
)*(حملات من الفكر الفقهي عند حممد البشري اإلبراهيمي  

 بقلم: الدكتور مسعود فلوسي
جامعة ابتنة -االجتماعية والعلوم اإلسالمية أستاذ حماضر بكلية العلوم  

  

  شخصية علمية متكاملة:

تربية، شخصية اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي شخصية علمية متكاملة، فهو رجل دعوة وإصالح وتعليم و 
والنهوض هبذه األعمال كلها يتطلب من صاحبه اإلحاطة بثقافة واسعة، تشتمل االطالع على العلوم اليت البد 
منها ملثل هذه األعمال، واالطالع على اترخيها وتطورها والتقلبات اليت مرت عليها. كما تشتمل على املشاركة يف 

 لنظري واملمارسة العملية. هذه العلوم بنظرات جديدة دقيقة ينتجها االهتمام ا

وقد وجدان اإلبراهيمي رمحه هللا على اطالع واسع ابلثقافة اإلسالمية بعلومها املختلفة، من عقيدة وتفسري وحديث 
وفقه وأصول ولغة وغريها، مع عناية خاصة بتطور هذه العلوم ومراحلها عرب التاريخ اإلسالمي، ونظرات انقدة 

طور من نقص ومجود. وتبدو ثقافة اإلبراهيمي الواسعة واطالعه الدقيق على علوم دقيقة إىل ما اعرتى هذا الت
الشريعة اإلسالمية ومشاركاته فيها، من خالل استقراء جمموع ما كتبه من مقاالت وما ألقاه من دروس وحماضرات، 

 غريه من علوم الشريعة حيث تتبني لنا هذه الثقافة وهذا االطالع. صحيح أن اإلبراهيمي مل يؤلف يف الفقه وال يف
اإلسالمية األخرى آتليف مستقلة، إال أن اهتمام الرجل إبصالح حال األمة وتشوقه إىل تغيري حاهلا وتبديل وضعها 
إىل األفضل، أملى عليه االهتمام بكثري من القضااي العلمية ذات الصلة بواقع األمة، ومعاجلتها معاجلة فقهية، مع 

ية توظيفا فاعال عند تناول كل قضية من قضااي الواقع اإلسالمي اليت عايشها وعمل توظيف بقية العلوم الشرع
 على عالجها. 

ولعل هذا هو سر ذلك الرتابط الدقيق الذي نالحظه بني جوانب الشخصية العلمية لإلبراهيمي، حيث تبدو هذه 
ة النظرية. وما ذلك إال ألن اإلبراهيمي  اجلوانب متالمحة تالمحا وثيقا، وال ميكن الفصل بينها إال على سبيل الدراس

كان رجل إصالح يعيش واقعه ويتفاعل مع قضااي عصره وأمته، ومل يكن رجل دراسات نظرية تبدأ من املكتب 
الذي تكتب عليه وتنتهي عنده وال يكون هلا يف الواقع أي أتثري. لذلك فنحن، حني نتناول فقه اإلبراهيمي هنا، 

اسة النظرية اليت ال ميكن اعتبارها دراسة مستقلة مبتوتة الصلة بدراسة بقية جوانب فإمنا على أساس من الدر 
 الشخصية العلمية اإلبراهيمية. 

  حقيقة الفقه وصورة الفقيه:

قد يتبادر إىل الذهن ـ ألول وهلة ـ أن الفقه الذي نعنيه يف شخصية اإلمام اإلبراهيمي هو تلك املعلومات اجلامدة 
ابحلياة والواقع، واليت نقف عليها يف الكتب القدمية اليت كتبت لعصور غري عصوران وعاجلت املبتوتة الصلة 

مشكالت غري مشكالتنا، أو حىت بعض الكتب احلديثة اليت اكتفت برتديد ما كتبه السابقون ونقل آراء الفقهاء 
جلديدة اليت أفرزها التطور القدامى كما هي دون أن تضيف إليها جديدا، ودون أن تتناول ابلعالج املشكالت ا
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 املعاصر وتركت آاثرها العميقة يف حياتنا وعالقاتنا اإلنسانية. 

كما قد يتبادر إىل الذهن كذلك، أن الفقيه هو ذلك الرجل الذي يشتغل ابلفقه اجلزئي، ويعىن إبفتاء الناس من 
أمامه من مشكالت دراسة عملية خالل الرجوع إىل ما كتبه السابقون دون أن حيمل نفسه على دراسة ما يعرض 

واقعية، ودون أن جيشم نفسه عناء حتقيق املسألة املعروضة يف ضوء نصوص الشريعة اإلسالمية ومقاصدها الكلية، 
وإمنا يكتفي إذا ما عرضت أمامه مشكلة أبن يفتح أي كتاب من كتب الفقه القدمية ليأيت منه ابحلل اجلاهز الذي 

  يسعف السائل أبي حل أو عالج. قد يزيد املسألة تعقيدا وال

إن الفقه عند اإلبراهيمي، ليس جمرد ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم ووجوه داللة تلك األدلة على تلك اآلراء مث 
االنتهاء إىل مناقشة اآلراء وأدلتها والرتجيح بينها يف قالب نظري حبت، دون نتيجة عملية واضحة.. الفقه عند 

لدراسة النظرية البحتة البعيدة عن الواقع ومشكالته، وإمنا هو الفقه الذي يعايش واقع اإلبراهيمي ليس هو تلك ا
اإلنسان ويعاجل قضاايه، ويتتبع ما تفرزه احلياة الصاخبة من مشكالت وتعقيدات، فيتناوهلا ابلدرس الدقيق احمليط 

لكفيل إبهنائها والقضاء على آاثرها بعناصرها املختلفة ومالبساهتا املتنوعة، مث يتبعها ابلعالج الصاحل هلا وا
 وامتداداهتا. 

