مدة محددة يعلمها الزوجان ،وبعد انقضائها ينظر في نجاح الحياة الزوجية ،وبعد تقييمها بعدم
االستقرار ،ينهى العقد؛ مما يجعله شبيها بنكاح املتعة.
جاء في فتوى الزهر ما يشير إلى هذا املعنى:
«اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطال ومحرما ...وعقد الزواج املسمى بـ :زواج التجربة يتنافى مع دعائم
منظومة الزواج في اإلسالم ويتصادم مع أحكامه ومقاصده ،إضافة إلى ما فيه من امتهان للمرأة وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها...
وزواج التجربة إن كان محددا بوقت فإنه يعد زواج متعة مؤقتا وهو باطل ومحرم»( .)55
كما أن لفظ (التجربة) يش ِّعر بما يؤديه لفظ (املتعة) من معنى.
َّ
املطلب الثاني :اآلثاراملترتبة على التكييف:
يترتب على هذا التكييف آثار ،منها:
)
56
(
َّ
أوال :تحريم زواج التجربة؛ لن نكاح املتعة محرم باتفاق الئمة الربعة  ،بل حكى فيه جماعة من أهل العلم اإلجماع.
قال الخطابي« :تحريم نكاح املتعة كاإلجماع بين املسلمين ،وقد كان ذلك مباحا في صدر اإلسالم ثم ح َّرمه في ح َّجة الوداع ،وذلك في آخر

 45ينظر :ابن عليش ،منح الجليل (.)136 /6
 46ينظر :السيوطي ،الشباه والنظائر ،ص.524
 47ينظر :نيل الوطار (.)305 /5
 48ينظر :ابن نجيم ،البحر الرائق (.)55 /4
َّ
 49ينظر :اللخمي ،التبصرة (.)2757 /6
 50ينظر :النووي ،روضة الطالبين (.)214 /8
 51ينظر :السرخس ي ،املبسوط ( ،)73 /6ابن حزم ،املحلى (.)483 /9
 52ينظر :الزيلعي ،تبيين الحقائق ( ،)242 /5ابن قدامة ،املغني (.)76 /7
 53ينظر :ابن العربي ،أحكام القرآن (.)297 /4
الحاج ،بش يء مسمى .س ِّمي نكاح املتعة النتقاصها بما
 54نكاح املتعة اصطالحا :أن يتزوج الرجل امرأة إلى مدة معلومة أو مجهولة ،مثل أن يقول :زوجتك ابنتي شهرا أو إلى قدوم
ِّ
يعطيها ،وانتفاعه بقضاء شهوته.
ينظر :املوصلي ،االختيار لتعليل املختار ( ،)89 /3ابن عبد البر ،الكافي في فقه أهل املدينة ( ،)533 /2العمراني ،البيان ( ،)275 /9املاوردي ،الحاوي الكبير ( ،)328 /9ابن قدامة،
املغني (.)178 /7
 55ينظر :مركز الزهر العاملي للفتوى اإللكترونية على شبكة اإلنترنت53521 /ArticleID/ 7989waal/ArtMID/7 www.azhar.eg/fatwacenter/fatwa/a .
 56ينظر املرجع قبل السابق.
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أيام رسول هللا ﷺ ،فلم يبق اليوم فيه خالف بين الئمة إال شيئا ذهب إليه بعض الروافض»( .)57
وقال ابن عبد البر :أما سائر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ِّمن الخالفين وفقهاء املسلمين فعلى تحريم املتعة؛ منهم :مالك
في أهل املدينة ،والثوري وأبو حنيفة في أهل الكوفة ،والشافعي فيمن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر باالتفاق والوزاعي
في أهل الشام ،والليث بن سعد في أهل مصر وسائر أصحاب اآلثار»(.)58
قال املاوردي :قيل :قد رجع ابن عباس عن إباحتها وأظهر تحريمها ...ثم رجع عنها فصار اإلجماع برجوعه منعقدا ،والخالف به مرتفعا،
وانعقاد اإلجماع بعد ظهور الخالف أوكد»( .)59
ثانيا :بطالن زواج التجربة؛ لن نكاح املتعة باطل باتفاق الئمة الربعة( .)60
ثالثا :ال يحصل بهذا الزواج إحصان للرجل وال للمرأة ،وال يقع على املرأة طالق ،وال يجري التوارث بينهما ،وإن جاءت املرأة بولد لحق
بالواطئ؛ لنها صارت بإصابة الشبهة فراشا ،وي َّ
عزران إن ع ِّلما بالتحريم ،ولها مهر ِّم ِّثلها باإلصابة دون املسمى(.)61
املطلب الثالث :مناقشة التكييف:
هذا التكييف من القوة بمكان ،وله حظ من النظر ،إال أنه ي ِّرد عليه إشكال ،وهو :وجود فرق بين نكاح املتعة والتجربة في
الصورة واملعنى.
