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املؾكص:م
مممماٌؼوصدمظقلًمبؿؾؽماٌـؿظؿيمبربوغفومؼبمصؾؽمدؾؽماظؾقونموالمبوٌؾؼوةمؼبمصقوؼبماإلبفوم،موإغقبؿومؼؿصدىمشلوماظعؾؿوءم
اظرادكقنمظؾقوغفومطقولمعشوؼخماظزؼؿقغي،مصوظغوئصمؼبمبعضمعؼوالتفؿماٌــقرةمؼبمزبؿؾػمأبقابماجملؾيماظزؼؿقغقيم
صبدمشلؿمعودةمسؾؿقيمثرؼيمذاتمصؾغيمعؼوصدؼيمحبؿف،مؼؿفؾكمصقفومحرصفؿماظدؤوبمظؾؽشػمسـماٌؼوصدمواظلعلم
عـمأجؾمتػعقؾفومثؿماالرتؼوءمبفو،مدوظؽنيمررؼؼمعؾفؿفؿماظشقخمابـمسوذقرمصـؼؾقامسؿومطشػمسـفمعـمعؼوصدم
خوصيموددلوػو،موتؿؾعقاماظؽؾقوتمواىزئقوتموادؿؼرؤوامعقاضعفو،مووضعقامشلوماظشروطمواظضقابطمحؿكمالمدبؿؾطم
اٌؼوصدمبوظقدوئؾموالماظؽؾقوتمبوىزئقوت،موبقـقاماٌـفٍماظالزمماالتؾوعمؼبماظؽشػمسـماٌؼوصدمودؾقؾمتػعقؾفوم
واظرضلمبفو.م
اظؽؾؿاتماظداظة:م

تػعقؾماٌؼوصد؛ماجملؾيماظزؼؿقغقي؛ماٌؼوصدماًوصي؛معشوؼخماظزؼؿقغي؛معؼوصدماظشرؼعي
Abstract:
Explanation of the purposes (of Shariah) is not for men of hands with all thumps
neither it is for incompetent hands. But it can only be addressed by well-established
scholars such as the Sheikhs of Al-zaytounah. The readers of some of their articles
published in various sections of the Zaytoun Journal would find out that numbers of
their scholarly materials are related to the pursposes (of Shariah). This reflects their
enthusiasm to reveal the purposes (of shariah) and strive to apply it and then upgrade
it. In doing that, they trudged the path inspired by Sheikh Ibn Ashour, and they
explored and revealed the purposes (of Sharia) with all precision. They examined the
unexpurgated and the expurgated (shariah texts) and read their position (in the
principles of fiqh). They set up conditions and regualtions so as not to mix up the
purposes with the means, and not the unexpurgated and the expurgated (shariah
texts). And they explained the necessary methods to follow in the discovery the
purposes (of shariah) and the ways to apply and upgrade them.
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م
إنقبمظؾشورعمصقؿومؼشرسفمعؼوصدموحؽؿمإدراطفومػقماظػؼفمؼبماظدؼـماظذيمؼزؼدماٌمعـمإميوغو،موظقلًم
تؾؽماٌؼوصدمبوٌـؿظؿيمبربوغفومؼبمصؾؽمدؾؽماظؾقون،موالمبوٌؾؼوةمؼبمصقوؼبماإلبفوممبؾمبعضفومصرحمصقفوم
اٌػصوحمسـمربضف،موبعضفوماضؿصرمسؾكماظؿعرؼػمبقحلماظؾػظمورعزماإلذورة،موتؿػووتمضقىماظـوزرؼـمؼبم
ادؿقػوئفومواظؽشػمسـفو،مبؼدرمعومؼػؿحمآمشلؿ معـ مجقدةماظذػـمؼب مصفؿمطؿوبف مودـيمغؾقفموتدبرمععوغلم
أحؽوعفو؛مظذظؽمصؼدمظػًماغؿؾوػلمبعضمعؼوالتماجملؾيماظزؼؿقغقيمظلونمحولمػقؽيماظؿعؾقؿماظزؼؿقغلمإبونم
صذلةماالحؿاللماظػرغلل،مصوغؾفرتممبومهؿقؼفمػذهماجملؾيمؼبمضؿـمأبقابفو،معـمطـقزمشوعضيمعدصقغيمعـم
اٌؼوالتماٌؿـقسيمواٌكؿؾػيمؼبمذؿكماظػـقنمواظؿكصصوت،مواظيتميؼفوماظؿفوػؾمواظـلقون،موػلماظيتم
سبؿؿفومأؼوديمتربًمؼبمرؾىماظعؾؿموايٌمسؾقف،موػؿمعـمأضرانماظشقخماظعالعيماظطوػرمبـمسوذقرمؼبم
اظطؾىمأومؼبماظقزقػيما ظؿدرؼلقيمأومحؿكمذبؿقسيمعـمرؾؾؿفمممـماضؿدومبف،مصوحؿقتمعؼوالتفؿمعودةمسؾؿقيم
ثرؼي ،موعقاضقع مععدلة مسـ مغقازل مسصرػو موعلؿفداتف ،معصؾقشي مبصؾغي معؼوصدؼي محبؿف ،مجلقبدتم
ربووالت مذققخ ماظزؼؿقغي مسؾك ماخؿالف مرتؾفؿ ماظعؾؿقي مؼب مسؿؾفؿ ماظدؤوب مؼب ماظؽشػ مسـ ماٌؼوصدم
وتقضققفو ،مواظلعل معـ مأجؾ متػعقؾفو مواالرتؼوء مبفو؛ مطؾ مذظؽ مخؾؼ مؼب مغػلل مسزعو مسؾك متؿؾع متؾؽم
اٌؼوالتموسرضممنوذجمعـفو،موطونمػدؼبمؼبمذظؽمػقماظؿعرف مسؾكمسؾؿوءماألعيموآثورػؿماظعؾؿقيموخوصيم
جفقدػؿ ماٌؼوصدؼي ماظيت مترطقػو مظعؾفو مود مررؼؼفو مألػؾفو موروظؾقفو ،موعؼصدغو مؼب مذظؽ مأن مؼعؿ ماظـػعم
وتلؿؼقؿ ماظػوئدة ،مواسذلاصو مألػؾ ماظػضؾ مبػضؾفؿ ،موضد ماسؿؿدت مسؾك ماٌـفٍ ماظؿورطبل مؼب ماظذلعبيم
واظؿعورؼػ،مواٌـفٍماالدؿدالظلمأوماالدؿـؾورل مؼبماظؿلعؾماظذػين مظربط ماظؽؾقوتماٌؼدقبعي مجبزئقوتفو،مثؿم
اٌـفٍماظقصػلماظؿقؾقؾل،موعـمأجؾمهؼقؼماشلدفمواظقصقلمإظبماظـؿقفيمارتلؼًمأنمأضلؿمػذهماٌؼوظيم
سؾكماظشؽؾماظؿوظل:م
اظػرعماألول:تعرؼػمعؼوصدماظشرؼعي.م-اظػرعماظـوغل:تورؼخماٌؼوصدموغشلةماظؾقٌمصقفوموتطقرػو.م

196

ISS

ISSN : 1112-945X

احلوار املتوسطي

املجلد التاسع العدد 1

مارس 8112

E- ISSN : 2571-9742

الدور اجلوهري لبعض مشايخ السيتونـة يف تفعيل مقاصد الشـريعة
ف ـ ـ ــارس زاه ـ ـ ـ ـ ــر  ،ص ص 224-195

اظػرع ماظـوظٌ :مدور مبعض معشوؼخ مجوعع ماظزؼؿقغي مؼب متػعقؾ معؼوصد ماظشرؼعي مإبقبون مصذلة ماالحؿاللماظػرغلل.م
اظػرعماألول:تعرؼػمعؼاصدماظشرؼعة:م
أ/مباسؿؾارػامعرطبمإضايف:م
اٌؼوصد مظغي :معبع معؼصد ،موػق معصدر معقؿل معلخقذ معـ ماظػعؾ مضصد ،مواظؼصد مؼلتل مظعدةمععونٍ(،)1موظؽـماٌؼصقدماألصؾلمػقماظذيمؼلتلممبعـكماالسؿزاممواالسؿؿود،مواألمقبموإتقونماظشلءمورؾؾفمواظؿقجفمإظقف،م
وعـفمايدؼٌ:م«طانمرجؾمعـماملشرطنيمإذامذاءمأنمؼؼصدمإىلمرجؾمعـمامللؾؿنيمضصدمظفمصؼؿؾف»م(.)2
وأعقبو ماظشرؼعي مظغي:مصفل مع ؿبؽبقرِدؾب ماظْؿؽبوءكب موعـؾعفماظَّذكبي متؽبشؿبرؽبع مصكبقفكب ماظدَّوابُّ(،)3مواصطالحوً :مصؼدمسرصفوماظشقخمربؿدماشلوديمبـماظؼوضلماظؿقغلل«:ذبؿقسيماألواعرمواظـقاػلمواإلرذوداتمواظؼقاسدماظيتمؼشرسفوم
آمظألعيمسؾكمؼدمردقلمعـفو ،مؼدسقػومإظبماظعؿؾمبفوموؼؾؾغفومعومأسدمآمعـماىزاءمٌـمأروعمواظعذابم
ٌـمسصك(.»)4ممم
ب/مباسؿؾارمععـاػاماظؾّؼيب:سرفماظشقخماظطوػرمبـمسوذقرماٌؼوصدماظشرسقيمبلغقبفو:م«اٌعوغلموايؽؿم
اٌؾققزي مظؾشورع مؼب معبقع مأحقال ماظؿشرؼع مأو مععظؿفو ،محبقٌ مال مدبؿص معالحظؿفو مبوظؽقن مؼب مغقعم
خوص معـمأحؽوم ماظشرؼعي ،مصقدخؾ مؼب مػذا مأوصوف ماظشرؼعي موشوؼوتفو ماظعوعي،مواٌعوغل ماظيت مال مطبؾقم
اظؿشرؼعمسـمعالحظؿفو،موؼدخؾمؼبمػذامأؼضومععوغلمعـمايؽؿمظقلًمعؾققزيمؼبمدوئرمأغقاعماألحؽوم،م
وظؽـفو معؾققزي مؼب مأغقاع مطـرلة معـفو»()5؛ موظؾؿقدع مأطـر مواالدؿزادة محقل معضؿقن متعورؼػ ماٌؼوصدم
واٌـوضشوتمحقشلومصلغصحمبؽؿوبم"عشوػدمعـماٌؼوصد"(.)6م
اظػرعماظـاغل:تارؼخماملؼاصدموغشأةماظؾقثمصقفاموتطقرػا:ممبومأنقبمعقضقسـومعرتؾطمبعؾؿوءمعـمحؼؾيم
زعـقي مععقـي ،مطون مظزاعو مسؾقـو مأن مغذطر مغؾذة معـ متورؼخ مسؾؿ معؼوصد ماظشرؼعي ،محؿك مؼؿضح معقضعفؿم
وعقضعفؿمعـمدؾلؾيماألحداثماظيتمجرتمؼبمتورؼخماٌؼوصدماظشرسقي.م
إنقبمعؼوصدماظشرؼعيماضذلغًممبفلءماظـصقصماظشرسقيمعـماظؽؿوبمواظلـيمصؼدمؼبمجوءماظؼرآنمبقونمبعضم
عـفومومطذظؽمؼبماظلـي،مأعقبومؼبماظؼرآنمصؿـؾمضقظفمتعوظب:م﴿       

[ ﴾         سورة المائدة آية ] 6م،موطذام
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عؼوصدماألحؽومماىزئقيمطؼقظفمتعوظبمؼبماظصالة       ﴿ :
[ ﴾       سورة العنكبوت آية ] 34

وأعوماظلـي:مصؽؼقظفمصؾكمآمسؾقفمومدؾؿ«:إنَّماظدِّؼـَمؼُ ِلرٌ،موَظَـِمؼُشَادَّماظدِّؼـَمَأحَدٌمإِظَّامشَ َؾ َؾفُ،مصَلَدِّدُوام
فةِ»(،)7موضقظف«:المضررموالمضرار»(،)8م
حةِ موَذَلِءٍ معِـَ ماظدُّ ْظ َ
َوضَا ِربُقا م َوَأبِ ِشرُوا موَا ِد َؿعِقـُقا مبِا ْظغَدِوَةِ موَاظرَّ ِو َ
وؼبمذبولماٌؼوصدماىزئقيمصؼقظف مه«:إمنامجعؾ ماالدؿؽذان معـ مأجؾ ماظؾصر»(،)9مثؿمتقاظبماظشراحمواظعؾؿوءم
بعدمذظؽمسؾكمعرماظؿورؼخمؼبمإخراجمسؾؿماٌؼوصدموتلصقؾف،موميؽـماظؼقلمإنقبمتورؼخمتطقرماظػؽرماٌؼوصديمضدم
تقزعمسؾكمأربعيمعراحؾمزبؿؾػي()10مػل:م
املرحؾة ماألوىل :معرحؾة ماالطؿشاف مواالػؿؿام ،معـ مسفد ماحلؽقؿ ماظرتعذي مإىل مشاؼة ماإلعامم
اجلقؼين:

()11

 -)1ماحلؽقؿ ماظرتعذي(ت م296ه) :موػق معـ مأمت ماٌلؿعؿؾني مظؾػظ ماٌؼوصد موتعؾقالتف مؼبم
طؿوبف"اظصالة موعؼوصدػو" محقٌ مذطر مايؽؿ مواظعؾؾ ماظروحقي مظؽؾ معـ مأصعول ماظصالة ،مصؽوغً متعؾقالتفم
ذوضقيمإذورؼيم"اٌؿصقصي"،مطؿومظفمطؿوبمآخرمزلوه:م"ايٍموأدراره"،موآخرمزلوه":اٌـفقوت".م
-)2أبقمزؼدماظؾؾكل(ت م322ه):مظفمطؿوب"اإلبوغيمسـمسؾؾماظدؼوغي"،موػقمأولمطؿوبمععروفم
سـمعؼوصدماظشرؼعيمؼبمبوبماٌعوعالت،موظفمطؿوبمآخرمبعـقان":عصوحلماألبدانمواظـػقس".م
-)3اظؼػال ماظؽؾري ماظشاذل(ت م365ه) :مصؿـ مخالل مطؿوبف :م"ربودـ ماظشرؼعي" ماظذي متضؿـم
أبقابماظػؼفماٌعروصيمتقدعمؼبمذطرمايؽؿموايؽؿيمعـمورائف.م
-)4أبق ماحللـ ماظعاعري(ت381ه) :مظف مطؿوب"اإلسالم ممبـوضى ماإلدالم" موطون معصـػف مػذام
عؼؿصرامسؾكمجوغىماظعؼقبوتماىـوئقيمخوصيمايدودمؼبماإلدالمموعؼوصدػو.م
-)6أبقمبؽرماظؾاضالغل(ت403ه):موظفمطؿوبم"األحؽوممواظعؾؾ"مواىدؼر مبوظذطر مأنقب مػذا ماظرجؾم
أثرمطـرلامصقؿـمأتكمبعدهمعـماظعؾؿوءموخوصيماىقؼينمواظغزاظلمواظشرلازي.م
-)7إعام ماحلرعني مأبق ماملعاظل ماجلقؼين(ت م478ه) :مغؾف ماإلعوم ماىقؼين مسؾك مأػؿقي معراسوةم
اٌؼوصد ،موأػؿ مإنوز مظف مػق متؼلقؿف مٌؼوصد ماظشرؼعي مإظب محوجقي موضرورؼي موهلقـقي موذظؽ مؼب مبوبم
اظؼقوس(.)12م
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املرحؾةماظـاغقة:معرحؾةماظؿأدقسمواظؿأصقؾمعـمسصرماإلعامماجلقؼينمإىلمشاؼةمابـماظؼقؿ)13(:م
-)8أبقمحاعدماظغزاظل(ت505ه):مطونمغوضداموعؿؿؿومظؾؿلدقسمصؼدمتصدىمظشرحماألوصوفماٌمثرةم
اٌكقِّؾيمواظغرؼؾيمعـماظشؾفماظصوييمظؾعؾقيموشرلماظصوييموأغقبفومعؾـقيمسؾكمايؽؿيمخوصيمؼبمطؿوبفمذػوءم
اظغؾقؾ،موأوضحماظضرورؼوتموايوجقوتمواظؿقلقـقوتموزادمسؾقفو ماٌؽؿالت،موسددماألدظيماظيتمميؽـم
اظقصقلمبفومإظبماٌؼوصد،مصؽوغًماٌؼوصدمسـدماإلعومماظغزاظلمأطـرمتقضققوموتدظقال،موتػصقال.م
-)9أبق مبؽر ماظرازي(ت606ه) :مأورد مطؾ معو مدؾؼ مسـ ماإلعوم ماىقؼين مواظغزاظل ،موداصع مسـم
تعؾقؾماألحؽوممواظضرورؼوتماًؿسمدونمعراسوةمترتقؾفو،مطؿومسدل مبوظـلىمدونماظـلؾ،موخصمعؾقٌم
اٌـودؾيموصالحقؿفومظؾؿعؾقؾمبوظؾقٌمواظؿـؼقح،موأذورمإظبماٌؼصدماظعوممعـماظؿشرؼعموػقماٌـػعيمأومدصعم
اٌضرة.م
-)13اظعز مبـ مسؾد ماظلالم(ت660ه) :مصؽؿوبف"ضقاسد ماألحؽوم" مؼعد مظؾـي مجدؼدة مؼب مصرحم
اٌؼوصد،موأرجعمدوئرماألحؽوممإظبمإسؿؾورماٌصوحلموعـودؾيماظعؾؾمظألحؽومموزواشلومبوألدؾوب(.)14م
-)14ذفاب ماظدؼـ ماظؼرايف(ت685ه) :موعـ مإدفوعوت ماظؼراؼب مؼب مسؾؿ ماٌؼوصد مػق متدضقؼف مؼبم
ضوسدة ماظقدوئؾ مواٌؼوصد ماظيت مجعؾفو ماحملؽؿ ماألول مؼب مأحؽوم ماظشرؼعي ،مصعؾك مضدر مإصضوء ماظقدقؾي مإظبم
اٌؼصدماظشرسلمتلخذمحؽؿومعـماألحؽومماًؿلي،موميؽـمعالحظيمذظؽمؼبمطؿوبفم"اظػروق".م
-)15ابـمتقؿقة(تم728ه):موعـمعظوػرماظؿفدؼدمؼبماٌؼوصدمسـدمذقخ ماإلدالم مابـ متقؿقيمأغقبفمم
ؾبلؾخملؿ محبَصؿبر ماظؽؾخملقَّوت مؼب ماًؿس م اٌذطقرة،موتـوول"عللظيمتعؾقؾماألحؽوم،موعلوئؾمايقؾمواظذرائع،م
مل مؼ ؽب
وررقمععرصيماٌؼوصد،موسالضيماٌؼوصدمبوألدظيماٌؿػؼمسؾقفومواٌكؿؾػمصقفوموسالضؿفومبوظلقوديماظشرسقي".م
-)16ابـمضقؿماجلقزؼةم(تم751ه):ماػؿؿمابـمضقؿماىقزؼيمبنثؾوتمعؼوصدماظشرؼعي،موتعؾقؾم
األحؽوم،موبقونماظطرقماظيتمؼلؿػودمعـفوماظؿعؾقؾموبقونمايؽؿ،موتؽؾؿمسـماٌصوحلموأوردمتطؾقؼوتمطـرلةم
حقشلو،موسرضمددماظذرائعموتؽؾؿمسـمإبطولمايقؾ.م
املرحؾة ماظـاظـة :موػل معرحؾة ماظؿدوؼـ مواظؿأظقػ ،موضد ممت مذظؽ مسؾك مؼد ماإلعام ماظشاريب ميفم
املقاصؼات:
-)17اظشاريب(ت م780ه) :مميـؾ ماإلعوم ماظشوريب مضؿي مغضقج مسؾؿ ماٌؼوصد ،موأول معـ مخصفوم
بؽؿوبمعلؿؼؾمادؿقسىمأصقشلوموتؼودقؿفومصـولمذرفمتدوؼـمػذاماظعؾؿ،مصكصصمجزءامطوعالمؼبمطؿوبفم
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اٌقاصؼوت مظعؾؿ ماٌؼوصد ،مواحؿقى مطؿوبف مسؾك":اٌصؾقي موضقابطفو ،ماظغوؼوت ماظعوعي مظؾؿؼوصد ،ماٌؼوصدم
واإلجؿفود،مواٌؼوصد مواظعؼؾ،مواظـقاؼو مبنيماألحؽوممواٌؼوصد ،مغظرؼيماٌؼصد مؼب ماألصعولمودقءمادؿعؿولم
ايؼ"(.)15م
املرحؾةماظرابعة:معرحؾةمتػعقؾماملؼاصد،معـمبعدمسفدماإلعامماظشاريبمإىلمشاؼةمؼقعـامػذا:م
-)18وظلمآماظدػؾقي(تم1176ه1762-م):ضولمسـفمرذقدمرضو...«:ذبددماظؼرنماظـوغلم
سشر مظؾففرة مؼب ماشلـد مبدسقتف موإرذوده موتربقؿفموتدرؼلف موعصـػوتف...صؼد مطون مجوععـبو مبني ماظعؾقم ماظـؼؾقيم
واظعؼؾقي مواظػؾلػي مواظؿصقف مطؿو مؼؾبعؿبؾَؿ معـ مطؿوبفماٌشفقر م(حفي مآ ماظؾوظغي)ماظذي موضعف مظؾقون معؼوصدم
اظشرؼعيموحؽؿفوموأدرارػو.)16(»...م
-)19رذقد مرضا(ت1354ه1935-م) :موؼدلز مدور مرذقد مرضو مؼب مسؾؿ ماٌؼوصد معـم
خالل":اسؿـوئفمبؼوسدةمجؾىماٌصوحلمودرءماٌػودد،موتقزقػماٌؼوصدمؼبماظذلجقحمبقـفومسـدماظؿعورض،م
وإػؿؿوعفمبوٌؼوصدماظعوعيمواًوصي،موإصوضؿفمؼبمعللظيماظؿعؾقؾموشرلػو"(.)17م
-)20حمؿدماظطاػرمابـمساذقر(ت1394ه1974-م):مجوءماإلعوممربؿدماظطوػرمبـمسوذقرم
ؼبمعرحؾيمعفؿيمتعؿدلمعرحؾيماظـفضيماٌؼوصدؼي،مصعؿؾ مسؾكماإلرتؼوءمبػؽرةماإلعومماظشوريبمعـ مخاللم
ثالثمغقاحلم"اظؿطقؼر،ماظؿ ؽؿقؾمواظؿفذؼى"موػذامحؿكمؼصرلمسؾؿومضوئؿومبذاتف،متلؿؿدمعلوئؾفمعـمسؾؿم
أصقلماظػؼفموصقالمبفمإظبمأنمؼؽقنمذومأصقلمضطعقي،موطؾمذظؽمعؾلقطمؼبمطؿوبف":عؼوصدماظشرؼعي"(.)18م
اظػرعماظـاظث:مدورمبعضمعشاؼخمجاععماظزؼؿقغةميفمتػعقؾمعؼاصدماظشرؼعة:م
عـمعظوػرماظصققةماٌفؿيمظعؾؿمأصقلماظػؼفمؼبمسصرغومايوضرماغؿعوشماظدرادوتماٌؼوصدؼي،موػقمسؾؿم
دضقؼمالمطبقضمصقفمإظّومعـمظطػمذػـفموادؿؼوممصفؿفمودقماجؿفوده،موػقمسؾؿمأصقؾمرادخماألدوسمثوبًم
األرطون معلؿؼر ماظؼقاسد ،معرن ماظػروع مواىزئقوت ،موميؽـ ماسؿؾور مغؼطي ماغطالق مسؾؿ ماٌؼوصد مؼب مسصرغوم
ايوضر مإظب مأوائؾ ماظؼرن ماظعشرؼـ مسـدعو مضوم ماظشقخ ماظػوضؾ مسؾد مآ مدراز(ت1531ػـ1351/م)م
بؿقؼقؼ مطؿوب ماٌقاصؼوت مؼب ماظشرؼعي مودبرؼٍ مأحودؼـف( ،)19مصؾػً ماغؿؾوه ماظعؾؿوء مشلذه ماىقػرة ماظيتم
طوغًمذؾفمزبػقيمسـماألغظورمؼبمرصقفموأرذقػوتماٌؽؿؾوتماظؼدميي،موممـمأشلؿفؿمػذاماظؽؿوبماظشقخم
اظعالعيماظطوػرمبـ مسوذقرماظذيمطون مصؼقفوً مأصقظقوً معؿؿردوً معـ ماظطراز ماظرصقع،مصفق معـمأبرزماظعؾؿوءماظذؼـم
صفؿقاماإلعومماظشوريبموعشروسفماٌؼوصديماظضكؿماظذيمأدلفمعـذمضرون،مصلظػ مطؿوبف م"عؼوصد ماظشرؼعيم

200

ISS

ISSN : 1112-945X

احلوار املتوسطي

املجلد التاسع العدد 1

مارس 8112

E- ISSN : 2571-9742

الدور اجلوهري لبعض مشايخ السيتونـة يف تفعيل مقاصد الشـريعة
ف ـ ـ ــارس زاه ـ ـ ـ ـ ــر  ،ص ص 224-195