والفقيه احلق هو ذلك العامل الواعي النبيه الذي يضع نفسه أمام مهوم األمة ومشكالهتا موضع الطبيب الذي حيسن 
تشخيص األمراض وحيسن وصف الدواء الناجع هلا، وقد يصف ملريضني يعانيان مرضا واحدا دوائني خمتلفني، ألن 

 لشخصني خمتلفة، أو ألن أسباب املرض وتداعياته ليست واحدة. طبيعة ا

ولقد حقق اإلبراهيمي رمحه هللا صورة الفقيه احلق يف نفسه ويف حياته العملية ويف عمله اإلصالحي يف واقع اجملتمع 
ااي الفقهية اجلزائري. والرجوع إىل آاثره املنشورة يوقفنا على هذه احلقيقة، فالرجل مل يشغل نفسه بتناول القض

اجلزئية يف صورهتا املعهودة املكررة، املبتوتة الصلة ابلواقع واحلياة، وإمنا تناول عددا من القضااي الفقهية، وعاجلها 
معاجلة إنسانية واجتماعية وواقعية يف ضوء نصوص الشريعة اإلسالمية ومقاصدها وقواعدها، وانتهى إىل اإلدالء 

ملية كفيلة حبل تلك املشكالت واجتثاثها من جذورها. ولنأخذ كمثال على ذلك بنظرات دقيقة ونتائج ذات آاثر ع
مشكلة الزواج يف اجملتمع اجلزائري يف األربعينيات، فقد عاجلها اإلبراهيمي يف مقاالته معاجلة الفقيه الناقد البصري 

ع على طبائع الناس وتباين احمليط مبقاصد التشريع وأسرار األحكام، والعارف مبالبسات الواقع وظروفه، واملطل
أنظارهم وتفكريهم، حيث الحظ اإلبراهيمي أن هذه املشكلة من أعضل املشكالت وأعمقها أثرا يف حياة األمة 
وأبعدها أتثريا يف تكوينها، فقد كان كثري من الشباب يف تلك املرحلة من اتريخ اجلزائر يعرضون عن الزواج إىل أن 

فما فوق، ويرتتب على ذلك انتشار العنوسة وبقاء الكثري من الشاابت دون زواج،  يبلغ الواحد منهم سن الثالثني
وهو ما ينشأ تبعا له فساد يف األخالق وانتهاك لألعراض وإهدار لألموال، مما ينذر األمة وبقاءها ابخلطر املاحق 

 والشر الوبيل. 

من الناحية العملية، وإمنا يذهب إىل التحليل وال يكتفي اإلبراهيمي ببيان احلكم الشرعي يف القضية دون حتليلها 
الواقعي القائم على االستقراء والدرس العملي، حيث يرجع املشكلة يف أهم أسباهبا إىل حتكيم العادات والتقاليد يف 
هذه املسالة اخلطرية، حيث إن "الزوج ال ينظر من الزوجة إىل دينها وحسبها ومجاهلا، وإمنا ينظر إىل شيء واحد.. 
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ىل ماهلا، فلتكن من خضراء الدمن، ولتكن دميمة اخللقة، كل ذلك ال يضريها عند الزوج الطامع إذا كان هلا مال. إ
وويل الزوجة ال ينظر من خاطب بنته إىل أصله ودينه وأخالقه، وإمنا ينظر إىل شيء واحد.. إىل ماله وما يقدمه من 

رأينا كل زواج يبتدئ هبذا االعتبار، ينتهي ابلطالق والعداوة  املهر الغايل واحللي النفيس، وبعد هذا ال نعجب إذا
 واخلصام بعد أشهر وأايم". 

ويكشف اإلبراهيمي عن حكم اإلسالم ومقاصده يف هذا الباب، ويؤكد أن "مقاصد اإلسالم يف هذه السنة أعلى 
على تربية النسل وتعليمه وتقوية من كل ما يعمله الناس، فهو يرمي مبا شرع إىل بناء البيوت على احملبة والتعاون 

 األمة به". 