َّ
فأما الصورة :فإن نكاح املتعة ال يراد منه الدوام ،فهو محد د املدة إما بزمن معين أو بتعليقه على وقوع ش يء ،وبمجرد انتهاء املدة
تنتهي العالقة بينهما ،من دون طالق.
وأما زواج التجربة فالصل فيه استمرار العقد ولو بعد مض ي املدة ،وال ينتهي بانتهاء املدة ،غاية المر أنه جعل للزوج حقَّ
ِّ ِّ
الشقاق ،فهو أقرب ما يكون إلى عقد النكاح بنية الطالق،
ووقوع
الطالق ،وللزوجة خيار الفسخ عندما تصل الحياة الزوجية إلى النزاع
ِّ
عندما يتزوج الرجل وفي نيته أن يطلقها بعد أمد ،فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية( )62واملالكية(  )63والشافعية(  )64ورواية عند
الحنابلة(  )65إلى صحته.
َّ
قال النووي« :قال القاض ي :وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ،ونيته أال يمكث معها إال مدة نواها فنكاحه صحيح حالل،
َّ
وليس نكاح متعة ،وإنما نكاح املتعة ما وقع بالشرط املذكور ،ولكن قال مالك :ليس هذا من أخالق الناس .وشذ الوزاعي ،فقال :هو
نكاح متعة ال خير فيه»( .)66
كما أن التمتع ال يشترط فيه وجود الولي أو الشهود ،وزواج التجربة ال يتم إال بتوفر شروط النكاح.
أما املعنى :فإن (املتعة) تفترق عن (التجربة) ،فإن املقصود من املتعة مجرد االستمتاع ،فينتفع الرجل من املرأة بقضاء شهوته،
وتنتفع املرأة باملهر املسمى في العقد ،حتى إذا انقض ى الجل افترقا.
أما التجربة فمقصود الزوجان عند إبرامه :حسن العشرة الزوجية ،وتحقيق مصالح النكاح ،والحفاظ على كيان السرة ،وفيما
املحتملة لوقوع النزاع ،وبهذا تصير الحياة الزوجية مستقيمة.
يخص الشروط املنصوص عليها في العقد فاملراد منها :قطع السباب
ِّ
نسلم لكم بأن زواج التجربة يختلف عن املتعة في املعنى ،بل هو داخل في معنى املتعة ،فإن
ويرد على هذا االعتراض بأن يقال :ال ِّ
املقصود من املتعة حصول االستمتاع ،دون الرغبة في تحقيق مصالح النكاح ،وهذا ما ينطبق على زواج التجربة.
قال الكمال ابن الهمام :إن التحقيق في معنى املتعة :أن يوجد عقد على امرأة ال يراد به مقاصد النكاح من القرار للولد وتربيته،
عنك فال عقد( .)67
معك إلى أن أنصرف ِّ
بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها ،أو غير معينة؛ بمعنى :بقاء العقد ما دمت ِّ
وهذا ما ينطبق تماما على زواج التجربة ،بداللة كثرة الشروط في العقد؛ كاشتراط تنازل الزوجة عن حقها في املبيت ،مما يكون
مسوغا إلنهاء العقد لكال الطرف ِّين.