اإلدالعقي" موصى مصقف مغظرتف ماٌؼوصدؼي ماٌؾـقي مسؾك متؿؾع ماظؽؾقوت مواىزئقوت مواظؽشػ مسـ ماٌؼوصدم
اًوصيمصؽونمذبوالمخصؾومظؾؾقٌمواظدرادوت.م
م وطونمؼؾؿؽبػمبوظشقخماظطوػرمبـمسوذقرمؼبمجوععماظزؼؿقغيمرؾؾيماظعؾؿمورصوقماظدربمعشوؼخماظزؼؿقغيم
وأضراغفمؼبمرؾىماظعؾؿمواظؿدرؼس،مصؿـفؿمعـمدؾؽمدربفموعـفؿمعـمتشؾعمبـػسمعومتشؾعمبفماإلعوممابـم
سوذقرم،طلعـولماظشقخمربؿدماظعزؼزمجعقطماظذيمطونمؼعؿؾمسؾكمتػعقؾماٌؼوصد،مودسقةماظعؾؿوءماظربوغقنيم
اظرادكنيمالدؿغالشلومواالدؿعوغيمبفومؼبماظقضقفمأعومماٌلؿفداتمواظؿقدؼوتماٌــــؾبـعوذي،مصؾؾكماظؽـرلم
عـفؿ ماظـداء موسلروا مسؾك مدوسد ماىد مواإلجؿفود مطلعـول ماظشقخ مربؿد ماظشوذظل مبـ ماظؼوضل مايـػل،م
واظ شقخمربؿدماشلوديمبـماظؼوضلمايـػلموربؿدماٌكؿورمبـمربؿقدمايـػل،مصوغطؾؼقامعـمعشوطؾماظعصرم
وهدؼوت ماظزعون ،معدجفني مبوظزاد ماظعؾؿل ماظقاصر ماظـوتٍ مسـ متالضح ماألصؽور مؼب ماٌـورة ماظعؾؿقي ماٌقدقعيم
جبوععماظزؼؿقغقي،مودوسدتفؿمزروفماظزعونمواٌؽونمصؼدمتقاجدوامؼب مبقؽؿنيمخصؾؿنيمشذتمسؾؿماٌؼوصدم
وأغعشؿفو ،ماألوظب موػل ماظؾقؽي ماظعؾؿقي مىوعع ماظزؼؿقغي ،مواظـوغقي مػل ماظؾقؽي ماالحؿالظقي ماظػرغلقي مبؽؾم
سـوصرػوماٌكؿؾػيماظؼوغقغقيمواالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي،مممومخؾؼمأعوعفؿمعلؿفداتموغقازلمػلمؼبمحؼقؼؿفوم
ذؾفمواتفوعوتمظؾشرؼعيمبوظؼصقرموسدمماظصالحقيمواظؼدممواالغدثور،مصعزعقامسؾكماظؿصديمشلومواظقضقفم
أعوعفو،مصوغؽؾقا مسؾك معلوئؾ مسصرػؿ محبـو موتـؼقؾو موزادؾبػؿ مؼبمذظؽ مطون مسؾؿماٌؼوصد ماظشرسقي ،مصلروظقام
اظؿلعؾمصقفؿومععمحرصمذدؼدمسؾكمادؿقضورمجقدةماظؿـؾًموادؿصقوبمدضيماظـظرمواظغقصمؼبمرحوبيم
اظػؽر ،مواضعني مغصى مأسقـفؿ ماظقصقل مإظب ماٌؼوصد ماظصقققي ،مربؿورني معـ ماظقضقع مؼب ماظؿلوػؾ مأوم
اظؿلرع،معلؿقضرؼـمؼبمصؽرػؿمأنمادؿـؾوطماٌؼصدموادؿـؿورهمظقسمبوألعرماشلني،مصؾقسمبعدمتعقنيماٌؼصدم
إظبمتػرعماألحؽوممواظؿؼقدمبفو،مصوًطلمصقفمزظؾمطؾرلموخطرمجورفمسظقؿ ،مصقـووظقا ماظؼقـوم مبؿطؾقؼـوتم
غوجقـيمعقصؼـيمظؾؿؼوصـدمؼبمدوائـرماٌعـوعالتمواظلـؾقطقوتماعؿدادامٌوماغؿفففماظشقخمابـمسوذقرمصلبدسقام
وأضـعقا،موردواماظشؾفموتصدوا،مودخؾقامضؿـماظلؾلؾيماظؿورطبقيماظطقؼؾيمطؿػعؾنيموعـظرؼـمشلذاماظعؾؿم
اىؾقؾمسؾؿماٌؼوصدماظشرسقي،موظؽـمععماألدػمملمؼلعػفؿمعومسؾقفمحولماألعيماظققممعـمسدمماػؿؿوعفؿم
مبوضقفو موعقروثفو ماظعؾؿل ماظغين ،مصوغدرثً معصـػوتفؿفؿ موعؼوالتفؿ مؼب مشقوػى ماالخؿػوء مواظـلقون،م
وحرعً ماألعي معـ مأدبفؿ موسؾؿفؿ ،مصؽون مظزاعو مسؾقـو مأن مغؾني مبعض معو مصـػقه موأغؿفقه موغشروه مضؿـم
أبقاب ماجملؾي ماظزؼؿقغقي ،مظلون محول ماشلقؽي ماظؿدرؼلقي مىوعع ماظزؼؿقغقي ،مسـ مررؼؼ مدرد ماألعـؾي معـم
اظـصقصمواظؿـؾقفمسؾكماظػقائدموايؽؿمواٌؼوصدماظلوعقيمواظغوؼوت،مععمإسطوءمغؾذةمسـمحقوتفؿموآثورػؿم
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ظعؾفومودمعـمؼػصقبؾمصقفومأطـرموطبرجفومألػؾفومظالدؿػودةمواالدؿزادةمعـفوموػقمعومدـقوولمتؾققـفمؼبم
اظعـوصرماظؿوظقي:م
 -)01ماإلعام ماظعالعة محمؿد ماظطاػر مابـ مساذقر م( 1296م1393-ػـ م= م 1879م–م
1973م):مم
ممممأ/دــريتف :مػق ماظشقخ مربؿد ماظطوػر مبـ مربؿد ماظطوػر مبـ مسوذقر ماٌوظؽل ماظؿقغلل ،ماإلعومم
اٌؼوصدي ماظضؾقع مؼب ماظعؾقم ماظشرسقي مواظؾّغقؼي مواألدبقي ،موذقخ مجوعع ماظزؼؿقغي مبؿقغس ،معقظده مووصوتفم
ودرادؿف مطوغً مبؿقغس ،ماظؿقؼ مجبوعع ماظزؼؿقغي مدـي م1931م ،موتؿؾؿذ مسؾك مؼدي مطؾ معـ":إبراػقؿم
اٌورشينمودوملمبقحوجىموربؿدماظـفورموربؿدمبـمؼقدػ"(،)20موتؿؾؿذمسؾكمؼدؼفمطؾمعـ":ابـفمربؿدم
اظػوضؾموربؿدماشلوديمبـماظؼوضل،مواظعالعيمسؾدمايؿقدمبـمبودؼسماىزائري"،مسؾب ِّقـمدـي م1351هم
سؾك مرئوديمػقؽي معشقكي ماإلدالم ماٌوظؽقي مبؿقغس ،موبعد مادؿؼالل متقغس مزلل مسؿقدا مىوععي ماظزؼؿقغيم
وذظؽمدـيم1331م،مطؿومضوممبرحالتمظؾؿشرقموادطـؾقلموأوروبو،موظفمعصـػوتمعطؾقسيمعـمأذفرػو:م
"عؼوصد ماظشرؼعيماإلدالعقي"،مو"طشػماٌغطكمعـماٌعوغل مواألظػوز ماظقاضعي مؼب ماٌقرل" ،مو"أصقل ماظـظومم
اإلجؿؿوسلمؼبماإلدالم" ،مو"اظؿقرؼرمواظؿـقؼر مؼبمتػلرلماظؼرآن"،مو"اظقضػموآثورهمؼبماإلدالم" ،مو"أصقلم
اإلغشوءمواًطوبي" ،مو"عقجزماظؾالشي" موممومسينمبؿقؼقؼفموغشره م"دؼقانمبشورمبـمبرد" مأربعيمأجزاء،م
وطؿىمعؼوالتمطـرلةمؼبمذبالتمسدؼدة(.)21م
ممممب/إسؿـاءماظشقخماظعالعة محمؿد ماظطاػر مبـ مساذقرممبؼاصدماظشرؼعة:مؼعؿدل ماإلعوم ماظطوػر مبـم
سوذقر م-رغبف مآ -معـ مرواد ماإلصالح ماظػؽري ماظذؼـمجعؾقامعؼوصد ماظشرؼعي مربقر ماظؿفدؼد ماظذي مدسقام
إظقف،موؼعؿدلممطؿوبـفم"عؼوصدماظشرؼعي"مواظذيمرؾعمألولمعرةمؼبمتقغسمدـيم1391ممػقماىوععمظػؽرهم
وغظرؼؿف،مصلعكمعـمخالظفمظؾؿقوصظيمسؾكمدورماظػؼفمؼبمسالجمعلؿفداتمايقوةموغقازشلو،موػقمعومدذلاهم
جؾقومأؼضومعـمخاللمإػؿؿوممأضراغفمورؾؾؿفمبعؾؿماٌؼوصدماظشرسقيمواظلرلمسؾكمغفففموررحفماظؿفدؼديم
اإلصالحل،موضلؿمابـمسوذقرمطؿوبماٌؼوصدمإظبمأضلوممثالثي:م(اظؼلؿماألول:مبوسؿؾورمعومؼؽقنمشلومعـمآثورم
ؼبمضقاممأعرماألعي ،ماظؼلؿماظـوغل :معومؼؽقنمبوسؿؾورمتعؾؼماٌؼوصدمبعؿقمماألعيمأومعبوسوتفومأومأصرادػو"مأوم
اٌؼوصدماظعوعيمعـماظؿشرؼع"،مورأىماخؿالصفومبنيمطؾقيموجزئقي،مواظؼلؿماظـوظٌ:معومؼؽقنمبوسؿؾورمهؼّؼم
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االحؿقوجمإظقفمؼبمضقاممأعرماألعيمأوماألصراد،مودبؿؾػمأغقاسفمبنيمضطعققبيموزـققبيمووػؿققبي"وػلمعومؼلؿكم
بوٌؼوصدماًوصي")(.)22م
مظؼدمطونماظؽالممؼبمعؼوصدماظشرؼعيمضؾؾمابـمسوذقرمؼـصرفمإعقبومإظبماٌؼوصدماظعوعي،موػلماظيتمخصصم
شلوماظؼلؿماظـوغلموزلوػوم"عؼوصدماظؿشرؼعماظعوعي"،موإعقبومإظبمعؼوصدماألحؽومماىزئقي،مصؾؿومجوءمابـم
سوذقرمطشػمسـمعلؿقىمآخرمعـماٌؼوصدمؼؿقدطمبنيماظعوعيمواىزئقي،موػقمعومؼؿعؾؼممبفولمتشرؼعلم
ععنيمعـؾ":معؼوصدمأحؽومماظعوئؾي،معؼوصدماظؿصرصوتماٌوظقي،معؼوصدمأحؽومماظؼضوءمواظشفودة،ماٌؼصدم
عـماظعؼقبوت...إخل"،مصؼـوممبؿطؾقؼـوتمعؼوصدؼيمغوجقـيموعقصؼـيمؼبمدوائـرماٌعـوعالتمواظلـؾقطقوت،م
صؿؿؽـمعـمإضوصيمعؼصدؼـمػوعنيمجداً،موػؿو:م"عؼصدماٌلوواة،موعؼصدمايرؼي"،موتؾؽمطوغًمخطقةم
اجؿفودؼيمممقزةمؼبمدؾقؾمتػعقؾمعؼوصدماظشرؼعي،مصكصـصمابـمسوذقرماظؼلـؿماظـوظـٌمعــمطؿوبفممٌوم
زلوه"عؼوصدماظؿشرؼعماًوصيمبلغقعماٌعوعالت"،مظقـؿؼؾمإظبمسؿؾقيمضؾطماٌؼوصدمعـمأجؾمأنمالمدبؿؾطم
اٌؼوصدمبوظقدوئؾموالماظؽؾقوتمبوىزئقوتمصقضعمظؾؿؼصدماٌعؿدلمأربعيمذروطمالبدمعـمتقاصرػوموػل-1":
اظظفقر،م-1اظـؾقت،م-5االغضؾوط،م-9اإلرراد"(.)23مومبومأنماظشقخماظطوػرمبـمسوذقرمضدمطونمعـفففم
واضقومجدامؼبمطؿوبفمعؼوصدماظشرؼعيماظذيمطـرتمحقظفماظدرادوتمواألحبوث،مدـؽؿػلممبؼوظيمعؼوصدؼيم
واحدةمظف،موطونمتـوولمؼبمػذهماٌؼوظيماألدرارمواٌؼوصدماًػقيمعـماشلفرةمهًمسـقان":املؼصدماظعظقؿم
عـماهلفرة"مضوئال«:طؿمعـمحؽؿيمٓمتعوظبمصقؿوماذؿؿؾمسؾقفمحودثماشلفرةمعـماألحقال،موطؿمعـمغعؿيم
أدداػومظعؾدهموردقظفمؼبمتؾؽماشلفرة،مدلمبفومسؾكمأغقبفممبقؾمسـوؼؿفموأغقبفمعؿؿؿمغقرهموظقمطرهماظؽوصرون،م
ضولمتعوظب[ ﴾      ﴿ :سورة النساء آية ] 111

م
احلؽؿةماألوىل:مصرصفمأظْؾوبمضرؼشموحذضفؿمسـمأنمؼػؽروامؼبمضطعمدابرمأعرماإلدالم...وؼبمذظؽَماظقلسِم
تفقؽيمشلؿمسبقماظدخقلمؼبماإلدالم...اظـوغقي:مأنمػقلمظفمأنمتؽقنمػفرتفمإظبمؼـربموملمؼؽـمذظؽمؼبمبوظفم
أولموػؾي...صننقبمعقضعماٌدؼـيمطونمودطومعـمأرضماظعرب،مصؽونمبؾقغمدسقةماإلدالممإظبمبالدماظعربم
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بوغؿشورمذعوسل،موػذامأؼلرمسؿقعومممومظقمطوغًمدارماشلفرةماظقؿوعيمأومػفرمؼبماظطرفماظشرضلماظشؿوظلم
عـمبالدماظعرب...اظـوظـي:مأنقبمأػؾمؼـربمطوغقامأضربمضؾوئؾماظعربمظؼؾقلمذرؼعيماإلدالم...ظشدةم
زبوظطؿفؿمظؾقفقدموػؿمأػؾمطؿوبمطوغًمآذاغفؿمضدماسؿودتمععوظلماظؿقحقدمواظشرائع،مصؽوغًمغػقدفؿم
عرتوضيمإظبمذظؽ...اظرابعي:مأنقبمآمجعؾمظؾؿلؾؿنيمعـمأػؿقيمعقضعماٌدؼـيمعـمبالدماظعربمدؾطوغومسؾكم
أسدائفؿ...صؾؿومصورتماٌدؼـيمدارمدالمموثؾؿًماظعداوةمبنيمأػؾفوموبنيمضرؼش،مصورتمضرؼشمترػىم
اٌرورمسؾكماٌدؼـي،مصوغؼطعًموورتفؿمإظبماظشومموػلمأػؿموورتفؿمؼبمذظؽ...اًوعلي:ماغؿؼولماإلدالمم
عـمرقرمإظبمرقرمأطؿؾمعـف،موػقماظذيمطونمعؼدعيمطؿوظفمظقـشلمعـشلمدوئرماظؽوئـوتمعـمرػقظيمإظبمذؾوبم
إظبمطفقظي:

﴿            

[ ﴾       سورة الفرقان آية ] 21

وظؿفقؽيمضؾقبماٌلؾؿنيمإظبمتؾؼلماظشرائعمواغؿظومماىؿوسي،مصؾؿقبومػوجرمردقلمآمهمإظبماٌدؼـيمتطقرم
اإلدالممإظبمرقرهماألذد،مصصورمدؼـوموجوععيموذرؼعيموحؽقعي...اظلوددي:مادؿؼاللماإلدالمموأعـفموإسالنم
اظعؾودة ،مصشرع ماألذان موأضقؿً ماىؿعي موسبق مذظؽ...اظلوبعي :متـظقؿ ماىؿوسي مؼب ماإلدالم معـ مأولم
اشلفرة،مبوبؿـوءماٌلوجدموإضوعيماألئؿيمواظؼضوء...اظـوعـي:متـظقؿماظدصوعمسـماظدؼـمواألعيمبوظؿفقهمٌؼووعيم
اٌشرطني...إذ مػؿ مضؾؾ مضد مغوووه...اظؿودعي :مإصبود معول مظؾؿلؾؿني مإلضوعي معصويفؿ موسدةم
ظـقائؾفؿ...اظعوذرة:مزبورؾيمعؾقكماألرضمورؤدوءماألعؿمبوظدسقةمإظبماظدخقلمؼبمدؼـماإلدالم،مواالدؿظاللم
بوظراؼي ماإلدالعقي»( ،)24مإنقب ماظعؾؿ ممبؼوصد ماشلفرة موشوؼوتفو مأعر مالبد معـف مظؽؾ معلؾؿ مشققر مسؾك مدؼـفم
وعفؿؿمبف؛مصوٌطؾعمسؾكماظـصقصماظؼرآغقيمصبدػومأسطًمأػؿقيمظؾففرةمسـمررؼؼمععوىيمضضقؿفو،مسؾكم
أغقبفو محوظيمضوئؿيمؼبمأعرماظدسقة موعلؿؿرةمطؾّؿومزفرتمأدؾوبفو موتعقـً ،مسؾكمأنقب مايؽؿيماألدوس معـم
اشلفرةمػلمأنقبمردوظيماإلدالممجوءتمظؿـظؿمذمونماظـوسمؼبمذؿكمذبوالتمايقوة،مواٌلؾؿقنمالمميؽـمأنم
ؼؽقنمشلؿموجقدمصكبعؾلمإظّومإذاماظؿؾبؿس ماإلدالم مؼب معبقعمغقاحل محقوتفؿ،مودودمغظوعف موأحؽوعفموآدابفم
وسؼقدتف مأرضفؿ،مصنذامتعذرمسؾكماٌلؾؿنيمتطؾقؼمذظؽمؼبمبؾدػؿ،موجىمسؾقفؿماالغؿؼولمإظبماظؾؾدماظذيم
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ؼعؿؾمصقفمبلحؽومماإلدالمموآدابف،متؽـرلاًمظلقادماٌلؾؿني،موإسزازاًمألعرماظدؼـ،موادؿعداداًمظـصرهموتلؼقدهم
بوظـػسمواظـػقسممتوعومطؿوموضقفماظعالعيمابـمسوذقر(.)25م
ػـ)م(1886م-م1970مم):مم
-02حمؿدماظعزؼزمجعقطم(1303م-م1389م م
ممممأ/دــريتف م مربؿد ماظعزؼز مابـ ماظقزؼر ماظشقخ مؼقدػ مجعقط ،موظد ممبدؼـي متقغس مؼب مأوائؾ معويم
1991م متؾؼك معؾودئ ماظعؾقم ممبـزظف ،مثؿ ماظؿقؼ مجبوعع ماظزؼؿقغي مؼب مدـي م1391م ،مصلخذ مسـ مطؾورم
أسالعف ماٌرعقضني مطــــ":دومل مبق محوجى ،موسؿر مبـ ماظشقخ موشرلػؿ" ،مدبرج معـ مجوعع ماظزؼؿقغي مربرزام
سؾك مذفودة ماظؿطقؼع مدـي م1513ه1391-م ،موبوذر مخطي ماإلذفود م(اظؿقثقؼ)مؼب مغػس ماظلـي ،موؼبم
دـي م1311م منح مؼب معـوزرة ماظؿدرؼس معـ ماظطؾؼي ماألوظب مبوظزؼؿقغي ،مزلل معػؿقو معوظؽقو مؼب مدـيم
1551ه1313-م،موخومتيماظقزوئػماظؿدرؼلقيمطوغًمجبوععماظزؼؿقغيمصلؿلمأدؿوذامبفمسـدمإحداثم
ػذه ماًطي مدـي م1535ه/م1353م،مدبرج مسؾقف مرؾؼوت مسدؼدة معـ مرجول ماظؿدرؼس مواظؼضوء ،موضدم
اذؿفرمسـماظشقخمجعقطمأغقبفمشزؼرماظعؾؿ،موادعماٌعرصيمعؿػؿحماظػؽر،موطؾػمبودارةمعشقكيمجوععماظزؼؿقغيم
وصروسف مؼب مدـي م1353م،مزلل مذقخ ماإلدالم مظؾؿذػى ماٌوظؽل مؼب مصقػري م1393م ،مثؿمسنيمؼبموزارةم
اظعدل مدـي م ،1391موبعد ماالدؿؼالل مزلل معػؿقو؛ متقؼب مربؿد ماظعزؼز-رغبف مآ -مؼب م 3مجوغػلم
1319م،موظفمعمظػوتمسدؼدةمعـفو:م"إرذود ماألعي موعـفوج ماألميي-ط" ،موػلمذبؿقسي مخطى معبعي،م
"اظطرؼؼي ماٌرضقي مؼب ماالجراءات ماظشرسقي مسؾك معذػى ماٌوظؽقي-ط" مأظػف مظطؾؾي ماظؿعؾقؿ ماظعوظل مجبوععم
اظزؼؿقغيم(ذعؾيماظشرؼعيموأصقلماظدؼـ)،م"ذبوظسماظعرصونموعقاػىماظرغبـ-ط"»()26م
ممممب/إسؿـاءماظشقخماظعالعة محمؿد ماظعزؼزمجعقطممبؼاصدماظشرؼعة:ؼرىماظشقخمربؿدماظعزؼزمأنقبم
اٌؿلعؾمؼبماظشرؼعيماإلدالعقيمصبدمأنقبمعؼوصدماظشرؼعيماإلدالعقيمبعضفومصرحمصقفوماٌػصوحمسـمربضف،م
وبعضفوماضؿصرمصقفومسؾكماظؿعرؼػمبقحلماظؾػظمورعزماإلذورة،مظذظؽمتػووتًمعراتؾفو،مصؽونمعـفومعومبؾغم
ػضؾي ماظعؾؿ مواظقؼني مطقػظ ماظؽؾقوت ماًؿس ،مواظيت متلؿػل ماسؿؾورػو معـ مجزئقوت مطـرلة معؾـقثي مؼبم
اظشرؼعيمحـكمصورتمعؼطقسومبفو؛موطونمعـماٌؼوصدمعومملمؼعدمعـوزلماظظـقنمظؼؾيمذقاػدػوموخػوئفو،م
وػذهماٌؼوصدمسـدماظؿلعؾمالمتؽقنمإالمخودعيمظؾؿؼوصدماٌؼطقعمبفو،موػلماظيتمؼؿلعمصقفومذبولماإلجؿفودم
وتـؿشر مألجؾفو ماألضقال مواٌذاػى؛ مواظطرؼؼ ماٌلؿؼقؿ ماٌػضل مإظب مإدراك مػذه ماٌؼوصد مادؿؼصوء ماظـظر مؼبم
عصودرػومعـماظؽؿوبمواظلـيموادؿؽشوفمسؾؾفومبوٌلوظؽماٌعروصيمؼبمسؾؿمأصقلماظػؼف،موادؿفالءماظعؾؾم
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بؿؾقؼؾفومعـزالمعـمعـوزلماظضرورؼوتموعؿؿؿوتفو،موايوجقوتموعؽؿالتفو،مواظؿقلقـقوتموتقابعفو،مصفذهم
اظشرؼعيماٌؾورطيمضدمسلؾًمأحؽومماظقضوئعمطؾفو،موظؽـمملمتـصمسؾكمحؽؿمطؾمجزئقيمسؾكمحدى،موإغقبؿوم
أ تًمبلعقرمطؾقيموسؾوراتمعطؾؼيمتؿـوولمأسدادامالمتـقصر،موععمذظؽمصؾؽؾمععنيمخصقصقيمظقلًمؼبم
شرله موظق مؼب مغػس ماظؿعقني( )27؛ موعـ مػذا ماٌـطؾؼ محوول ماظشقخ مربؿد مجعقط مأن مؼرتؼل مبػؽرة ماإلعومم
اظشوريبماٌؼوصدؼيمتطقؼرا موتؽؿقال موتفذؼؾو ،معـ مأجؾ مأن مؼصرل مسؾؿو مضوئؿو مبذاتف متلؿؿد معلوئؾف معـ مسؾؿم
أصقل ماظػؼف موصقال مبف مإظب مأن مؼؽقن مظف مأصقل مضطعقي ،موتعدمصؽرةماظشقخمجعقطمػلمإعؿدادمظػؽرةماإلعومم
ربؿدماظطوػرمبـمسوذقر،موطؾمذظؽمغوبعمعـمأنقبمطالمعـماظشقكنيمتلثرمبػؽرةماإلعومماظشوريبمودعكم
ظإلرتؼوءمبفو،موػذامعومؼؾدوامجؾقومعـمسـقانمعؼوظؿفماظيتمطوغًمهًمسـقان":اظؼقاسدماظعاعةميفماظؿشرؼعم
واحلؽؿماظؾارـةميفمجزئقاتف"مأو"املؼاصدماظشرسقةموأدرارماظؿشرؼع:مضوئالمصقفو«:روٌومحدتمبلمسقاعؾم
اظشغػ م بفذاماٌقضقع ماظـػقس مودواسلماظشققمإظبمتذوضف،مأنمأتؼصك مأثرمادالصـومصقف،مصطػؼً مأتصػحم
تراثفؿماظعؾؿلموادؿؽشػمخؾوؼوهموأسفؿمعومؼبمطـوغؿف،مألسـرمسؾكمضوظيتماٌـشقدة...ذظؽمأغقبينمملمأسـرم
ؼبمػذهماظـروةماظعؾؿقيمععمشزرةمعودتفوموطـرةمأغقاسفومووصرةمسددػومسؾكمدؼقانمجوععمجدؼرمبودؿقؼوقم
ػذاماظؾؼى،مصبؿعمؼبمعطووؼفمسلؾماٌؼوصدماظشرسقيموؼػصحمسـمأدرارماظؿشرؼع»...م(.)28م
صقـطؾؼماظشقخمربؿدماظعزؼزمجعقطمعـمخاللمػذاماظؿػصقؾمظققٌماظعؾؿوءماظرادكنيمسؾكمعبعمذؿوتم
اٌؼوصد،معـمخاللمتؿؾعمعظوغفوماظيتمأذورمإظقفوموادؿـؿورموادؿكالصماظؼقاسدماظعوعيمظؾؿؼوصدماظشرسقي،م
واظؿلطقدمسؾكموجقبمتؿؾعموادؿؼراءمعقاضعماظؽؾقوتمواىزئقوت،مودؾؽفومؼبمضوظىمععنيمضؿـمعصـػم
عقحدمعـمأجؾمدفقظيماالرالعمسؾقفومواظرجقعمإظقفومسـدمايوجيمؼؼقلماظشقخمربؿدماظعزؼزمجعقطم–
رغبفمآ:-م«وؼقجدمؼبمطؿىماظؼقاسدماظػؼفقيمعومصبؿعمأذؿوتماىزئقوتموظؽـقبفومعؼػرةمعـماالدؿداللم
سؾك متلصقؾ متؾؽ ماظؼقاسد ممملؽي مسـ محدؼٌ ماٌصوحل...واٌػودد...وؼقجد مؼب مبعض مطؿى ماظؿصقف معوم
ؼلؿكؾص معـفمطـرلمعـمأدرارماظؿشرؼع...ػوؼمؼؾؼكمؼبماظؿػودرلموذروح مطؿىمايدؼٌمطـرلمعـمأدرارم
اظؿشرؼعموعؼوصدهموظؽـفومعشؿيمشرلمعـلؼي»م(.)29م
م وبعدعومبنيمبعضمعظونموعقاردماٌؼوصدمسطػمبؾقونمصػوتماظعؾؿوءماٌلؿـؾطنيمظؾؿؼوصدماظشرسقي،م
بوظؿلطقدمسؾكمأغقبفمصبىمأنمؼؿصدىمشلذهماٌفؿيماظعؾؿوءماٌصؾققنماظرادكقنمؼبماظعؾؿ،مصؼول«:صؽونمظزاعوم
سؾكماظؾوحٌمسؾكماٌؼوصدماظشرسقيموأدرارماظؿشرؼعمأنمؼشدمرجولماظصدل..؛موؼومظقًمبروقماظؿقصقؼمتؿلظؼم
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ظؾعؾؿوء ماظرادكني معـ ماٌعوصرؼـ ماظعوعؾني مؼب مدؾقؾ ماإلصالح ،مصؿشرح مصدورػؿ مٌراجعي ماٌقاد ماٌؿقدثم
سـفوموعبعمعؿػرضوتفو،موغظؿمذؿوتفو،مودؾؽفومؼبمضوظىمؼؼريمأرؼفوماٌشقرموصبعؾماظقصقلمإظقفومعـم
األعرماٌقلقر ،)30(»...مصعؾكماظرشؿمعـماظؾوعماظعؾؿلماظقادعمظؾشقخمربؿدماظعزؼزم-رغبفمآ -مإظّومأغفم
ادؿــكمغػلفمعـمػذهماٌفؿيماًطرلة،مصؽلغقبفمتـؾقفموتلطقدمؼبمغػسماظقضًمسؾكموجقبمأػؾقيماظـوزرمصقفوم
اىوععمظشؿوتفو،موػلمصقرةمبؾقغيمتقضحمجوغؾومعـمتقاضعماظشقخمربؿدمجعقطم-رغبفمآ،-موتمطدم
سؾكموجقبمتقاصرمذروطموأػؾقيماظـوزرمؼبماٌؼوصدم.م
أعقبوماظطرؼؼيماظيتمصبىمأنمؼلرلمسؾقفوماظعؾؿوءمؼبمعبعفومعـمعظوغفومصؼدموضقفوماظشقخمأمتمتقضقحم
حقٌمضول«:وظؽمصقؿومأرىمضبصؾمبنبرازػومؼبمإحدىمصقرتني:م
ماألوىل :م إجالؤػو مؼب مصقرة مضقاسد مسوعي ،مؼدلػـ مسـ متلصقؾفو مبوألدظي ماظلؿعقي ماٌػقدة مظذظؽ ،موسـم
سؿقعفو مبوسؿؾورػو مؼب مأصراد ماٌقاضقع ماظػؼفقي ماٌكؿؾػي ماألغقاع ،موؼؽشػ مسؿو مؼب ماسؿؾورػو معـ ماٌصوحلم
اظراجعيمظألصرادمأوماجملؿؿع.م
اظـاغقة:مأنمتدلزمؼبمصقرةمعقضقسوتمصؼفقي،مؼلؿفؾمصوهيمطؾمعقضقعمعـفومبوٌؼوصدماظيتماسؿدلػوم
اظشورعمصقف،موؼلؿدلمسؾقفومبوىزئقوتماظقاردةمسـماظشورعمؼبمذظؽماٌقضقعماحملوصظيكبمسؾكمتؾؽماٌؼوصد،م
وهؾؾمتؾؽماٌؼوصدمهؾقال مذوصقومجورؼو مسؾك مضوسدةمجؾىماٌصوحل مودرءماٌػودد،موؼؿؿؿمذظؽمبـظراتم
اظػؼفوءمؼبماىزئقوتماظ يتمأعلؽماظشورعمسـفو،مصودؿـؿفقامأحؽوعفومعـماٌؼوصدماظيتمراسوػو،مصوظؾلرلم
بفذاماظلؾقؾمميؽـمظؾؾوحٌمأنمؼصؾمإظبمعؼوصدماظشورع،موؼؿقلرماظؿػؼفمؼبماظدؼـ»م(.)31م
وؼظفرمأؼضومتلثرماظشقخمربؿدماظعزؼزمجعقطمبلصؽورماظشقخمابـمسوذقرمواضقومؼبمتؼدؼؿمعـفٍموعلؾؽم
ظؾؽشػ مسـ ماٌؼوصد،معـمأجؾمإضوصي معؼوصدمتشرؼعقيمأخرى،مسؾكمشرارمعومصعؾفمابـمسوذقرمؼبمطؿوبوتفم
حقل م"عؼصد ماٌلوواة ،موعؼصد مايرؼي"،موتؾؽ مخطقة ماجؿفودؼي مػوعي مؼبمدؾقؾمتػعقؾمعؼوصدماظشرؼعي،م