ويقرر أن الرجوع إىل أحكام اإلسالم يف هذا الباب ابلوقوف عند حدود هللا وتيسري ما عسرته العوائد من أمور 
الزواج، هو الكفيل ابلقضأ على كل املشكالت الناشئة عن أتخري سن الزواج وتعسري أسبابه، ويقول خماطبا اآلابء 

موصيا وحمذرا: "أيها اآلابء، يسروا وال تعسروا، وقدروا هلده احلالة عواقبها وارجعوا إىل مساحة الدين  واألولياء
ويسره، وإىل بساطة الفطرة ولينها، إن لبناتكم مزامحات يف السوق على أبنائكم، وإن معهن من اإلغراء والفتون ما 

... إنكم ال تغالبون الطبيعة البشرية إال غلبتكم، وال يضمن هلن الغلبة يف امليدان، فحذار أن يغلب ضعفهن قوتكم
 تشادون سنن هللا إال قهرتكم، وإن الدواء يف أيديكم، فيسروا وال تعسروا". 

وقد كتب اإلمام اإلبراهيمي مقاال ضافيا بعنوان: "الصداق وهل له حد؟"، أكد فيه أن اإلسالم وإن مل حيدد يف 
 أنه قد ندب الناس إىل التيسري يف الزواج واملهر، حىت تتيسر إقامة هذه الصداق حدا أعلى وال حدا أدىن، إال

 السنة الفطرية على مجيع الناس. 

واملغاالة يف املهور تفضي إىل مفاسد عظيمة، وهي كساد البنات وإعراض الشباب عن الزواج، واندفاعهم يف رذائل 
مني أن يذللوا هذه العقبات الواقعة يف طريق زواج املسل"يعني عليها الشيطان والواقع املنحرف. ولذلك، فعلى 

بناهتم وأبنائهم، وأن يقتلوا هذه العوائد الفاسدة املفسدة، وأن ييسروا وال يعسروا، وأن يعتربوا يف الزواج حسن 
 األخالق ال وفرة الصداق، ويف الزوجة الدين املتني ال اجلهاز الثمني". 

  مية:نقد اإلبراهيمي للمارسة الفقهية القد

الفقه عند اإلبراهيمي، إذن، هو اإلدراك الدقيق ملشكالت الواقع اإلنساين وأسباهبا ومالبساهتا، والقدرة على 
معاجلتها معاجلة انفذة هبدي اإلسالم وأحكامه. لذلك وجدان اإلبراهيمي ينعى على فقهائنا القدامى إغراقهم يف 

الته العملية، حيث الحظ أن أكثر مؤلفات علمائنا القدامى الدراسة النظرية وبعدهم عن الواقع وعن تناول مشك
رمحهم هللا ورضي عنهم، اليت خلفوها لنا يف الفقه، كتبوها وهم يف أبراجهم العاجية يف دايرهم وخلواهتم بعيدين عن 

بيئاهتم، وقد الناس واحلياة، ومل ينب الكثري منها على مراعاة األحوال العامة وال على مراعاة طبائع الناس وتباين 
يبنون ألحكام على ما تقتضيه أنظارهم اخلاصة، ويولدون من كالم من قبلهم اقتضاءات ووجوها من التأويل، 
بعيدين عما ميور به الواقع من مشكالت وعما يعانيه الناس من صعوابت، فإذا خرجوا إىل السوق وجدوا اليد 

ه األمة اتبعا ألهواء األمراء ال ملا سطروه هم وأتعبوا أنفسهم املصرفة ألزمة األمة غري يدهم، والقانون الذي تساس ب
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يف تدوينه، ووجدوا سيف االستبداد أيمر وينهى، ووجدوا أنفسهم مع العامة مسريين بتلك اليد وبتلك األهواء 
 وبذلك السيف . 

قصود، والتمحالت ويالحظ اإلبراهيمي أن أكثر التفرق الناشئ يف األمة مرده إىل مجود الفقهاء، وعنادهم امل
الفقهية اليت شغلوا أنفسهم هبا يف ترف فكري، وال ترجع إىل مستند صحيح من نص، وال إىل برهان صريح من 
علم . "وقد طغت شرور العصبية للمذاهب الفقهية يف مجيع األقطاراإلسالمية وكان هلا أسوأ األثر يف تفريق كلمة 

ها لندواب.. أما آاثرها يف العلوم اإلسالمية، فإهنا مل متدها إال بنوع املسلمني، وإن يف وجه التاريخ اإلسالمي من
 سخيف من اجلدل املكابر ال يسمن وال يغين من جوع" . 

  الفقه الصحيح هو الفقه القائم على االستدالل:

نة إن الفقه الصحيح يف نظر اإلبراهيمي هو الفقه الذي يعاجل مشكالت الناس ومهومهم يف ضوء الكتاب والس
وهدي السلف الصاحل من علماء األمة وفقهائها األفذاذ، وهذا الفقه ال ميكن أن يصل إليه إنسان قاصر جامد 
عند أنظار الفقهاء وآرائهم، غري قادر على جتاوزها إىل التعامل املباشر مع مصادر اإلسالم ومرجعيته األصيلة. 

صل إليه املدارك القاصرة، وهو لباب الدين، وروح القرآن، يقول اإلبراهيمي يف هذا الصدد: "إن يف الفقه فقها ال ت
وعصارة سنة حممد صلى هللا عليه وسلم، وهو تفسري أعماله وأقواله وأحواله ومآخذه ومتاركه، وهو الذي ورثه عنه 
 أصحابه وأتباعهم إىل يوم الدين، وهو الذي يسعد املسلمون بفهمه وتطبيقه والعمل به، وهو الذي جيلب هلم عز

 الدنيا واآلخرة". 