ِّ
 57ينظر :معالم السنن (.)190 /3
 58ينظر :التمهيد ملا في املوطأ من املعاني والسانيد (.)121 /10
 59ينظر :املاوردي ،الحاوي الكبير (.)332 – 330 /9
َّ
َّ 60
وفرق زفر بين ما إذا وقع النكاح بلفظ (التمتع) أو بلفظ (التزويج) ،فقال زفر :إن وقع بلفظ (التمتع) فهو متعة باطل ،وإن وقع بلفظ (التزويج) فالنكاح جائز وهو مؤبد والشرط
باطل .ينظر :املوصلي ،االختيار لتعليل املختار ( ،)89 /3ابن عبد البر ،الكافي في فقه أهل املدينة ( ،)533 /2العمراني ،البيان ( ،)275 /9ابن قدامة ،املغني (.)178 /7
 61ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ( ،)273 /2النفراوي ،الفواكه الدواني ( ،)12/2املاوردي ،الحاوي الكبير (.)332 /9
 62ينظر :الزيلعي ،تبيين الحقائق (.)115 /2
 63ينظر :عليش ،منح الجليل (.)304 /3
 64ينظر :املاوردي ،الحاوي الكبير (.)333 /9
 65ينظر :ابن قدامة ،املغني ( ،)180 – 179 /7املرداوي ،اإلنصاف (.)163 /8
 66ينظر :شرح النووي على مسلم (.)182 /9
 67ينظر :فتح القدير (.)247 /3
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املبحث الرابع :التكييف املختار (العقد صحيح ،والشرط باطل)
املطلب َّ
األول :بيان التكييف:
بيانه :من خالل ما تقدم إيراده من تخريجات ومناقشات ،يتبين أن مو ِّرد اإلشكال في العقد في موضع ِّين اثن ِّين:
الول :النظر في مدى مشروعية حظر الطالق ملدة معينة ،ومن ث َّم إباحته للزوجين.
الثاني :اعتبار مقصد الزوجين من النكاح :هل مقصدهما مجرد االستمتاع فقط؟ أو أن الزوجين ناويان لعقد النكاح بالفعل ،وإنما
عمدا إلى مثل هذا النكاح للوقاية من املشكالت الزوجية املتوقعة؟
املنظرين لهذا النكاح ،وبعد دراسة العقود ،يظهر لي أن عقد النكاح مقصود في ذاته ،وأن الزوجين أقدما عليه وهما
وبتتبع آراء ِّ
يريدان تكوين عشرة زوجية شرعية مستقيمة.
وتأسيسا عليه :يظهر لي أن زواج التجربة عقد صحيح؛ الستيفائه لركان وشرائط النكاح.
ويبقى الكالم في شرط حظر الطالق ،فهذا شرط باطل؛ ملنافاته مقتض ى العقد؛ ولنه يتضمن إسقاط حقوق قبل انعقادها.
وبناء عليه فإن تكييفه على أنه عقد صحيح والشرط باطل أقوى التكييفات الفقهية لـزواج التجربة ،وقد وردت اإلشارة إليه في
فتوى دار اإلفتاء املصرية :اشتراط منع الزوج من حقه في طالق زوجته في فترة معينة بعد الزواج هو من الشروط الباطلة؛ لن فيه
إسقاطا لحق أصيل للزوج جعله الشارع له ،وهو حق التطليق ،فاشتراط هذا الشرط إن كان قبل عقد الزواج فال محل له ،وإن كان
بعده فهو شرط باطل ،فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء(.)68
وهنا أحب أن أنبه على أمر ِّين:
الول :لو تواطأ العاقدان على أن املقصود من زواج التجربة :هو مجرد االستمتاع مدة من الزمن ،ولكون زواج املتعة محظورا شرعا
ونظاما ،فاتخذا العقد حيلة لتوثيقه ،فإن الزواج والحالة هذه يعد ِّنكاح متعة.
الثاني :ما يختص بالشروط الجزئية الواردة في زواج التجربة فقد أفردت لها مبحثا مستقال.
َّ
املطلب الثاني :اآلثاراملترتبة على التكييف:
مما يترتب على التكييف اآلتي:
أوال :إباحة الطالق للزوج والخلع للزوجة عند توفر دواعيه ووجود أسبابه.
ثانيا :صحة عقد النكاح وترتب آثاره عليه من ِّح ِّل االستمتاع والتوارث وثبوت النسب وغيرها.