طؿومؼدلمأؼضومسؾكمإصرارمعشوؼخماظزؼؿقغيموغظرتفؿماظؿقاصؼقيمؼبماإلػؿؿومممبؼوصدماظشرؼعي،موايرصمسؾكم
تدر ؼلفومؼبماىوععوتماإلدالعقيمواٌـوراتمواٌراطزماظعؾؿقيماٌكؿؾػي؛موألنقبمتؾؽماظػذلةمػلمصذلةمطوغًم
تقغس مخوضعي مصقفو مظإلحؿالل ماظػرغلل ،مصؼد مطون مظزاعو مسؾقفؿ مععوىي معلؿفدات مسصرػؿ مخوصيم
طــــ":ايرؼي ماظشكصقي ،موعدى مصالحقي ماظشرؼعي ،موحؼقق ماٌرأة...وشرلػو" ،موعـ متؾؽ ماظـقازل معوم
سوىف ماظشقخ مربؿد مجعقط مؼب معؼول مظف مبعـقان":احلرؼة موأثرػا ميف ماظؿشرؼع" مصقؼقل«:ثؿ مذوع مإرالقم
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ايرؼيمسؾكماإلغلونمعـمدؾقكمعومطبؿور،مظؽـماظغربققنمصبعؾقنمػذاماظؿؿؽـمؼبمدائرةمإحذلاممحؼماظغرلم
وسدمماإلضرارمبف،مواظدؼـماإلدالعلمصبعؾمػذاماظؿؿؽـمؼبمغطوقمسدممحصقلمضررمؼـشلمسـف...وضدمغشلم
سـمتؼققدماظغربقنيمظؾقرؼيمبؼقدمعراسوةمحؼماظغرل...اخؿالفماظؿشرؼعماإلدالعلمواظؿشرؼعماظغربلمؼبماٌولم
اظيتمالمتؿزاحؿمصقفومايؼقق،موتؼصرمؼدماظضررمصقفومسـمعسمشرلماظػوسؾ،موطونمذظؽمؼبمسوعيمعومؼعدلم
سـف مبوظؽؾقوت ماًؿلي محػظ ماظدؼـ مواظـػس مواٌول مواظعؼؾ مواظـلى ماظيت مجوءت ماظشرائع ماظلؿووؼيم
بوحملوصظيمسؾقفو، )32(»...مثؿمأتكمبلعـؾيمعؿـقسيمسـمايرؼيمؼبماظؿشرؼعماإلدالعلمواظؿشرؼعماظغربلم
اظقضعل ،موبني معدى مرسوؼي ماظشورع مٌصوحل ماظـوس مواحملوصظي مسؾقفو ،موطقػ محوصظً مسؾك محرؼوتفؿم
اظشكصقي،معـمخاللمضربمأعـؾيمضؿـماظؽؾقوتماًؿسماظيتمجوءتماظشرؼعيمظؿقؼقؼفوموايػوزمسؾقفوم
وعـمػذهماألعـؾيمضقظف «:وؼبماٌعووضوتمصبقزماظؿشرؼعماظغربلماٌعووضيمسؾكمعومصقفمشرر،مواإلصبورمسؾكم
سؿؾمربدودمبلجؾمععروف،مإذامملمؼؿؿماألجرلماظعؿؾمصقفمتػرضمسؾقفمشراعيمعؼدرةمبشلءمعـماٌول،م
بوسؿؾورمطؾمؼقممأومطؾمذفرموضعمتلخرلماظعؿؾمسـمأجؾف،مواظؿشرؼعماإلدالعلمؼؾغلمػذهماظشروطموؼؾطؾم
اٌعووضيمسؿومصقفمشرر،مألغقبفمميـعماإلحؿقولمواًداعمواالدؿققاذمسؾكمعولماظغرلمدونمعؼوبؾ»(.)33م
صـالحظمأنقبماظشقخمربؿدمجعقطمضدمسؿؾمسؾكمطشػمسـمعلؿقىمآخرمعـماٌؼوصدماظشرسقي،موػقمذظؽم
اٌلؿقىماظذيمؼؿقدط مبنيماٌؼوصد ماظعوعي مواىزئقي ،موػق معو مؼؿعؾؼ ممبفول متشرؼعل مععني،مأومعومؼصطؾحم
سؾكمتلؿقؿفمبوٌؼوصدماًوصي،موػلمغػسمصؽرةماإلعومماظطوػرمبـمسوذقرمطؿومرأؼـو،مؼؼقلماظدطؿقرمعبولم
اظدؼـمسطقيمعقضقومٌعـكماٌؼوصدماًوصي:م«غعينمبفوماٌؼوصدماًوصيمبؾوبمععنيمأومبلبقابمعؿفوغليم
عـماظشرؼعيمأومذبؿقسيمعؿفوغليمعـ مأحؽوعفو،موطذظؽماًوصيمبوظعؾقمماإلغلوغقيمواالجؿؿوسقيمواظؽقغقيم
ظضؾطفوممبقازؼـماظشرؼعي»(،)34موإذامضؿـومبعؿؾقيماٌؼورغيمبنيماٌؼوصدماىزئقيمواًوصيمندمأنقبماٌؼوصدم
اىزئقيمأدقموأخصمعـفو،معـمحقٌمأنقبماٌؼوصدماًوصيمعؿضؿـيمظؾفزئقيمؼبمأصرادمعلوئؾفوموأسؿمعـفو،م
إذمأنقب ماٌؼوصدماًوصيمتؿعؾؼمجبؿقعمأبقاب موعلوئؾماظشرؼعيمؼبمآنمواحد،موأعقبوماٌؼوصدماىزئقيمصؿؿعؾؼم
بؽؾ معللظي معـ مذظؽ ماظؾوب مسؾك ماغػراده ،مضول ماظدطؿقر ماظققبل«:اٌؼصقد مبوٌؼوصد ماىزئقي مػل ماٌؼوصدم
اٌؿعؾؼيممبللظيمععقـي مدونمشرلػو،مألنقب معومتؼدممعـماٌؼوصدماظعوعيمأوماًوصيمسؾكماظؿػلرلماٌذطقرمػـوكم
– مؼؼصدمؼبمطؿوبف -مػلمطؾقي مإعقبومبوسؿؾورمعبقعماظشرؼعي،موإعقبومبوسؿؾورمعبقعمعلوئؾماظؾوب،مأعقبومػذهم
صفلمخوصيممبللظي مخوصي مأو مدظقؾمخوص ،مصؿو مؼلؿـؿٍمعـ ماظدظقؾ ماًوص معـ محؽؿي مأو مسؾي متعؿدلم
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عؼصدامذرسقومجزئقو،موؼدخؾمؼبمػذا معؼصدمعللظي مخوصي مؼبماظقضقء ،مأومؼبماظصالة،مأومؼبماظؾققع ،مأوم
شرلػومعـماظػروع؛موػذاماظـقعمظؼلمسـوؼيمصوئؼيمعـماظعؾؿوء»...م(.)35م
-03حمؿدماظشاذظلمبـماظؼاضلماحلـػلماظؿقغللم(901.م–م1978م) :م
ممممممأ/دـريتف :مػق ماظشقخ مربؿد ماظشوذظل مابـ ماظعالعي ماظشقخ مربؿد مابـ ماظؼوضل ماظذي متقظب ماظؼضوءم
سؾك ماٌذػى مايـػل مبؿقغس مبنيمدـقاتم1311م1311-م،موظد ماظشقخ مربؿد ماظشوذظل مابـ ماظؼوضلم
مبدؼـيمتقغسمدـيم1391م،موغشلمؼبمبقًمسؾؿموذبدموذرف،مصفقمذؼقؼمزلوحيماظشقخمربؿدماشلوديم
ابـماظؼوضلمعػيتماىؿفقرؼيماظؿقغلقيمدوبؼو،موذؼقؼماٌدرسمايـػلماظشقخمإبراػقؿمبـماظؼوضل-رغبفؿوم
آ-؛ مصؾعدعو مأمت ماظشقخ مربؿد ماظشوذظل مابـ ماظؼوضل محػظ مغصقى معـ ماظؼرءان ماظؽرؼؿ موعؾودئ ماظؾّغيم
اظعربقي ماظؿقؼ مبوٌدردي ماظؼرآغقي ،موطون معـ مأبرز مأدوتذتف مؼب مػذه ماٌرحؾي ماظعالعي ماظشقخ مربؿدم
عـوذق(،)36مثؿماشبرطمؼبمدؾؽمتالعذةمجوععماظزؼؿقغيماٌعؿقرمدـيم1313م،موهصؾمعـفمسؾكمذفادةم
اظؿطقؼع ماظـوغقؼي،موعـ مذققخف مآغذاك":ربؿد مبـ مؼقدػ،مواظشقخ ماظطوػر مبـ مسوذقر ،مواظشقخ ماظعزؼزم
جعققبط ماظذي مأخذ مسـف مسؾؿ ماألصقل...وشرلػؿ" ،مبوذر ماظشقخ مربؿد ماظشوذظل ماظؿدرؼس مجبوعع ماظزؼؿقغيم
اٌعؿقر مواظؽؾقي ماظزؼؿقغقي مظؾشرؼعي موأصقل ماظدؼـ مرقال مػبس موػبلني مدـي مابؿداءامعـ مدـي م1319م،م
صلصؾحمعدردو معـ ماظطؾؼي ماألوظب مثؿ مغول مرتؾي مأدؿوذ مبوىوعع ماألسظؿ ،موإثر ماالدؿؼالل مسؾبققبـ مأدؿوذا مظؾؿعؾقؿم
اظعوظلمبوظؽؾقيماظزؼؿقغقيمظؾشرؼعيموأصقلماظدؼـ،موتقظبمخطيمإعوممأولمجبوععمغبقدةمبوذوماٌرادي،مأدسم
اظشقخ مربؿد ماظشوذظل معع مشبؾي معـ مذققخ ماىوعع ماألسظؿ م"ماجملؾيماظزؼؿقغقي"موتقظب مإدارتفو معـذ مزفقرم
سددػو ماألول مؼب مدؾؿؿدل م1351م،موطوغً مظف مسالضوت موثقؼي معع ماظعالعي ماظشقخ مأبق مزػرةمواظشقخمربؿدم
حلـنيمزبؾقف.مم
تقؼب ماظشقخ مربؿد ماظشوذظل مابـ ماظؼوضل مدـي م1319م متورطو مآثورا مزبطقريموعطؾقسي معـ مأػؿفو:م
"تلظقػ مؼب ماظؿػلرل موتلظقػ مآخر مؼب ماظؿشرؼع ماإلدالعل ،موعـؿكؾوت معـ مايدؼٌ ماظـؾقي ماظشرؼػ،م
بوإلضوصي مإظب مخطؾف ماىؿعقي موعلوػؿوتف ماٌـشقرة مؼب ماجملالت ماإلدالعقي موال مدقؿو معـفو ماجملؾيم
اظزؼؿقغقي"(.)37م
ممممب/إسؿـاءماظشقخماظعالعةمحمؿدماظشاذظلمبـماظؼاضلممبؼاصدماظشرؼعة:مم
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ظؼدمدؾؽماظشقخمربؿدماظشوذظلمعـمأجؾمودؼدمسؾؿماٌؼوصدموإسودةمإحقوئفوموتقدقعمذبوالتفوموتػعقؾفوم
ؼبمحقوةماظػردمواجملؿؿعمغػسمررؼؼمعشوطبفموأضراغفمؼبمذظؽماظقضً،موػقماظعؿؾمسؾكمتؿؾعماظـصقصم
اىزئقيموصفؿفومثؿماظؽشػمسـمعؼوصدػومؼبمضقءمعؼوصدماظشرعماظؽؾقي،مصفلمتردماظػروعمإظبمأصقشلوم
واىزئقوتمإظبمطؾقوتفومواٌؿغرلاتمإظبمثقابؿفو،مصؼدمسرصقامحؼماٌعرصيمأنقبماىزئقوتمإغقبؿومػلمتدورمحقلم
ربقرمواحدموػقمربقرماظؽؾقوت،موأنقبماألحؽوممإغقبؿومترتؾطممبؼوصدػومايؼقؼقيموالمتـػصؾمسـفو،مصووفم
اظشقخماظػوضؾمظؾؽشػمسـمعلؿقىمآخرمعـماٌؼوصدمؼؿقدطمبنيماظعوعيمواىزئقي،موػلماٌؼوصدماًوصي،م
ومتقزتمأسؿولماظشقخماظشوذظلموعقاضقعفمبوىدةمواالبؿؽور":مطوظعقد،مواٌؼصدمعـمإخراجمزطوةماظػطر،م
وايرؼيماظشكصقيمؼبماإلدالم"،موذظؽمؼمطدمسؾكمايرصماظشدؼدمسؾكماظلرلمؼبمغفٍمربطماىزئقوتم
بوظؽؾقوت،موإسطوءمأجقبيمغوصعيميقادثماظعصرمسؾكمضقءماٌؼوصدماظلوعقيمظؾشرؼعيماإلدالعقي،موػذام
اظعؿؾمواىفدماظذيمطونمؼؾذظفمعشوؼخماظزؼؿقغيمػقمعـمأجؾمتطؾقؼمعوموصؾقمإظقفمعـمغظرؼوتمعؼوصدؼيم
سؾكمأرضماظقاضع،موإسطوءمدصعيمأطدلمظؾػؼفماإلدالعلمجملوبفيمسدممتـوػلمحقادثماظزعونمواٌؽون،مودرءم
ذؾفماٌغرضنيمواٌـددنيمعـمأػؾماإلدؿشراقموعـمدورمسؾكمدربفؿ؛موػلمخطقةماجؿفودؼيمػوعيمعـم
اظشقخمربؿدماظشوذظلمؼبمدؾقؾمتػعقؾمعؼوصدماظشرؼعي،متضؿمإظبمجفقدمطؾمعـماظشقخماظطوػرمابـمسوذقرم
واظشقخمجعقط،مصقؼقلمربؿدماظشوذظلمؼبمعؼولمظفمبعـقان":احلرؼةماظشكصقةميفماإلدالم":م«صننقبمعؾدأم
ايرؼيماظشكصقيمأصؾمعـماألصقلماظعوعي،موظؽـمالمؼصحمأنمغلخذمعـمػذاماألصؾمذرؼعيمصـؾقؼمبفمشرلهم
ممومؼشؿؾفمسؾكمضوصريماظـظر،مصقظـمأغقبفمعـمأصرادهموجزئلمعـمجزئقوتف،مصننقبمػذامشؾطمأومعغوظطي،م
صوإلدالممأضوممػذاماٌؾدأموأحورفمبلقوجمميـعمسـفمطؾمدخقؾ،مواسؿدلمصقفمضوسدةمجؾىماٌصوحلمودرءم
اٌػودد،موجعؾمعـماظشرؼعيمعومؼؽقنمضوغقغومميقزمداسلمايؼمواظػضقؾيمعـمداسلماشلقىمواظشرم
واظشفقات،مصؿفؿومطونمصعؾماٌرءمالمؼصودممعصؾقيموالمصبؾىمعػلدةمصؾالغلونمذبولمصلقحمؼبمهصقؾف،م
وعؿكمطونماظداسلماظذيمؼدسقهمػقماشلقىموضبصؾمسـدموضقسفمعػلدةمتؾقؼمبوظـػسمأومبوظغرلمصالمذبولم
ظؾؿرءمؼبمهؼقؼف،مبدسقىمأنقبمظإلغلونمحرؼؿفمؼػعؾمعومأراد،مصننقبمػذاماظـقعمأحؼمأنمؼقدؿمبوإلبوحقيم
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اٌؿؼقتيماظيتمالمؼؼرػومسؼؾموالمدؼـ...صويؼققماظيتماسؿدلػوماإلدالمموخققبشلومظؾـقبوسموعؽـفؿمعـفومػلم
ايؼققماظيتمتؼؿضقفومغظؿمايقوةموؼلؿؾزعفوماظؿؽقؼـماًؾؼلمظؾؾشر،مممومؼـؿٍماآلثورماحملؿقدةموالم
صبؾىماظػلودمأومؼقضعمضررا»(،)38موؼؼقلمؼبمعقضعمآخر:م«صوإلدالممبقضقصفمعـمعؾدأمايرؼيماظشكصقيم
سـدمايدماظذيمؼلؿحمبفماٌـطؼماظؼقؼؿمواظطؾعماظلؾقؿمالمؼؼصدمأنمؼؽؾؾمايرؼيمبؼققدمعـماظػقالذ،موظؽـم
ؼرؼدمأنمتؽقنمحرؼيمصوييمتـؿٍمآثورامربؿقدةموتعنيمسؾكمإضوعيماٌصوحلماٌرشقبمصقفومعـم
اىؿقع...وطؾمذبؿؿعمؼؾينموجقدهمسؾكمععوطليماظلــماإلشلقيمصنغقبفمؼصوبمجبرائؿمآثوعف:

﴿ 

[ ﴾        سورة النمل آية .)39(»] 61م
مصوظشق خمربؿدماظشوذظلمؼعؿؾمعـمخاللمعؼوالتفموطؿوبوتفمسؾكمربطماظؼضوؼومواٌلؿفداتموايقادثم
بقاضعفومودقوضفوموطؾقوتفوموجزئقوتفو،موآثورػومسؾكماظقاضعموعومتمولمإظقف،موظؽـمدائؿوموصؼمرؤؼيمعؼوصدؼيم
ذوعؾي،مواسؿؿودامسؾك ماظؼوسدةماٌـضؾطيماظيتمأزفرػوماإلعومماظشوريبمظؾعقونموأوالػوماظؽـرلمعـماألػؿقيم
واظعـوؼيمؼبمطؿوبفماٌقاصؼوت موػلمضوسدةماظؿـلقؼمبنيماظؽؾقاتمواجلزئقات(،)40مواظذيمؼعينماظؿعوعؾم
ععماألدظّيماظشَّرسقيماىزئقيمسـد ماالدؿـؾوطممبومصبريمواظ ُؽؾخملقوتماظؿشرؼعقيماظعوعقبيمسؾك متـوشؿ مواغلفومم
وتكظػ،موصؼمضقابطموآظقوتمربددةموواضقي،معـفومأنمؼؽقنماظـقبوزرمصقفومعـمأػؾماظـظرمواإلجؿفود،موأنم
المصبعؾماظـوزرمذظؽماألصؾماظعوممذرؼعيمظقؾبؾقؼمبفمعومؼشوءموؼشؿفل،مأومهًمتلثرلماًضقعمألػقاءم
اظـػسموذفقاتفو،مأومهًمضغطمتدلؼرماظقاضعمواظؿلؾقؿمواتؾوعماظغوظىماألسؿماٌـؿشر،موؼبمذظؽمإذورةمضقؼيم
عـ ماظشقخ مسـ مايذر معـ ماظـصقص ماظيت متؾدوا مزقاػرػو مأن مصقفو مخرلا موصالحو مأو معو مميؽـ متلؿقؿفوم
بوٌؼوصدماظقػؿقي،مودؿؽقنمغؿقفيمػذاماٌـفٍماظؼقؼؿمػقمهصقؾماظػوئدةمجبعؾمايؽؿماظصودرمؼبماظؼضقيم
ربؾماظـظرمؼلؿفقىمٌؼوصدماظشرعمؼبمهؼقؼماٌصؾقيماٌـشقدة،مطؾمذظؽمؼؿؿمؼبمإرورمسدممزبوظػيمضقاسدم
اظؿعو عؾمععماظـص،مصوظشرؼعيمػلمضوغقغفمودرءماٌػوددموجؾىماٌصوحلمػقمضقاعف،موزواجرماظشرعموغقاػقفم
ػلمدقوجفماظقاضلمعـمطؾمدخقؾ.م
مموؼؼقلماظشقخمربؿد ماظشوذظل مؼبمعؼولمآخرمظفمبعـقان":اظعقد"«:وجوءماظؿشرؼعماإلدالعلممبؼوصدم
دوعقيموراسكمصقفومحؼماًوظؼموعومصبىمظفمعـماظعؾودةمواظشؽرمسؾكمعومأغعؿ،موحؼماٌكؾققممبومتـؾلطم
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ظفمغػلفموؼـشرحمظفمصدرهموتـعؿمبفمجقارحف،مصشرعمظؾؿلؾؿنيمؼبمؼقمماظعقدماظصالةمواًطؾيمؼؼقممبفوم
اإلعوممصقذطرموؼعظفؿ،مصلولمعومؼؾدأمبفمأػؾماإلدالممعـماظعقدماظػطر،مإزفورامظؾـعؿيموتؾؽمدـيماظردقل،م
ثؿمسؾودةمآمبوظصالة...وضدمطونماٌلؾؿقنمؼبماظصدرماألولموعومبعدهمطبرجقنمخورجماٌدؼـيمظصالةماظعقد،م
وذظؽ معؼصد مآخر معـ معؼوصد ماظشرؼعي ،موػق مأغقبف مالبد مألػؾ ماٌؾي معـ مسرصي مصبؿؿع مصقفو مأػؾفو مظؿظفرم
ذقطؿفؿ موتعؾؿ مطـرتفؿ .)41(»...موظؼد مطون مؼب ماىوػؾقي مأؼضو مأسقود مصبؿؿع مصقفو ماظـوس ،مظؽـ ممتقزتم
األسقودماظشرسقيماظيتمجوءمبفوماإلدالم مطـــــ :م"سقدماظػطر ،موسقدماألضقك"ممبومهؿقؼفمسؾكمعؼوصدم
دوعقيمروسلمصقفومحؼماًوظؼمؼبمسؾودتفموحؼماٌكؾققمؼبماظػرحمواظلرور،موخروج معبقعماٌصؾنيمإظبم
عصؾك ماظعقد مؼظفر مطـرتفؿموؼؾدي مذقطؿفؿ موؼعزز متكخقفؿموتقحدػؿ ،مصفذه مػلمحؽؿ موعؼوصد متشرؼعم
اظعقد مصنغقبفو مؼب مشوؼي ماٌـودؾي ،مصوظـقبوس مؼب متؾؽ ماألسقود مال مذؽ مأغفؿ مؼشؽرون مربفؿ مصقف ،موؼعؾدوغف،م
وضبؿدوغف،موؼللظقغفمضؾقلماألسؿول،موغقؾماظـقاب.م
طؿومهدثماظشقخممربؿدماظشوذظلم–رغبفمآ -مسـماٌؼصدمعـمإخراجمزطاةماظػطر مصؼول:م«وجوءم
اظؿشرؼع ماإلدالعل مبقجقب مصدضي ماظػطر محؽؿي معـ مآ متعوظب ،مظقشورك ماظػؼرل ماظغين مؼب معظوػر ماظػرحم
واظلرور،موأطدمهمسؾكماٌلؾؿني مسؾكمأدائفومورشىمصقفومأعؿفمأذدمترشقى،معـمذظؽمعو موردمسـمابـم
سؾوس م-رضل مآ مسـفؿو -مضول :م"صرض مردقل مآ مه مزطاة ماظػطر مرفرة مظؾصائؿ معـ ماظؾغق مواظرصث،م
ورعؿةمظؾؿلاطني،مصؿـمأداػامضؾؾماظصالةمصفلمزطاةمعؼؾقظة،موعـمأداػامبعدماظصالةمصفلمصدضةمعـم
اظصدضات "مرواهمأبقمداودموابـمعوجيموايوطؿموصققف،موالمطبػكمعومؼبمػذاماظؿشرؼعماظلوعلمعـماظرسوؼيم
ظؾضعػوءمواٌلوطني،مصؾؿمؼذلكماظػؼراءمؼؿؽػػقنماظـوسموؼؾققنمؼبماظطؾىمعـمصقاضؾماألشـقوء،مبؾمجعؾم
شلؿمحؼومعػروضوموعؼدرا م ؼدصعفماظغينماظصوئؿمألخقفماظػؼرل،محؿكمؼلؿغينمسـماظلمالمؼقمماظعقد،موالم
تظفرمسؾقفمعظوػرماظذلمواالحؿقوج،مواٌلؾؿمأسزمعـمأنمؼذلمأومميؿفـ،موظؽـموؼومظألدػمضوسًمايؽؿيم
وخػلمأعرػو»...م(،)42مصؽؿومبقـفماظشقخمربؿدماظشوذظلمصننقبمظؾشرعمؼبمزطوةماظػطرمعؼوصدمميؽـمأنمتظفرم
وت ؿفؾكمؼبمغصمضرآغلمأومغؾقي،مصؿؾبلخذمعـفمعؾوذرةموتؿػووتمتؾؽماظـصقصمؼبمدرجيمدالظؿفومسؾكمذظؽم
اٌؼصدمؼؼقـوموزـو،موادؿؼصوءمذظؽماٌؼصدموادؿػودتفمصقفمبقونمظؾؽقػقيمواظطرؼؼمواٌـفٍماظذيمهددمبفم
اٌؼوصدموتؾبعني،موػـومعؼوصدمإخراجمزطوةماظػطرمأخذتمعـماظؾقونماظـصلمعؾوذرة،موػؿومعؼصدانمأدودقونم
ولدامؼبماظطعؿيمظؾؿلوطنيمواظ طفرةمظؾصوئؿ،مصوظشرعمضبرصمسؾكمتطفرلماظصوئؿنيمعـماظذغقبمواٌعوصلم
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وػـومؼؿفؾكمعؼومماظؿكؾقيمسـماظلقؽوت،مصصدضيماظػطر ماظيت مودلمخؾؾماظصقوممطلفدتلماظلفقمظؾصالةم
ودلانماظـؼصمأوماًؾؾ،مورعؿيمظؾؿلوطني ،موػـومؼؿفؾكمعؼومماظرسوؼيمظؾضعػوءمواٌلوطنيمحرصومسؾكم
صرحفؿ،موالمؼرؼدماظشرعمأنمؼقجدمؼبمؼقممصرحماٌلؾؿنيمعـمػقمجوئع،مصنذامسرفماٌؼصدموسؾؿًمسظؿؿفم
طونمالبدمعـماٌؾودرةمظألداء،مواٌلوػؿيمؼبمهؼقؼمعومؼفدفمإظقفماظؿشرؼعماظلوعلموؼؼصده(.)43م
-04حمؿد ماهلادي مبـ ماظؼاضل ماحلـػل ماظؿقغلل م(1320ػــ1399-ػـ=–1903م
1979م))44(:مم
ممممأ/دـــريتف :مػق ماظشقخ مربؿد ماشلودي مابـ ماظشقخ مربؿد مابـ ماظؼوضل ،موػق مذؼقؼ ماظشقكنيم
اٌرحقعنيمربؿدماظشوذظــلموإبراػقؿمابـ اظؼوضل،موظدممبدؼـيمتقغس ،متربك موغشل مؼبمودطمسؾؿل سرؼؼم
حػظمصقفمأحضوغفمغصقؾومعـماظؼرآن اظؽرؼؿ،ماظؿقؼمبعدمذظؽمجبوعع اظزؼؿقغيماٌعؿقر دـيم(1313م)،م
حقٌمزاولمدرادؿف اظـوغقؼيمبـفوحموخؿؿفومبشفودةماظؿطقؼعمدـيم(1591ػـ1315/م)،مطون ماظشقخم
ربؿدماشلوديمابـماظؼوضلمحرؼصومسؾكمإصودةمرؾؾؿفموتقجقففؿ ،مععمارالعموادعموهؼقؼمسؾؿلمدضقؼ،م
وعـمذققخفماظذؼـمأخذمعـمععنيمسؾؿفؿ :م"اظشقخمربؿدمعـوذق،ماظشقخ مربؿَّدمجعقط ،ماظشقخمربؿدمبـم
ؼقدػ ،مواظشقخ مابـ مسوذقر" ،مبوذر مرغبف مآ ماظؿدرؼس مبوىوعع ماألسظؿ ،موبعده مبوظؽؾقي اظزؼؿقغقيم
ظؾشرؼعيموأصقلماظدؼـ،موصوزمؼبمعـوزرةماٌدردنيمعـماظطؾؼيماألوظبمدـي(1351م)،موعـمأػؿماظؽؿىماظيتم
تقظب متدرؼلفو":تػلرل ماظؼوضل ماظؾقضووي ،موعغـك ماظؾؾقى مالبـ مػشوم" ،مودوػؿ مؼب متلدقس ماجملؾيم
اظزؼؿقغقيمدـيم1351م ،موغشرمبفومسدةمحبقثمضقؿي،موطؾػمخطيماظؼضوءمعـذمدـي م1353م ،موؼبم
دـيم1331ممطؾػمخبطيمعػيت محـػل ،موؼبمدـي م(1319م)مأصؾحمعػؿقومظؾفؿفقرؼيماظؿقغلقي؛متقؼبم
اظشقخ مربؿد ماشلودي-رغبف مآ-دـي م(1533ػـ_1313م) ،متورطو مآثورا معفؿي مبعضفو معـشقرم
وبعضفومالمؼزالمزبطقرو،معـمأذفرػو(:ردوظيمعرذدمايوج،مردوظيمؼبماظصقم،مذبؿقسيمعؼوالتمعـشقرةم
بوجملؾي ماظزؼؿقغقي مبؾغً م 19محبــــو معـفو )45(:م"األخالق موعؾؾغ مسـوؼي ماظشورع مبفو ،ماإلدالم مدؼـم
اظؿقحقدماًوظص،متػشلمادؿعؿولماٌكذراتمبنيمذؾوبماألعي ،مذرحمحدؼٌ:م«إنّماظدؼـمؼلر»،مغظومم
اظزطوةمواظصدضيمؼبماإلدالم،مربوضراتمؼبمتورؼخماظؿشرؼعماإلدالعلمطونمأظؼوػومسؾكمعـدلمطؾقيماظشرؼعيم
وأصقلماظدؼـمدـيم1311م"(.))46م
ممممب/إسؿـاءماظشقخمحمؿدماهلاديمبـماظؼاضلممبؼاصدماظشرؼعة:م
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إنقبمعؼوصدماظشرؼعيمػلماظرابطماىوععمظؽؾمصروعماظؿشرؼعمؼبمعبقعماٌـوحلماظعؾودؼيمواظعودؼيم
واالجؿؿوسقيمواظؼضوئقيموشرلػو،مصفلمالمدبرجمسـمطؾقوتفوموعؼوصدػوماظـوبؿيماظعوئدةمإظبماظضروراتم
اًؿسمعـمحػظماظدؼـمواظـػسمواظـلؾمواظعؼؾمواٌول،موػذهماظؽؾقوتماظعوعيمطؿومأرؾؼفوماظعؾؿوءمسؾكم
اظضروراتماًؿسمأرؾؼقػومأؼضومسؾكماٌعوغلماظشرسقيماظعوعي،مواظيتمتؾؿؼلمسـدػومطؾمأحؽومماظشرؼعيم
وضدمتـقسًمبنيمظػظقيم(غصقي)مطؼقظفمتعوظب:

﴿         

[ ﴾سورة البقرة آية ] 173

،مأومععـقؼيم(ادؿؼرائقي)مطلصؾمددماظذرائعموأصؾماسؿؾورماٌكل،موضوسدةمتؼدؼؿماٌصؾقيماظعوعيمسؾكم
اًوصي(،)47موػذهماظؽؾقوتماظعوعي محوطؿي مظؾػروع موظقلً مربؽقعي مبفو ،موؼلرل ماالجؿفود ماظػؼفل مؼبم
صؾؽفو موال مدبضع مألصالك ماجملؿفدؼـ مأو ماظػؼفوء ،مصؽؾمحؽؿمعـفومإظّوموػقمؼـؿفلمؼبمشوؼؿفماظؾعقدةمإظبم
هؼقؼفوموولقدػو،مصـؾفماظشقخمربؿدماشلوديمسؾكمتؾؽماظؽؾقوتمواىزئقوتمووجقبمتؿؾعفوموادؿؼراءم
عقاضعفو ،معلؿدال مؼب مغػس ماظقضً ممبو مضوظف معدون مسؾؿ ماٌؼوصد ماإلعوم ماظشوريب موغؾف مسؾقف مؼب مطؿوبفم
اٌقاصؼوت ،معلؿشفدا مبوألعـؾي مواظشقاػد مضوئال...«:ألنقب ماظشؾف مإعقبو مؼب ماظؼقاسد ماظؽؾقي مأو مؼب ماألحؽومم
اىزئقي ،مأعقبو ماظؽؾقوت مطــــ :م"هرؼؿماظؼؿؾ مبدون محؼ،موهرؼؿ ماظلرضي،مواظزغو ،موهرؼؿ مأطؾ مأعقالم
اظـوسمبوظؾورؾموعومأذؾفف" ،مصننقبمػذهمترتؽزمسؾكمعؾودئماظعدلماألوظقيموػلمظذظؽمأبدؼيمواحدة،مصالمشروم
ػعـمأنؼ متؽقنمعؿشوبفيمضدميوموحدؼـوموؼبمزبؿؾػماألحقالمواظعصقرمواظشعقب،مضولماإلعوممأبقمإدقوقم
اظشوريبمؼبماٌقاصؼوت:م"...إنقبمػذهماألحؽوممطؾقيمأبدؼي ،موضعًمسؾقفوماظدغقوموبفومضوعًمعصويفومؼبم
اًؾؼ ،محلؾؿومبنيمذظؽماإلدؿؼراءمواظؿؿؾعموسؾكموصوقمذظؽمجوءتماظشرؼعيمأؼضو ،مصذظؽمايؽؿماظؽؾلم
بوقمإظبمأنمؼرثمآماألرضموعـمسؾقفو"،)48(»...موؼبمذظؽمؼؼقلماظشقخمربؿدماشلودي«:والذؽمأنقبممموم
ؼلفؾ مسؾؿـو مصفؿفو موإحلون متـزؼؾفو مسؾك معـوزشلو ،موؼمػؾـو مإلعؽون مادؿكراج مصروسفو ماظؽـرلة موتطؾقؼم
طؾقوتفومسؾكمجزئقوتفوماظيتمالمتـقصرمضؾطماظؽقػقيماظيتموردتمسؾقفو ،مواألحقالماظيتمالبلؿفومحنيم
تـزؼؾفو،مواظظروفماظيتمحػًمبقرودػومعـمعصدرػوماألول،مواألدوارماظيتمعرتمبفومعـذمغشلتفومإظبماظققمم
وػذا)49(»...م
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صـالحظ مإػؿؿوم ماظشقخ مربؿد ماشلودي مسؾك ماىؿع مبني ماظؽؾقوت ماظعوعي مواألدظي ماًوصي ،موؼؼصدم
بوظؽؾقوتماظعوعيمػـومبوظؿقدؼدمعومطونمعـصقصـبومسؾقف،موػلماٌصوحلماٌعؿدلةمذرسوًمالماٌؾغوةموالمواٌردؾي،م
صوألحؽومماظشرسقيماظعؿؾقيمالممتـؾ مإالمودوئؾمظؿقؼقؼمتؾؽماٌؼوصدماظؽدلىمسؾكمأرضماظقاضع،مأي معوم
ؼصطؾحمسؾقفمبوإلجؿفودماظؿطؾقؼل؛ مصالبدمأن متـزل متؾؽ ماألحؽومماظشرسقيمسؾكماظـقازل مواٌلؿفدات موصؼم
عؼرراتفو،ممبومالمؼؾزممسـفومؼبماظقاضعماظعؿؾلماٌراسكمصقفمزروصفموعالبلوتف،مأيمعضودةمأومععورضي،مصنذام
ظقحظمأنمعكلمتطؾقؼمايؽؿماظشرسلماظعؿؾلمؼمديمإظبمخالفمضصدماظشورعمصننقبمايؽؿمؼصؾح مشرلمذرسلم
ؼبمتؾؽماظـوزظيماٌـظقرمصقفو،مغظراًمظذظؽماٌكلماٌؿـقعمذرسوً،مودقؽقنمعصرلمذظؽمايؽؿ مػقماظؿقضػمسـم
األخذ مبفمواظعؿؾ ممبضؿقغفمإظب مشوؼي مزوال معـوطمذظؽماٌوغع،مأو مادؿــوء متؾؽ ماظقاضعي مبعقـفو معـ مسؿقمم
حؽؿفوماظيتمأدرجًمهؿف،مثؿمإدخوشلومبعدمذظؽمضؿـمأصؾمأومحؽؿمذرسلمآخر،مصنذامدكبرغومسؾكموصؼم
ذظؽمأعـومعـ متـوضضماىزئلمععماظؽؾل،مواحؿطـومعـمأنمؼمديمتطؾقؼ متؾؽ ماظقدقؾي ماٌغوؼرة مإظبمعـوصوةم
عؼصقدػو،مووضحماظدطؿقرماظرؼلقغلمعومذرحفماظشور يبمعـمضرورةماسؿؾورمخصقصماىزئقوتمععماسؿؾورم
طؾقوتفوموبوظعؽس،مودوقمأعـؾيمطـرلةمطونمأبرزػومتغقرلماظؿصرفمؼبمايؼققماظـوبؿيمإذامطونمزبوظػًومٌؼوصدم
اظشرؼعي،موضقاسدػوماظعوعي،مطوظؿعلػمؼبمادؿعؿولمايؼ،مواظؿدخؾمؼبماظعؼقدمإذامحؽبقؽبتمزؾؿـبومبقــبومألحدم
ررصقفمأومأرراصف،موذظؽمبـؼضفمأومتعدؼؾفممبومضبؼؼماظعدلمظؾطرصني،موعـمػذاماظؾوبموضعماىقائحمأوم
غظرؼيماظظروفماظطورئي(.)50م
ثؿمؼعطلماظشقخماظػوضؾ مربؿدماشلودي مأعـؾيمحقيمعـ ماٌؼوصدماًوصي،موػل ماظيتمؼعدلمسـفومبلغقبفوم
اظغوؼوت ماًوصي مبؾوب معـ مأبقاب ماظشرؼعي ماالدالعقي مأو ممبفؿقسي مأبقاب معؿقدة مطؿؼصد ماظعؾوداتم
واٌعوعالتمواىـوؼوت موايدود معـؾ ":ماًضقعمٓمتعوظبمواظؿقجفمإظقف موسؿورةماظؼؾىموحلـماظصؾيمبف،م
وتقصرلمحوجوتفؿمودصعماٌشؼيمسـفؿ،محصقلماظزجرمسـماضذلابمايدودمواىـوؼوتموععوودتفو"مصذطرمعـم
ذظؽماظصالة،مواظطفورةمواظقضقء،موادؿؼؾولماظؼؾؾي"،موػـومغـؾفمحقلمتػرؼؼماإلعومماظشوريبمبنيماظؿعؾديم
واظؿعؾقؾلمصؼولمأنقبماظؿعؾدي مػق معو مؼعؼؾ مععـوه مسؾكماظؿػصقؾمعـماٌلعقر مبفو مأو ماٌـفل مسـف ،مطوظصالةم
واظصقوممواظزطوة موايٍ موػل معـ ماظعؾودات ماًوظصي مواظؿك متلؿك مبوظعؾودات ماحملضي ،مطؾ مػذاموشرلهم
سؾودةمٓمدؾقوغفموتعوظبموالمبدمصقفمعـماظـقي،موأعقبوماظؿعؾقؾلمصفقمعومطونمعـمضؾقؾماظعودؼوتمأومعـمضؾقؾم
عومؼعؼؾمععـوه( )51موػلمتلؿك ماظعؾودةماظغرلماحملضيموذررفومػقماظـقي،مصوظـقيمتؼؾىماظعودةمإظبمسؾودةم
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ألنقب مذرطماظـقابمغقيماظؿؼربمٓ ،موظؼدمجوءمؼبمايدؼٌماظشرؼػ«:إغّؿاماألسؿالمباظـقات» ،موعـمػذام
اٌـطؾؼمزـقب ماظؾعضمأغقبفمالمعؼوصدمشلو ،مصؾؿمؼؿؽؾؿمسؾكمأدرارػوموحؽؿفوموعؼوصدػو،مأومتؽؾؿمسؾكماٌؼصدم
اظعوممدونمتػصقالتمجزئقوتف،مصقـؾفماظشقخمربؿدماشلوديمسؾكمذظؽمصقؼقل«:وممومضبلـمسؾقفماظؿـؾقفمؼبم
ػذاماٌؼومموؼظفرمممومضررغوه،مأغقبفمعـماًطلماظػوحشموضاللماألوػوممرأيمعـمؼؼقلمأنقب ماظصالةمملمتؼصدم
ظذاتفو،موإغقبؿوماٌرادمطقغفومذرؼعيمظؾؿذطرمبذاتماإلظفمواالدؿشعورمبقجقده،مواظؿػؽرمبؽؿوالتفمواظؿـزهمؼبم
حبرمعؾؽقتف،موتؼدؼلفمومتفقدهموتـزؼففموهؿقده،مضقوممبقاجىمذؽرماٌـعؿمواالسذلافمبفموبنغعوعف،م
وػذا مإذا محصؾ معـ ماظعؾد معؾوذرة مؼؿقجف مضؾؾف موروحف ،مصالحوجي مإلضوعؿفو مبوىقارح مايلقي موتـظقؿم
آدائفومسؾكماظؽقػقيماٌؿعورصيماًورجقي،موبطالنمػذاماظؼقلمبدؼفلمألنقبماظعؾودمإنمطوغًمأرواحفؿمػلم
اٌؼصقدة مبوظعؾودة مواظؿؽؾقػمػصودؿشعورؼ مػذه ماٌعوغلمعؼصقدمعـ ماظصالة مال مربوظي،)52(»...موؼؼقل مؼبم
اظطفورة«:ػذامممومؼؽؿـػماظصالةمممومجعؾفماظشورعمذررومأصؾقومأومطؿوظقومصقفومطوظطفورة،موصقفومعـمتـؼقيم
اىلدمعـماألدرانمواألوضورمعومؼعرصـومعؾؾغمسـوؼيماظشورعمايؽقؿمبلعرماظـظوصي،ماظيتمػلمأدوسمظلالعيم
اىلؿمممومؼقجىمظفماخؿالال،ماغظرمظؼقظفمسؾقفماظصالةمواظلالم":ظقالمأنمأذؼمسؾكمأعيتمألعرتفؿمسـدم
طؾمصالة مبقضقء" ...صوظشورعمؼرؼدمعـماألعقبيماإلدالعقيمأنمتؽقنمأعيمروػرةماظظوػرمواظؾورـموضوءةماظؾشرةم
واظلرؼرة »....م(،)53مثؿمؼؼقل«:وعـمذظؽمادؿؼؾولماظؼؾؾيمواهودماالووه،مصننقبماٌؼصقدمعـفماالدؿشعورم
بقحدة ماٌؼصد مواجؿؿوع ماظؽؾؿي ،موأنقب ماظقاجى مأن متؽقن مػذه ماألعي معؿؽوتػي مؼشد مبعضفو مأزرم
بعض.)54(»...مم
ظؼدمتؽؾؿماظشقخمربؿدماشلوديمسؾكمغؼطيمعفؿيمطون مفبضدمأثورػومعـمػؿمضؾؾفمخوصيماإلعومماظشوريب،م
وػل مأغقب فمالبدمظؾـوزرمؼبماألحؽومماظؿعؾدؼيمواظؿعؾقؾقيمأنمؼضعمبنيمغصىمأسقـفماظؿػرضيمبنيماألحؽومماظيتم
ؼؼوسمسؾقفو،مٌومشلومعـمسؾؾموأوصوفمواضقيمعـضؾطيمؼـؿؼؾمايؽؿمبقادطؿفومإظبمشرلػو،موبنيماألحؽومم
اظيتمشلومحؽؿموعؼوصدمظؽـماألحؽوممالمتـؿؼؾمإظبمشرلػومعـماظصقر،مصوظقصػمصقفومضوصرمسؾكمربؾفمصؼط،م
أيممبعـكمأنقبماظؼقوسمالمصبريمصقفو،مالممبعينمأغقبفومخؾًممتوعومعـمايؽؿمواٌؼوصدمواألػدافمواألدرار،م
صرعضونمصقف مأدرارموحؽؿموعؼوصدمظؽـمأحؽوعف ماٌؿعؾؼيمبوظصقوممالمتـؿؼؾمإظبمشرلهمعـماظشفقرمبوظؼقوسم
سؾكمرعضون،مألنقبم األوصوفماظيتمجوءتمؼبمرعضونمخوصيمبفموضوصرةمسؾقفمالمتؿعديمشرلهمعـماظشفقر،م
خبالفماظربومعـالمصعؾّيماظؿقرؼؿمميؽـمأنمتؿعدىمإظبمشرلػومعـماألصـوفماٌذطقرة(.)55م
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وتطرقماظشقخمربؿدماشلوديمؼبمعؼوالتمأخرىمظفمألدسماظؿَّشرؼعماإلدالعل،مظؾشؾفماٌؾـقثيمؼبموضؿفؿم
عـمررفماٌلؿشرضنيمواظعؾؿوغقنيمواظغربقنيماظؼوئؾيمبلنقبمأحؽومماظشرؼعيمضوصرةمسؾكمزعـمععنيمالمتؿفووزم
إظبمشرله معـماألوضوت ،مصؾنيمسظؿمتؾؽماألدسموعومعقَّزتمبفماظشرؼعيماالدالعقيمعـمدميقعيمؼبماألحؽومم
وخؾقدمؼبماظؿلثرلمواٌػعقل،مصفلمتؾزممآخرماٌلؾؿنيمعـؾؿومظزعًمأوشلؿ،مصفلمأدسمعؿقـيمورطوئزمصرؼدةم
أطلؾًماظشرؼعيماظصالحقيمظؽؾمزعونموعؽونموإغلون،مؼؼقلماظشقخمربؿدماشلودي«:ضوعًمتؽوظقػماظؼرآنم
سؾكمثالثمأدس:م"سدممايرج،مضؾيماظؿؽوظقػ،ماظؿدرجمؼبماظؿشرؼع"،مأعقبوماألول:مصنغقبفمظقسمؼبمتؽوظقػم
اظؼرآن مذلء معـ مايرج مواظشدة مأو معو مؼعلر مسؾك ماظـوس موتضقؼ مبف مصدورػؿ...وأعو ماظـوغل :موػق مضؾيم
اظؿؽوظقػمصفقمعـمتقابعماظقلرمواظلفقظيمصقفو...وعـمدالئؾماظقلرمواظرغبيمأؼضومأنمطوغًمػذهماظشرؼعيم
عؿدرجيمععماٌؽؾػني مؼبمطـرلمعـماألحؽومماظيتمملمؼلظػقػو ،موظذظؽمأعـؾيمطـرلةمعـفو:مأنقبماًؿرمملمهرمم
دصعيمواحدة ،مصنغقبفو مطوغً مضدممتؽـً معـ مغػقدفؿ ممتؽـو مسظقؿو مصوضؿضً مايؽؿي ماإلإلشلقي مأن مؼؿدرجم
اظؼرآنمؼبمتشرؼعمأحؽوعفو.)56(»...م
-05حمؿد ماملكؿار مبـ محمؿقد ماحلـػل ماظؿقغلل(1322ػـ1393-ػـ= م 1904م–م
1973م))57(:م
ممممأ/دـــريتف :موظد مصضقؾؿف محبل مبين مخرادون محبوضرة متقغس ،موػق منؾ ماظعالعي مضوضل مضضوةم
تقغس موعػؿقفو مايـػل ماألول ماظشقخ مربؿقد مبـ مربؿقد(ت1599ه1313-م)؛مإشبرط مؼب ماظدرادي مؼبم
جوعع ماظزؼؿقغي مدـي م1311م ،م مواتصػ مبني مخالغف محبى ماظعؾؿ مواظؿدضقؼ موايزم ،موايرص مسؾكم
اإلدؿػودة موحلـ ماإلصغوء،موعـمذققخف ماألسالم مغذطر:م"واظده،مواظعالعي ماظطوػرمابـ مسوذقر ،مربؿد مبـم
ؼقدػ ،مربؿد مجعقط ،مربؿد ماظـقػر"،ممطؿومتؿؾؿذمسؾكمؼديماظشقخ مأجقول مسدؼدة مطـــــــ:م"ربؿد مبـم
اًقجي ،مربؿد ماٌكؿور ماظلالعل"...؛ ماغؿكىماظشقخمربؿقدماٌكؿور مًطي ماظػؿقى مدـيم1359م،مثؿم
سزل معـفو معـ مررف معؾؽ متقغس مربؿد ماٌـصػ مبوي ،م مثؿ مأسقد مًطؿف معػؿقوً محـػقوً مأوالً موعدردو معـم
اظطؾؼي ماألوظب مبوىوععي ماظزؼؿقغقي ،مثؿمسزلمعرةمأخرى مدـي م1339م،مظرلجع مذبدداً مإظب معؾوذرة مسؿؾفم
ؼب مدـي1333ممبعد متزطقي معـماظشقخمابـ مسوذقر،مزلل مسضقا معرادالً مجملؿع ماظؾغي ماظعربقي مبوظؼوػرة،م
واخؿرل مإلظؼوء مطؾؿي ماظزؼؿقغي مؼب معؾؿؼك ماظػؽر ماإلدالعل ماظلودس ماٌـعؼد مبوىزائر م1311م،مأظؼكماظشقخم
ربؿقدماٌكؿور ماظعدؼد معـ ماحملوضرات مودوػؿ مبوظعدؼد معـ ماظؿقؼقؼوت مواٌؼوالت مؼب ماظصقػ مواجملوالتم
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عـفو :مربوضرات محقل":اٌرأة موطراعؿفو موحؼقضفو" ،موطؿوبوت مو مهؼقؼوت مؼب مزبؿؾػ ماجملالتم
عـفو":اظؾصوئر ماىزائرؼي م" ،م"اظعؾؿ ماٌغربقي" ،م"اجملؾي ماظصودضقي" ،م"اجملؾي ماظزؼؿقغقي"؛ متقؼب ماظشقخم
ربؿدماٌكؿورم-رغبفمآ -مدـي م1535ه1315/م،موعـ مأبرز مآثوره مؼقعقوتف ماظؿورطبقي مأو معو مزلوهم
"بؿورؼخ مايقوة" موػل مدفالت مػوعي مسـ مايقوة ماظػؽرؼيمواإلجؿؿوسقي مواظقرـقي مواظعوٌقي مبؿقغس مواظعوملم
اظعربلمواإلدالعل.مم
ممممب/إسؿـاءماظشقخمحمؿدماملكؿارمبـمحمؿقدممبؼاصدماظشرؼعة:م
جوءتمأحؽومماظشقبرؼعيمظؿقؼّؼمعصوحلماظعؾودمؼبماظدقبغقومواآلخرة،موضدموردتمطـرلمعـماظـصقصماظداظيمسؾكم
أنقبماظشرؼعيموؾبضعًمٌصوحلماظعؾودمؼبماظعوجؾمواآلجؾ،معـفومضقظفمتعوظب:
البقرة آية ،] 41موضقظفمدؾقوغف:

[ ﴾  سورة

﴿[ ﴾    سورة البقرة آية ] 12وضقظفمسزموجؾ﴿ :

[ ﴾  سورة غافر آية ،] 68مإظبمشرلمذظؽمعـماآلؼوتمواألحودؼٌماظيتمتمطدمػذهماظؼضقي،م
واألسقودمسـدغومالمدبرجمؼبماىؿؾيمسـمأحؽومماظشرؼعيماظيتمذؾبرِسؽبًمظعددمعـمايكب َؽؿِمواٌؼوصدماظلوعقي،م
واألشراضماظعوظقيماظرصقعي،مواظيتمميؽـمتؾؿُّلفوموتدبرػومعـمخاللماظـصقصماظقاردةمؼبماظقحقني،موضدمطـقبوم
ذطرغومبعضفومدوبؼو،موػلمطـرلةموعؿـقسيمطـــ":تعؿقؼماظؿالحؿ،موتقثقؼماظرابطيماإلميوغقيمواألخقةم
اظدؼـقيمبنيماٌلؾؿني،معؾودطيماألػؾموعداسؾؿفؿموتغقرلممنطمايقوةماٌعؿودة"،موػقمعومتصدىمظف أؼضوم
اظشقخمربؿدماٌكؿورمطشػوموادؿكراجومؼبمعؼولمظفمبعـقان":حؽؿةماألسقادموعغزاػا"مصقؼقل«:وغقدمأنم
غرجعمبؽمبعدمػذامايدؼٌمسـماألسقودماإلدالعقيماظيت شلو صؾغيمدؼـقيموعومصقفومعـمايؽؿيماظؾوظغيم
صـؼقل؛مإنقبمذرؼعيماإلدالممتـطقيمؼبمطؾمعومجوءتمبفمسؾكمحؽؿمدوعقيموأشراضمسوظقي،مصفلمذرؼعيم
جدموسؿؾمالمدبؾقامطؾمجزئقيممموماذؿؿؾًمسؾقفمعـمسدلةممٌـمؼعؿدلموعقسظيمٌـمملمؼطؾعمآمسؾكمضؾؾفم
بطوبعماظؽػرمواظػلققمواظعصقون...وضدمصرضمآمسؾكمسؾودهمؼبمػذاماظققممصالةماىؿعي،موحـفؿمسؾكم
اظظفقرممبظفرماظػرحمواظلرور،محؿكمتؽقنمحوظؿفؿمغورؼيمبشؽرمآموتؼدؼرمعومأغعؿمبفمسؾقفؿمبؿكصقصفؿم
بفذاماظققمماظعظقؿ،مصفذامؼقمماىؿعيموػذهمأدرارهماظيتمأودسفومآمصقف...صلعقبومسقدماظػطرمصقؽؿؿفمػلم
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إزفورمذؽرمآمسؾكمعوموصؼمإظقفمعـمأداءمصرؼضيماظصقوممسؾكمأطؿؾموجف،موأيمسؿؾمؼؾؿفٍمبفماٌلؾؿمأػؿم
عـماظؼقومممبومصرضفمآمسؾقف.وأعقبومسقدماألضقكمصقؽؿؿفمػلمإزفورمذؽرمآمسؾكمعومأغعؿمبفمعـماظؼقومم
بػرؼضيمايٍموأدائفمسؾكمأحلـموجف،مأعقبومبوظـلؾيمٌـمضوممبوظؼربيمصوألعرمزوػر،موأعقبومبوظـلؾيمظغرلهم
صؾقؽقنمعشورطومؼبماظلرورمألخقفماٌلؾؿماظذيمضوممبفو،موظقؾعٌمصقفمذظؽماظلرورمحرصوموغشورومسؾكمأنم
ؼمديمتؾؽماظػرؼضيمؼبمأضربموضً»)58(.م
ظؼدمجعؾمآم معقدؿمايٍمعـمأطدلماٌممتراتماظيتمؼشفدػومعالؼنيماٌلؾؿنيمؼبمحقوتفؿ،مؼرؼدونماظؼربيم
إظبمآموؼطؾؾقنمحطمذغقبفؿموشػرانمدقؽوتفؿ،موؼؿلوبؼقنمإظبمصعؾماًرلاتموؼؿشوورونمصقف،م
وؼؿـوصققنمصقؿومبقـفؿموؼلمترونمبوٌعروفموؼؿـوػقنمسـماٌـؽر،موؼؼػقنمأؼضومسؾكمأحقالمبالدػؿم
اإلدالعقي،مبشرطمأنمؼؽقنمداصعفؿماألولمؼبمػذاماٌممترمػقماٌصؾقيماظؽدلىمظألعيماإلدالعقي،موبذظؽؿم
وؿؿعماظؽؾؿيموؼؿقحدماظصػموؼؼػقنمأعوممأسداءماإلدالممعؿؽوتػنيموعؿالغبنيمالمؼػرضفؿمؼبمذظؽمعػرق،م
وظؼدمأرادماظشقخمربؿدماٌكؿورمأؼضومطؿومػقمحولمأضراغفموععوصرؼفمإسطوءمأعـؾيمحقيمغوبضيمعـماٌؼوصدم
اًوصيماظعظقؿيمواٌـوصعماىؾقؾي،مصؾؾقٍمؼبماإلدالممحؽؿمسظؿكموعؼوصدمؾبسؾقومصبىمأنمؼـؿؾفمإظقفوم
اٌلؾؿمظقعلمحؽؿيمعشروسقيمايٍ،مصقزدادمبفومصؼفومؼبمدؼــف،موإضؾـوالًمسؾكماآمتعوظبمورشؾيمؼبمآداءم
ػذهماٌـودؽ،مصؾقـفومؼبمعؼولمظفمبعـقان":احلجمأطربمعؤمترمدؼينمإدالعلمصفؾمصفؿمامللؾؿقنمعغزاه"،م
صؼول«:ػذهمصقائدمايٍماظدؼـقي،مصلعقبومصقائدهماظدغققؼيموعؼوصدهماالجؿؿوسقيمصويٍمأسظؿمودقؾيمظؿعورفم
اظشعقبماإلدالعقيمواتصوشلومبؾعضفو،مصوٌلؾؿقنمسؾكمتؾوسدمأضطورػؿموتـوئلمدؼورػؿموتشؿؿفؿمؼبمعبقعم
أسبوءماألرضمػقلمآمتعوظبمشلؿمعممترامدؼـقومصبؿؿعقنمصقف،مصقؼعمبقـفؿمأوالماظؿعورفماظذيمدسوماظؼرآنم
إظقفمؼبمضقظف:

﴿          
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..ومل مؼػفؿ مػذاماٌغزىمعـ مايٍ مإظّوماظؼؾقؾ ماظـودرمعـفؿ ،»...موؼؼقل مؼب معقضع مآخر...«:صؼد مجوءم
ايٍممبؼووعيمذظؽمطؾفمصػقفماظلػرمورطقبماظؾقورمواضؿقومماألخطور،)59(»...موإغقبؿومؼؿؿمظؾؿػلرماظؽشػم
سـمػذه ماٌـوصع موايؽؿماظلوعقي مبؼدرمعومؼػؿحمآمظعؾده معـ مجقدةماظذػـمؼب مصفؿمطؿوبف موتدبرمععوغلم
أحؽوعف،مصننقب معـوصعمايٍمأطـر معـمأنمهصكمأومأنمدبؿزلمؼبمعؼوظيمواحدة ،موؼؾؼكماظؿعؾرلماظؼرآغلم
أسلؾموأودع،موتؾؼكماٌـوصعماظدغققؼيمواألخروؼيمأسؿموأودعم.م
وعـمأبرزماظـؿوئٍمواظؿقصقوتماظيتمميؽـماظؼقلمأغقبـومتقصؾـومإظقفومػل:م
 -/1محرصمذققخماظزؼؿقغيمسؾكماظؽشػمسـماٌؼوصدموتقضققفومواظلعلمعـمأجؾمتػعقؾفو،موذظؽم
عـمخاللمتـزؼؾفومسؾكمضضوؼوماظعصرموعلؿفداتف،موخوصيمذبولماٌؼوصدماًوصي.م
 -/1مأغقبف مؼقجد ماظؽـرل معـ مأضران ماظشقخ ماظعالعي ماظطوػر مبـ مسوذقر مؼب ماظطؾى ،مأو مؼب ماظقزقػيم
اظؿدرؼلقي،مأومحؿكمرؾؾؿفمؼبمغػسماظقضًمممـمدورمسؾكمعـفففماٌؼوصديمأومذورطفمغػسماألصؽورماظيتم
دسو م إظقف ،موػمالء مإغقبؿو مػؿ مممـ مذؾبفد مشلؿ مبلعي ماظعؾؿ موجقدة ماظذػـ موادؿؼوعي ماٌـفٍ ،موايرص مسؾكم
االػؿؿوممبؼضوؼوماألعقبيماإلدالعقي.مم
 -/5ممتقز ماٌدرديمايـػقي مؼبمتقغس موأبداسفومؼبمسؾؿماٌؼوصد،موعـمأعـؾؿفوماظشقخمربؿدماشلوديم
وربؿدماظشوذظلموربؿدماٌكؿورموذظؽمؼرجعمإظبمدؾؾني مرئقلقني:مأوشلؿو معومؼعرفمسـماٌذػىمايـػلم
عـ مإسؿول ماظعؼؾ مواظرأي موإدؿعؿول ماظؼقوس ماٌؾين مسؾك ماظعؾؾ مواإلظؿػوت مظؾؿصوحل مواٌعوغل ،موثوغقفؿو:م
تالضحمأصؽورػؿمععماٌذػىماٌوظؽلماٌـــؽبظّرمظعؾؿماٌؼوصد.م
-/9متقزماٌدرديماٌوظؽقيمؼبماظؿـظرلمظعؾؿماٌؼوصدمعـمخاللمطؾمعـماظعالعيماظطوػرمبـمسوذقرمواظشقخم
ربؿدماظعزؼزمجعقط.م
-/3اظدور ماظػعول مىوعع ماظزؼؿقغي مؼب مخدعي ماظشرؼعي موضضوؼو ماألعقبي ماإلدالعقي معـ مخالل معـفففوم
اٌؿؿقزماٌراسلمٌؼوصدماظشرعموشوؼوتف.م
أعقبومأبرزماظؿقصقوتماظيتمميؽـمتؼدميفومصفلمدسقةماظؾوحـنيماٌؿكصصنيمؼبمسؾؿماٌؼوصدمإظب متلؾقطم
اظضقءمبشؽؾمأطدل مسؾكمدور معشوؼخ ماظزؼؿقغيمؼبمتػعقؾمعؼوصدماظشرؼعي مواظؿـظرلمشلو ،موإسطوئفومايقزم
اًوصمبفوموعؽوغؿفومؼبماظلؾلؾيماظؿورطبقيمظعؾؿماٌؼوصدموتطقرػو،موميؽـماالدؿػودة معـمػذهماظدراديم
أطـرمواًروجمبـؿوئٍمأصضؾمإذامأخذمبعنيماالسؿؾورمدورماٌذػيبمايـػلمواٌوظؽلمؼبمذظؽ.م
م

م
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