إن أساس الفقه الصحيح هو االستدالل، أي الرجوع إىل الدليل يف كل مسألة تعرض ويف كل مشكلة تقع، حىت 
ولو عرضت على الفقيه املشكلة نفسها أكثر من مرة، وما ذلك إال ألن لكل مسالة كياهنا املستقل وأسباهبا 

 تشرتك معها فيها غريها من املسائل حىت وإن كانت هلما نفس الفريدة ومالبساهتا الواقعية اخلاصة هبا اليت ال
 الصورة. 

فالفقيه ينبغي عليه أن يتناول كل مسألة تعرض أمامه ابلدراسة النفسية واالجتماعية الشاملة، مث يعرض هذه املسألة 
ذاته ملسألة أخرى على األدلة الشرعية، ويستخرج احلل هلا يف ضوء ذلك كله. وال يسمح لنفسه ابإلدالء ابحلل 

تعرض أمامه وتكون صورهتا نفس صورة املسألة السابقة، بل البد عليه أن يفردها هي األخرى بدراسة شاملة مث 
 يعرضها خبصائصها على األدلة الشرعية. 

ع وال ميكن للفقيه أن يتناول املسائل هبذه الصورة إال إذا حترر من قيود الكتب القدمية، ومل يسمح لنفسه ابلوقو 
أسريا ألقوال الفقهاء القدامى وفتاويهم اليت هي حلول ملشكالت غري املشكالت اليت تواجهه، وعالج لقضااي غري 

 القضااي اليت تعرض أمامه. 

 بل إن الكتب املتأخرة منها إمنا هي كالم نظري صرف ال عالقة له بواقع احلياة وأدلة التشريع ومقاصده. 

القدامى هي احللول الناجعة لكل املشكالت يف كل زمان ومكان، فإنه حينئذ سيقع  أما إذا اعترب الفقيه أن أقوال
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ال حمالة حتت أتثري هذه األقوال وسيكتفي برتديدها أمام كل مشكلة تعرض أمامه، وبذلك يفقد قدرته على التفكري 
 ن نفسه ابتباعه. املستقل ويقع أسريا ملبدأ التسليم لكل قول ينسب إىل فقيه من فقهاء املذهب الذي يدي

وقد الحظ اإلبراهيمي أن سيادة مبدأ التسليم هذا يف عصور متتالية من اترخينا اإلسالمي، كان من نتائجه الضارة 
أن سيطر ذلك على عقول املعلمني واملتعلمني، وكان من آاثره االرختاء يف امللكات العلمية وعدم اكتساب القدرة 

املستحكم الذي استحال إىل احنطاط وتدن يف العلم. فأساس الفقه الصحيح  على النظر الفقهي السليم، والفتور
 هو العمل ابلدليل والدعوة إىل الدليل، واملطالبة ابلدليل، واحلكم ابلدليل . 

  الفقه الصحيح يقوم كذلك على الوعي مبقاصد التشريع:

وم كذلك على الفقه الدقيق العميق ملقاصد وكما أن الفقه إمنا ينبغي أن يقوم أساسا على االستدالل، ينبغي أن يق
 التشريع، ومعاجلة مشكالت الواقع يف ضوء تلك املقاصد. 

فالفقيه الذي يريد استنباط األحكام ويعاجل هبا مشكالت الواقع، دون أن يتوفر على اطالع كاف على مقاصد 
فيت وال يراعي املقاصد، فقد يفيت مبا التشريع، من شأن فتاويه أن ال تكون قومية ومتكاملة، ألن من املمكن أن ي

يتعارض مع مصلحة السائل املستفيت أو يتناقض مع مقصد عام من مقاصد التشريع، أو يفيت مبقتضى تقدمي 
مصلحة خاصة على مصلحة عامة، أو مصلحة جزئية على مصلحة كلية. ويف كل هذه احلاالت يكون قد أضر من 

 ليس من أحكامه.  حيث أراد أن يصلح، وأدخل يف الدين ما

فال يكفي أن يستدل الفقيه ابلنص من القرآن أو السنة، دون حتقيق مناط املسالة املعروضة أمامه، وإمنا البد أن 
ينضم إىل هذا االستدالل مراعاة مقاصد الشارع من تشريع األحكام ومدى حتققها من خالل احلل الذي تعاجل به  

الفقيه، ذلك أن النصوص تتضمن حلوال للمشكالت يف صورها كل مشكلة من املشكالت اليت تعرض أمام 
اجملردة، أما الصور اجملسدة يف الواقع فال بد من حتقيق مدى دخوهلا حتت مقتضيات تلك النصوص، ومقصد 
الشارع من تشريع احلكم ال ميكن أن يتحقق يف أي مسألة إال إذا ثبت للفقيه بعد الدراسة الشاملة املستقصية أن 

املعروضة تدخل فعال حتت مقتضى النص املستدل به، أما إذا ثبت أن للمشكلة مالبسات جتعل تطبيق  املشكلة
النص عليها ال حيقق املقصد الشرعي، فهذا دليل أكيد على أن املشكلة ال تدخل حتت مقتضى النص، حىت وإن 

ت الدراسة العملية أهنا تدخل حتت ظهر أهنا تدخل حتت مقتضاه ظاهرا، وإمنا البد من البحث هلا عن دليل آخر تثب
 مقتضاه. 