املبحث الخامس :الشروط الجزئية الواردة في العقد
املطلب َّ
األول :اشتراط أن تتنازل املرأة عن حقها في املبيت
وفيه فرعان:
الفرع األول :صورة الشرط:
َّ
َّ
املبيت لغة :بات يفعل كذا وكذا ي ِّبيت ويبات بيتا وبياتا وم ِّبيتا وبيتوتة؛ أي :ظل يفعله ليال ،وليس من النوم ،كما يقال :ظل يفعل
كذا :إذا فعله بالنهار .وقال َّ
الزجاج :كل من أدركه الليل فقد بات؛ نام أو لم ينم(.)69
واصطالحا :ال يخرج عن معناه اللغوي ،يقال :بات عند امرأته ليال؛ أي :صار عندها ،سواء حصل معه نوم أم ال(.)70
سقط حقها في املبيت()71؛ لئال يلزم بالبقاء عندها ليال مطلقا ،فال يأتيها إال
شترط الرجل في عقد النكاح أن ت ِّ
صورة الشرط :أن ي ِّ
شترط تنازلها عن بعض الليالي ،فيقسم لها في بعض الليالي ،لكن أقل من زوجاته الخريات.
نهارا ،وهو ما يسميه الفقهاء بالنهاريات .أو ي ِّ
ورد في عقد زواج التجربة :اشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن حقها في املبيت ،حيث اتفقا على التزام الزوج باملبيت بمنزل
الزوجية يوم ِّي الخميس والجمعة.
الفرع الثاني :حكم الشرط:
َّ
سقط حقها في املبيت كليا أو جزئيا على أقوال:
اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط الزوج على زوجته في العقد أن ت ِّ
 68ينظر :املركز اإلعالمي بدار اإلفتاء املصرية على شبكة اإلنترنت .بتاريخ 2021/1/19م.
https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta?fref=nf

 69ينظر :ابن منظور ،لسان العرب (.)16 /2
 70ينظر :املناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف (ص.)87
 71اختلف الفقهاء في قدر املبيت عند الزوجة على أقوال ،فقيل :ليلة من كل أربع ليال ،وقيل :غير مقدر ،بل بحسب ما يتحقق به النس.
ينظر :السرخس ي ،املبسوط ( ،)221/5املرداوي ،اإلنصاف (.)401-400 /21
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القول الول :يصح العقد والشرط ،وهو مذهب الحنفية(  ،)72ورواية عند الحنابلة(.)73
واستدلوا بعموم الدلة التي فيها المر بالوفاء بالشروط ،كحديث عقبة بن عامر رض ي هللا عنه ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم ،أنه
قال« :أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج»(.)74
يناقش دليلهم :بأن هذا شرط مناف ملقتض ى العقد ،وفيه إسقاط للحق قبل وجوده ،والحق ال يقبل اإلسقاط قبل وجوده(.)75
القول الثاني :إن كان الشرط قبل الدخول ف ِّسخ العقد ،وإن كان بعده صح العقد وبطل الشرط .وهذا مذهب املالكية(.)76
واستدلوا على البطالن بأدلة أصحاب القول الول ،وفرقوا بين ما قبل الدخول وما بعده؛ لن فسخ النكاح بعد الدخول ي ِّلحق ضررا
بالعاقد ِّين ،فقالوا ببطالن الشرط دون العقد(.)77
يناقش :بأن هذا تفريق بال مفرق.
القول الثالث :يصح العقد ،ويبطل الشرط .وهذا املشهور من مذهب الشافعية( ،)78ومذهب الحنابلة( .)79
واستدلوا :بأن الشرط ينافي مقتض ى العقد؛ ولنه يتضمن إسقاط حق ي جب بالعقد قبل انعقاده ،فلم يصح ،كما لو أسقط الشفيع
شفعته قبل البيع ،فأما العقد في نفسه فصحيح؛ لن الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد ،ال يشترط ذكره ،وال يضر الجهل به ،فلم
بطله ،كما لو شرط في العقد صداقا َّ
محرم ا؛ ولن النكاح يصح مع الجهل بالعوض ،فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد ،كالعتاق( .)80
ي ِّ
الترجيح :الذي يترجح لي :هو القول الثالث ،القائل بصحة العقد وبطالن الشرط؛ لسباب:
أوال :قوة أدلته ووجاهتها.
َّ
ثانيا :أن أدلة املخالفين محل نقاش ،وتقدم االعتراض عليها.
ثالثا :أن فيه جمعا بين الدلة.
رابعا :يتفق مع املقاصد الشرعية ،فبه تتحقق مصالح النكاح ،وتدرأ املفاسد املترتبة على الشرط.
خامسا :هو قول وسط بين القوال.
األثراملترتب على الشرط:
َّ
سقط حقها في املبيت.
بطالن شرط الزوج على زوجته في العقد أن ت ِّ
أما بعد العقد فيجوز لها إسقاط حقها في املبيت؛ لنه من ق ِّبيل إسقاط الحق بعد وجوب سببه ،وهو النكاح.
َّ
وقد نقل اإلجماع على جوازه جماعة من أهل العلم ،قال الشوكاني :وحديث عائشة( )81يدل على أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها،
وهو مجمع عليه كما في «البحر»( .)82
املطلب الثاني :اشتراط أحد الزوجين على اآلخرالسماح له باًلطالع على معلوماته الخاصة
وفيه فرعان:
الفرع األول :صورة الشرط:
االطالع
اطالعها على املعلومات والحسابات املالية والشخصية للزوج ،واشتراط الزوج ِّ
أن تشترط الزوجة في العقد أن يؤذن لها في ِّ
على الرقام السرية الخاصة بحسابات زوجته على مواقع التواصل االجتماعي ،ونحوها من البيانات الخاصة بالشخص كأرقامه
املصرفية وسجله الطبي ومراسالته السرية.
االطالع على الرقام السرية الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل
ورد في ضمن شروط عقد زواج التجربة :حق الزوج في ِّ
 72ينظر :العيني ،البناية شرح الهداية (.)66/5
 73ينظر :ابن قدامة ،املغني (.)95/7
 74تقدم تخريجه.
 75ينظر القاعدة في :أحمد الزرقا ،شرح القواعد الفقهية (ص.)477
 76ينظر :القرافي ،الذخيرة ( ،)405-404/4النفراوي ،الفواكه الدواني (.)13/2
 77هذا ما يفهم من أقوالهم .ينظر :املرجع السابق.
 78ينظر :الشيرازي ،املهذب (.)447/2
 79ينظر :ابن قدامة ،املغني (.)94/7
 80ينظر :الشيرازي ،املهذب ( ،)447/2ابن قدامة ،املغني (.)94/7
أكون
بنت زمعة ،من امرأة فيها حدة ،قالت :فلما ك ِّبرت ،جعلت يومها
دة
و
س
من
ها
الخ
س
م
في
أن
إلي
أحب
أة
ر
ام
أيت
 81املراد به :الحديث املروي عن عائشة رض ي هللا عنها ،قالت :ما
ر
ِّ
ِّ ِّ
سول
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعائشة ،قالت :يا رسول
قسم لعائشة يوم ِّين :يومها ،ويوم سودة».
ي
وسلم
ليه
ع
هللا
صلى
هللا
فكان
.
عائشة
ل
منك
يومي
لت
ع
ج
قد
هللا،
ر
ِّ
َّ
والحديث متفق عليه .رواه البخاري في صحيحه ،كتاب النكاح ،باب :املرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك رقم ( ،)5212ومسلم في صحيحه -واللفظ له -كتاب
الرضاع ،باب :جواز ِّهب ِّتها نوبتها لض َّرتها رقم (.)1463
 82ينظر :الشوكاني ،نيل الوطار (.)260/6
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االطالع على املعلومات والحسابات املالية والشخصية للزوج ،سواء كانت هذه الحسابات
االجتماعي دون رفض منها .وحق الزوجة في ِّ
بنكية أو إلكترونية.
الفرع الثاني :حكم الشرط:
هذه املسألة داخلة فيما يعرف عند أهل العلم املعاصرين بحق الخصوصية(.)83
ومن َّ
املقرر شرعا أن لإلنسان الحق في حماية مراسالته الخاصة ،ويحرم على غيره االعتداء عليها ،أو مراقبتها ،كما قال تعالى:

َ َ
َّ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُّ ُ َ ً ۡ َ ُ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ٞ
َّ
َّ
َ
امنُواْ ۡ
ِين َء َ
ٱجتَن ِبُواْ َكث ّٗ
يأ ُّي َها ٱلَّذ َ
ﵟ ٰٓ
كل
ِيرا م َِن ٱلظ ِن إِن َب ۡعض ٱلظ ِن إِثمَۖ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ۚۡ أيحِب أحدكم أن يأ
َ
ْ
ٱَّلل تَ َّو ٞ
ِيم ١٢ﵞ ﵝالحُ ُ
ٱَّلل إ َّن َّ َ
َ ۡ ّٗ َ َ ۡ ُ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ
اب َّرح ٞ
َۡ َ
ج َرات الآية 12ﵜ.