وال ميكن للفقيه أن يعاجل املسائل هبذا النظر الدقيق، وحيسن التعامل معها تعامال فقهيا صحيحا إال إذا كان على 
 اطالع دقيق على مقاصد التشريع ومتمكنا من القدرة على مراعاهتا عند تطبيق األحكام على الوقائع. 

مي رمحه هللا على اطالع واسع يف هذا اجملال، فقد فقه مقاصد التشريع فقها عميقا، واستطاع أن ولقد كان اإلبراهي
 يوظفها يف عالج املشكالت اليت واجهته يف عمله اإلصالحي يف واقع اجملتمع ا جلزائري. 

نالحظ التوظيف فنحن حني نرجع إىل آاثره املنشورة، نقف ـ يف عدة مقاالت منها ـ على نظرات مقاصدية عميقة، و 
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الدقيق هلده النظرات يف عالج مشكالت الواقع واحلياة. وقد أحصيت ـ يف استقراء سريع ـ ما ال يقل عن عشرين 
مقالة تتضمن نظرات دقيقة يف مقاصد التشريع وأسراره وأثر اإلحاطة هبا يف قدرة الفقيه على معاجلة املشكالت، 

 حنن بصدده. وأكتفي هنا إبيراد مثالني يكشفان لنا عما 

أما املثال األول، فهو كالم لإلبراهيمي يكشف عن إدراكه ملقاصد التشريع وفقهه العميق ألسرار األحكام، حيث 
سالمي يف كل قضية عامة تدعو حاجة الناس إليها وتدخل صميم حياهتم، مقاصد بعيدة املدى، يقول: "للتشريع اإل

شديدة املواقع، واضحة اآلاثر يف اجملتمع اإلسالمي، وعلى هده املقاصد بنيت األحكام الفرعية، والذي يغفل عن 
ترجيح دليل على دليل عند هذه املقاصد ال يسلم من اخلطأ يف النظر إىل اجلزئيات، وال يضمن اإلصابة يف 

التعارض. وابعتبار هذه املقاصد العامة يف التشريع اإلسالمي، كانت الشريعة اإلسالمية نظاما اجتماعيا كامال كافال 
 ملصاحل اجلمهور ضابطا هلا، صاحلا لكل زمان ولكل مكان ولكل جنس " . 

هي مبثوثة يف جزئيات األحكام وأنظمة واإلبراهيمي ال يدرك هذه املقاصد يف عمومها فحسب، بل يدركها و 
التشريع املتنوعة ويكشف عنها يف مقاالته أبسلوب رائق مجيل وتعبري بليغ، من ذلك مثال ما حدث به عن مقاصد 
اإلسالم من تشريع العبادات، إذ يقول: "يف كل فريضة من فرائض اإلسالم امتحان إلميان املسلم، ولعقله، وإرادته، 

اخلمسة، فاالمتحان فيها واضح املعىن بني األثر، وجاوزها إىل أمهات الفضائل اليت هي واجبات ودع عنك األركان 
تكميلية، ال يكمل إميان املؤمن إال هبا، كاألمر ابملعروف، والنهي عن املنكر، والصدق يف القول والعمل، والصرب 

ل واحدة منها امتحان تكميلي لإلميان، يف مواطنه، والشجاعة يف ميداهنا والبذل يف سبله، فكل واحدة، أويف ك
 تعلو فيه قيم، وهتبط قيم. 

ويف التوحيد امتحان لليقني، واليقني أساس السعادة. ويف الصالة امتحان لإلرادة، واإلرادة أصل النجاح. ويف احلج 
. ويقول يف  امتحان للهمم ابلسري يف األرض، وهو منبع العلم. ويف الصوم امتحان للصرب، والصرب رائد النصر"

موضع آخر: "اإلسالم عقائد وعبادات وأحكام وآداب، وكل هذه األجزاء رامية إىل غرض واحد، وهو إصالح 
 نفس الفرد الذي هو أصل إلصالح النفسية االجتماعية. 

كازه فعقائد اإلسالم مبنية على التوحيد، والتوحيد أقرب إلدراك العقل اإلنساين من التعدد، وأدعى الطمئنانه وارت
وتسليمه، والعقل إذ ا اطمأن من هذه اجلهة انصرف إىل أداء وظيفته جمموعا غري مشتت.. والعبادات غذاء وتنمية 

 لذلك التوحيد وعون على تزكية النفس وتصفيتها من الكدورات احليوانية. 

 واألحكام ـ ومنها احلدود ـ ضمان للحقوق، وحسم للشرور، وزجر للثاين أن يتبع األول. 