لحم أخِيهِ ميتا فك ِرهتموهۚۡ وٱتقوا ۚۡ ِ

قال ابن جرير الطبري :وال ي َّ
تتبع بعض كم عورة بعض ،وال يبحث عن سرائره ،يبتغي بذلك الظهور على عيوبه( .)84وتتبع رسائله
داخل في هذا املعنى.
إذا تقرر هذا ،يبقى عندنا تساؤل ،وهو :ما الحكم لو شرط على أحد الزوجين إسقاط حقه في الخصوصية والسماح للطرف
اآلخر باالطالع على معلوماته السرية؟
َّ
الذي يظهر لي أن الشرط صحيح؛ لن الصل في الشروط الصحة .ويكيف على أنه إسقاط لحق غير مالي.
وبناء عليه يجوز لكل منهما اشتراطه ،إال أن هذا الجواز َّ
مقيد بشروط ،منها :االلتزام بحدود ما أ ِّذن له في االطالع عليه ،فال يجوز
له أن يتوسع وأن يتجاوز ما ح ِّدد له.
َّ
مشتركة مع مجموعة من النساء من
ومنها :أال يترتب على اإلذن انتهاك خصوصية أشخاص آخرين ،فمثال :قد تكون الزوجة
ِّ
قريباتها أو زميالتها ،وبينهن مراسالت خاصة ال يجوز للرجل الجنبي االطالع عليها ،وكذلك الحال بالنسبة للزوج فقد يكون ضمن
َّ
مجموعة من الشركاء ،وبينهم تعامالت سرية ،ال يريدون أن يط ِّلع عليها أحد سواهم ،ففي هذه الحالة ال يجوز الشرط.
ومع القول بأن الصل في الشرط هنا الصحة ،إال أن الفضل عدم ذكره في العقد؛ لتبنى السرة على حسن الظن ،والثقة في
الشريك ،ولئال يكون مدعاة للشك والتجسس ،ومفضيا إلى مفاسد أخرى.

الخاتمة:

النتائج َّ
وتشتمل على أهم َّ
والت َّ
وصيات.
ِّ
ا
أوًل :النتائج:
النقاط اآلتية:
بعد دراسة الـموضوع خلصت إلى نتائج ،أ ِّلخصها في ِّ
َّ
َّ
• ي َّ
شترط كل من
عرف زواج التجربة باعتباره مركبا بأنه :عقد يمنع فيه الزوجان من الفرقة مدة محددة يتفقان عليها ،كما ي ِّ
الزوج ِّين على اآلخر شروطا متى تحققت بقي العقد ماضيا ،وإال فلصاحب الشرط فسخ النكاح بعد م ِّض ِّي املدة.
• عقد زواج التجربة يتميز عن غيره من أنواع النكحة باآلتي:
أوال :وجود مدة معينة يمنع فيها الزوج من الطالق ،كما تمنع فيها املرأة من طلب الخلع.
َّ
لتزم بها أحدهما فلآلخر حق
ثانيا :اشتراط كل من الزوجين على اآلخر شروطا ،يلزم فيها الطرفان أثناء املدة املحددة ،فإن لم ي ِّ
فسخ النكاح بعد انتهاء املدة.
ثالثا :املقصد من وضع العقد بهذه الصيغة :حل الخالفات الزوجية لدى حديثي الزواج ،بهدف استمرار كيان السرة ،كما قرره
أصحاب فكرة زواج التجربة.
• ذهب بعض من يرى صحة زواج التجربة إلى أنه عقد صحيح كبقية أنواع النكحة املباحة شرعا؛ لن الصل في العقود الصحة،
أما ما اشتملت عليه العقود من شروط من ِّقبل الزوج ِّين فإنها شروط فيها منفعة للعاقد ِّين أو أحدهما.
وهذا التكييف ضعيف من وجوه ،أبرزها:
الوجه الول :هذا التكييف مبني على أن جميع الشروط التي يتفق عليها العاقدان صحيحة معتبرة .وهذا ليس بصحيح ،فإن ما
بطل العقد من
بطل الشرط ويصح العقد ،ومنها ما ي ِّ
يشترطه العاقدان من شروط في العقد منها ما يلزم الوفاء به ،ومنها ما ي ِّ
أصله .وقد اصطلح أهل العلم على تسميتها بالشروط الجعلية.
الوجه الثاني :أن زواج التجربة يشتمل على شروط محظورة ،منها :منع الزوج من الطالق مدة ولو و ِّجدت أسبابه ،ومنع الزوجة

 83املراد بالخصوصية هنا :حق اإلنسان في التفرد بشؤونه املعلوماتية.
 84جامع البيان في تأويل القرآن (.)304/22
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املسوغ.
من الخلع ولو و ِّجد
ِّ
سن العشرة الزوجية
الوجه الثالث :الشروط املشترطة في زواج التجربة ليست مقصودة لذاتها ،وإنما املقصود منها سبر مدى ح ِّ
أو سوئها ،فحينئذ ي َّتخذ القرار ببقاء العقد أو فسخه ،مما يجعل العقد شبيها بنكاح املتعة.
• كما ك ِّيف العقد على أنه عقد صلح ،يقصد منه الحفاظ على كيان السرة.
وهذا التكييف ال يصح؛ لوجوه عديدة ،منها:
أوال :أن الصلح ال بد أن تكون فيه دعوى أو خصومة؛ لن لفظ (الصلح) ال يطلق إال إذا سبقت خصومة ،وزواج التجربة حين
عقده لم يكن فيه نزاع ،فكيف يصالح عن أمر لم يحدث فيه تنازع؟!
ثانيا :لو س ِّلم بأنه من باب الصلح ،فإنه صلح َّ
محرم؛ لن فيه تحريم ما أحل هللا للزوج ،وهو الطالق .ثالثا :الحقوق التي لم
تجب بعد ولم يوجد سببها ال يصح إسقاطها.
• كما ك ِّيف على أنه عقد متعة ،وذلك أنه ينص في العقد على مدة محددة يعلمها الزوجان ،وبعد انقضائها ينظر في نجاح الحياة
الزوجية ،وبعد تقييمها بعدم االستقرار ،ينهى العقد؛ مما يجعله شبيها بنكاح املتعة.
وهذا التكييف من القوة بمكان ،وله حظ من النظر ،إال أنه ي ِّرد عليه إشكال ،وهو وجود فرق بين (نكاح املتعة) و(التجربة) في
الصورة واملعنى.
َّ
فأما الصورة :فإن نكاح املتعة ال يراد منه الدوام ،فهو محدد املد ِّة إما بزمن معين ،أو بتعليقه على وقوع ش يء ،وبمجرد انتهاء املدة
تنتهي العالقة بينهما من دون طالق .أما زواج التجربة فالصل فيه استمرار العقد ولو بعد م ِّض ِّي املدة ،وال ينتهي بانتهاء املدة.
أما املعنى :فإن (املتعة) تفترق عن (التجربة) ،فإن املقصود من (املتعة) مجرد االستمتاع ،فينتفع الرجل من املرأة بقضاء شهوته،
وتنتفع املرأة باملهر املسمى في العقد ،حتى إذا انقض ى الجل افترقا ،أما (التجربة) فمقصود الزوجان عند إبرامه حسن العشرة
الزوجية ،وتحقيق مصالح النكاح ،والحفاظ على كيان السرة.
• مورد اإلشكال في العقد في موضع ِّين اثن ِّين:
الول :النظر في مدى مشروعية حظر الطالق ملدة معينة مع وجود أسبابه .والذي قرره الفقهاء أنه شرط باطل؛ ملنافاته مقتض ى
العقد؛ ولنه يتضمن إسقاط حقوق قبل انعقادها.
الثاني :اعتبار مقصد الزوج ِّين من النكاح :هل مقصدهما مجرد االستمتاع فقط؟ أو أن الزوجين ناويان لعقد النكاح بالفعل،
َّ
وإنما عمدا إلى مثل هذا النكاح للوقاية من املشكالت الزوجية املتوقعة؟
املنظرين لهذا النكاح وبعد دراسة العقود ،يظهر لي أن عقد النكاح مقصود في ذاته ،وأن الزوج ِّين أقدما عليه وهما
وبتتبع آراء ِّ
يريدان تكوين عشرة زوجية شرعية مستقيمة .وتأسيسا عليه :يظهر لي أن زواج التجربة عقد صحيح؛ الستيفائه لركان وشرائط
النكاح.