 ن أتمل القواعد اليت بنيت عليها أحكام املعامالت يف اإلسالم علم ما علمناه، وهي: وم

ال ضرر وال ضرار، الضرورات تبيح احملظورات، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، درء املفسدة مقدم على جلب 
 املصلحة، احلدود زواجر وجوابر، القصاص حياة. 

العواطف، فتقوي عاطفة اخلري والتسامح واإليثار والكرم والشجاعة والصرب، واآلداب تزرع احملبة بني الناس، وترقق 
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 وتضعف عاطفة الشر والتشدد واألثرة والبخل واجلنب واجلزع" . 

وأما املثال الثاين فيكشف لنا عن توظيف اإلبراهيمي لفقه املقاصد يف عالج مشكالت الواقع الذي كان يعيش 
ليت عاجلها اإلبراهيمي، وهو رئيس جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني، مشكلة فيه. فلقد كان من أهم املشكالت ا

اختالف املسلمني يف الصوم والعيد، وما أفرزته هذه املشكلة من تفرق وتشتت وإحن وأحقاد بني أفراد املسلمني 
ذ برؤية بعض، وهذا وفئاهتم. حيث رأى اإلبراهيمي أن هذا االختالف بني املسلمني مرده إىل أن بعضهم ال أيخ

حيمل يف طياته قدح بعضهم يف أمانة البعض اآلخر وشهادته بال حجة وال بينة. وهذا االختالف ال يتوقف عند 
 العلماء وإمنا ميتد إىل العامة الذين يتناولونه بعقوهلم الضيقة فال يثري فيهم إال التشنيع والتعصب وإلعداوة. 

ذا اخلالف كل ما يف األعياد من جالل روحي ومعان دينية واجتماعية، وقد نتج عن ذلك أن أضاع املسلمون هب
وأصبحت األعياد متر عليهم وكأهنا مآمت، إذ قد يلتقي األخوان أو الصديقان أو اجلاران وأحدمها مفطر واآلخر 

جلهتني، وإمنا صائم، فال تستعلن البشاشة يف الوجهني وال تنطلق التهنئة من اللسانني، وال يشع األنس من أسارير ا
 ينقدح يف النفسني أن كال منهما خمالف لآلخر فهو خصمه، وهو عدوه. 

ويؤكد اإلبراهيمي أن هذا اخلالف الفاشي بني املسلمني يف وحدة الصوم والعيدين هو التفرق يف الدين الذي حذر 
يَن َواَل منه القرآن فقال: ))ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا َلسْ  ُهْم يف َشْيٍء(( ، وقال:)) َأْن َأِقيُموا الدِ  َت ِمنـْ

تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه(( . وهذا التفرق هو الذي جيدد األحقاد وينكؤ اجلراح ويثري الفنت النائمة، وال مربر له من اجتهاد أو 
حمل هلا يف حقيقة الدين.  خالف مذهيب، أو اختالف مطالع، فكل هذه االعتبارات ال وزن هلا يف ابب العلم وال

وما دام اإلسالم دين االحتاد والوفاق بكل عقائده وعباداته، وآدابه ترمي إىل الوفاق وتريب على الوفاق وتدعو إىل 
الوفاق، ومبا أن قصد الشارع من التشريع مجع كلمة املسلمني وتوحيد صفوفهم وجتميع قواهم وإهناء أسباب 

يهم أن يوحدوا شعائرهم ويؤدوها يف وقت واحد دون تفاوت وال تباين، والسبيل الشقاق واخلالف بينهم، فإن عل
إىل ذلك قبول األقطار اإلسالمية كلها شهادة أي قطر إسالمى ابلرؤية، واالعتماد يف تعميم اخلرب ابإلذاعات 

 الرمسية ووسائل اإلعالم املختلفة اليت أاتحها التطور التكنولوجي احلديث. 

مة املسلمني وتصبح شعرية الصوم وفرحة العيد ومعانيهما الروحية السامية قامسا مشرتكا بني مجيع وبذلك جتتمع كل
املسلمني فتزيد يف وحدة صفوفهم وترابط قلوهبم وتالقي مشاعرهم وأرواحهم، وتلك من أهم مقاصد التشريع 

 وأعظم غاايته" . 

  خطورة جهل املفيت مبقاصد التشريع:

واملشتغل إبفتاء الناس مبقاصد الشريعة، سيكون له ال حمالة أثره السليب والسيئ على  إن جهل املتصدي للفقه
 الفقه نفسه، إذ يفقد حياته وحركيته ويتحول إىل رسوم وأشكال وأقوال جمردة ال روح فيها وال حياة. 

سايرة األحداث ويف هذا اإلطار، يرجع اإلبراهيمي جهل املسلمني بدينهم إىل جفاف الفقه وعدم قدرته على م
وعالج املشكالت يف ضوء املقاصد واحلكم التشريعية، فيقول: "جهل املسلمون حقائق دينهم، وجهلوا احلكم 
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املنطوية حتت أحكامه، ومن أسباب ذلك جفاف الفقه عند الفقهاء ألخذهم إايه من كتب تعلم األحكام وال تبني 
مة يف سياسة اإلفتاء ـ آاثرا سيئة، منها اعتبار تلك األحكام احلكم، فأثر ذلك يف نفوس املتفقهة ـ وهم مرجع العا

تعبدية حتفظ ألفاظها وال يتحرك الفكر يف التماس عللها وطلب حكمها وتعرف مقاصد اإلسالم منها وتصفح 
وجوه املصلحة واملفسدة فيها". و"لو أن فقهاءان أخذوا الفقه من القرآن، ومن السنة القولية والفعلية، ومن عمل 
السلف، أو من كتب العلماء املستقلني املستدلني اليت تقرن املسائل ابدلتها، وتبني حكمة الشارع منها، لكان 
فقههم أكمل، وآاثره احلسنة يف نفوسهم أظهر، ولكانت سلطتهم على املستفتني من العامة أعمق وأنفذ، ويدهم يف 

 تربيتهم وترويضهم على االستقامة يف الدين أعلى" . 

احلضارة اإلسالمية   حيذر اإلبراهيمي من أخذ الفقه من كتب الفتوى اجملردة اليت انتشرت يف قرون احنطاطوهنا 
وتراجع الفكر اإلسالمي، ألهنا كتب ال حتتوي على الفقه الصحيح احلي املتحرك الذي يعاجل مشكالت الناس 

ثري منها على مصاحل الناس، ألهنا مل تنب على وشؤون احلياة، والتفريعات اليت امتألت هبا هذه الكتب ال ينطبق الك
 رعاية تلك املصاحل اليت هي أساس حكمة التشريع . 

وال يكتفي اإلبراهيمي ابلكالم النظري يف بيان خطر جهل الفقيه مبقاصد الشريعة وعدم توظيفه هلا يف عالج 
مبقاصد التشريع يف استفحاهلا مشكالت الناس، بل يضرب لذلك مثال عمليا مبشكلة الطالق وكيف ساهم اجلهل 

إن من أيخذ فقه الطالق من آية: ))الطَّالُق "وعموم أتثريها على حياة املسلمني. ويف ذلك يقول اإلبراهيمي: 
وما بعدها من اآلايت اآلمرة ابلوقوف عند حدود هللا الناهية عن   َمرَّاَتِن َفإْمَساٌك مِبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح إبِِْحَساٍن((

وفيق يها، أو من آية: ))َوَمتِ ُعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرِتِ َقَدرُُه(( ، أو من آية احلكمني ووعد هللا ابلتتعد
عند اإلصالح، وابإلغناء من واسع فضله عند التفرق، أو من ختيري النيب أزواجه بني حالني: أحدمها التمتيع 

الطالق من هذا املنبع العذب يعلم أي حكم مبثوثة حتت كل كلمة وكل مجلة. ومن  والسراح اجلميل.. من أخذ فقه
تفقه هذا الفقه ونشره يف الناس يبعد جدا أن يتالعب بتلك العقدة اإلهلية اليت عقدها هللا بني الزوجني، فيضعها يف 

 … موضعها املعروف بني املسلمني اآلن

ف الواصل بني طريف اإلابحة واحلظر يف املسألة الواحدة، مها اللذان هذا اجلمود يف الفقه والفقهاء، وذلك اخلال
سهال على املسلمني تعدي حدود هللا يف الطالق، وأفضيا هبم إىل هذه الفوضى الفاشية يف البيوت، واىل ارتفاع 

 الثقة بني األزواج والزوجات. 

ال متزلزال ال استقرار له، وما جاء هذا وزاد الطني بلة وضع منحرف ملكان الزوجة من زوجها، حىت أصبح متخلخ
التخلخل إال من سوء فهم من الرجل، انبىن عليه سوء تصرف منه يف احلق الذي خوله الشارع، وهو أنه ميلك 
العصمة. وما جاء سوء الفهم إال من سوء التفهيم من الفقيه، فالفقيه ال يعرف إال أن العصمة بيد الزوج، ألنه ال 

إال هذا، وهو حق يف أصل الشريعة، ولكن اإلسالم ال يعطي هذه احلقوق أو هذه االمتيازات إال جيد يف كتب الفقه 
للمسلم الصحيح اإلسالم، القوي اإلميان. فهو يكل إليه عهدا ويستحفظه على أمانة، اعتمادا على رشده، وثقة 

م فهو ال يقل شناعة وسوء أثر عن إعطاء إبميانه، أما إعطاء هذه االمتيازات إىل اجلاهلني املتحللني من قيود اإلسال
 السالح للمجانني" . 
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  مشول الفقه الصحيح للحياة كلها:

وكما أن الفقه الصحيح هو الذي يقوم على االستدالل من نصوص الكتاب والسنة وهدي السلف الصاحل من 
ة بصفة عامة، ليس فقها قاصرا الصحابة والتابعني، ويتأطر مبراعاة مقاصد التشريع وأسراره، فإنه كذلك فقه احليا

عند حدود العالقة بني العبد وربه فحسب، وإمنا ميتد ليغطي حياة اإلنسان وعالقاته كلها: مع نفسه، ومع ربه، 
ومع أهله، ومع البيئة اليت يعيش فيها، ومع أمته، ومع اإلنسانية مجعاء، بل حىت مع احليوان واجلماد ومكوانت 

 الوجود احمليط به. 