وبناء عليه فإن تكييفه على أنه عقد صحيح والشرط باطل أقوى التكييفات الفقهية لزواج التجربة.
سقط ح َّقها في املبيت كليا أو جزئيا على أقوال ،والذي يترجح لي
• اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط الزوج على زوجته في العقد أن ت ِّ
َّ
القول بصحة العقد وبطالن الشرط؛ لقوة أدلته ووجاهتها ولن أدلة املخالفين محل نقاش ،وتقدم االعتراض عليها ،وفيه جمع
بين الدلة ،ويتفق مع املقاصد الشرعية ،فبه تتحقق مصالح النكاح ،وتدرأ املفاسد املترتبة على الشرط ،وهو قول وسط بين
القوال.
َّ
سقط حقها في املبيت .أما بعد العقد فيجوز لها إسقاط حقها في
وحينئذ يترتب عليه :بطالن شرط الزوج على زوجته في العقد أن ت ِّ
املبيت؛ لنه من قبيل إسقاط الحق بعد وجوب سببه ،وهو النكاح.
اطالعها على معلوماته وحساباته املالية والشخصية ،واشتراط الزوج االطالع على
• اشتراط الزوجة في العقد أن يأذن لها الزوج في ِّ
الرقام السرية الخاصة بحسابات زوجته على مواقع التواصل االجتماعي ،ونحوها :شرط صحيح؛ لن الصل في الشروط
الصحةَّ ،
االطالع عليه،
ويكيف على أنه إسقاط لحق غير مالي .إال أن هذا الجواز مقيد بشروط ،منها :االلتزام بحدود ما أ ِّذن له في ِّ
َّ
فال يجوز له أن يتوسع وأن يتجاوز ما ح ِّدد له .ومنها :أال يترتب على اإلذن انتهاك خصوصية أشخاص آخرين.
ا
ثانيا :التوصيات:
وأخيرا يوص ي الباحث باآلتي:
• أوال :االهتمام بإنشاء مراكز متخصصة ،تعنى بإقامة برامج التأهيل للزواج؛ لتحقيق روابط زوجية ناجحة ،وتعمل على إشاعة
روح التفاهم بين الزوج ِّين.
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• ثانيا :أهمية دراسة ظاهرة الطالق في وقتنا الحالي؛ للوقوف على أسبابها ومعالجتها.
• ثالثا :تسهيل وتسريع آلية التواصل بين أفراد املجتمع من جهة ،وبين هيئات ودور اإلفتاء ومراكز االستشارات السرية من جهة
أخرى؛ لحل النزاعات السرية قبل استعصائها.
• رابعا :ضرورة دراسة املبادرات املجتمعية وتقييمها من جهات مختصة بهذا الشأن قبل تنفيذها.
تروج ملادة رخيصة تخالف املبادئ اإلسالمية والقيم االجتماعية ،بهدف املتاجرة وتحقيق
• خامسا :الحذر من الدعوات التي ِّ
الشهرة.
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الكتب – بيروت.
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Abstract: I discussed the definition of a trial marriage which is defined as a contract in which the spouses
are prohibited from separating for a specific period to be agreed upon, and each spouse stipulates
conditions to the other when the contract is fulfilled. The contract remains in the past, and the owner of the
condition has the right to annul the marriage after the expiration of the contract. This paper also
emphasized its jurisprudential modifications which include the fact that it is a lawful contract with
important stipulations, a contract of peace, and a contract of pleasure void. It mentioned the following
terms in addition to studying some of the contract's partial conditions. Then I suggested a number of things
including: a desire to establish specialized centers for the establishment of marriage rehabilitation
programs as well as facilitating and speeding up the communication mechanism between members of
society on the one hand, and bodies and houses of fatwas and family counseling centers on the other in
addition to the importance of studying and analyzing community projects from responsible authorities in
this regard before implementing them, and the significance of resolving family issues before they become
difficult Also, one should be wary of appeals that promote low-cost merchandise that contradicts Islamic
beliefs and societal values in the name of profit and fame.

Keywords: Trial marriage; (conditions of marriage); jurisprudential conditioning.
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