دان اإلبراهيمي يف توجيهاته لفقهاء اجلمعية ووعاظها يؤكد عليهم "أن ال يقتصروا على املسائل الدينية فقط، وقد وج
بل يتناولون املسائل الدنيوية اليت يعمر هبا الوطن وتسعد هبا األمة واحلكومة، مثل التحريض على العمل، والتنفري 

القراءة، ومثل األخوة واالحتاد والتعاون على احلق، ومثل من البطالة والكسل، ومثل حتبيب الفالحة والتجارة و 
 إصالح العائلة اليت هي أساس األمة، ومثل حتسني العالقة بني الغين والفقري، ومثل الطاعة للحكومة يف املعروف". 

  السبيل لعودة الفقه إىل مكانته يف توجيه احلياة:

لمني؟ وما هي الوسيلة اليت إبمكاهنا أن تعيد للفقه نظارته وحياته ترى ما السبيل إىل عودة الفقه إىل أتطري حياة املس
وروحه وحركيته  وقدرته على مواكبة مشكالت الناس وتطور حياهتم ابلعالج املستمر والدواء الشايف لكل 

 مشكلة؟. 

ن التفقيه يرى اإلبراهيمي أن السبيل إىل عودة الفقه إىل احلياة هو تنشئة جيل جديد من الفقهاء على أساس م
الصحيح القائم على التدريب على النظر واالستدالل، وفق منهج علمي سليم قائم على بناء امللكة الفقهية وتربية 

 الفكر على االستقالل واالستدالل. 

فلقد كان لغياب االستقالل يف التفكري والقدرة على االستدالل اإلنشائي يف كل مسألة، أثره الكبري يف سيادة 
راء الفقهاء السابقني وأقواهلم، ولذلك فإنه يف نظر اإلبراهيمي "ال عاصم من شرور هذه العصبية إال العصبية آل

صرف الناشئة إىل تعليم فقهي يستند على االستقالل يف االستدالل، وإعدادها لبلوغ مراتب الكمال، وعدم 
 التحجري عليها يف استخدام مواهبها إىل أقصى حد" . 

يؤكد اإلبراهيمي أنه البد من تربية الناشئة تربية جديدة، وتعليمها على أساس من منهج ولتحقيق هذا الغرض 
جديد يف التعليم والتفقيه يقوم على "االقتصار على لباب العلم والرمي إىل أغراضه السديدة، واطراح القشور وما 

 ال حمصول له من املباحث، وإيثار العلم املفهوم على العلم احملفوظ" . 

عليم املفيد هو الذي يقوم على أن خيتار للمتعلم املتفقه "من الكتب ما هو أقرب إىل اإلفادة وأعون على والت
 حتصيل امللكة العلمية، وجتنب الكتب املعقدة اليت ال تفتق ذهنا وال تبعث يف نفس الدارس نشاطا". 

جه عام يبني هلم فيها املنهج السليم الذي وال أبس أن خنتم دراستنا هذه، بوصية وجهها اإلبراهيمي إىل املعلمني بو 
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ينبغي اتباعه يف تعليم التالميذ وتربية ملكاهتم العقلية، أعتقد أهنا وصية ينبغي أن يلزم حبفظها وتنفيذها كل من 
يتصدى لتعليم الناس أحكام دينهم أو جييبهم عن تساؤالهتم الفقهية مبينا أحكام الشرع فيها. قال اإلبراهيمي وهو 

ربوهم على بناء األمور على أسباهبا، والنتائج على مقدماهتا علما وعمال، "ث عن كيفية تعليم الناشئة: يتحد
واعلموا أن العلم يبدأ مرحلته األوىل من هذه البسائط اليت تقع عليها حواسكم يف احلياة كل حلظة فتحتقروهنا وال 

لال، وهو احلياة إذا وجدت عمال مفصال. بينوا هلم تلقون هلا ابال، مع أن جمموعها هو العلم إذا وجد ذهنا حم
احلقائق، واقرنوا هلم األشباه ابألشباه، وامجعوا النظائر إىل النظائر، وبينوا هلم العلل واألسباب، حىت تنبت يف 
نفوسهم ملكة التعليل، فإن الغفلة عن األسباب هي إحدى املهلكات ألمتكم، وهي اليت جرت هلا هذه احلرية 

 لية على شواعرها، وهذا الرتدد الضارب على عزائمها، وهذا االلتباس بني املتضادات يف نظرها. املستو 

امزجوا هلم العلم ابحلياة، واحلياة ابلعلم، أيت الرتكيب بعجيبة، وال تعمروا أوقاهتم كلها ابلقواعد، فإن العكوف على 
أساس، وإذا أنفقت األعمار يف القواعد فمىت يتم القواعد هو الذي صري علماءان مثل )القواعد(، وإمنا القواعد 

 البناء؟" . 

وبعد، فهذه حملات موجزة من فقه اإلبراهيمي العميق ونظراته الدقيقة يف إطار املمارسة الفقهية، ال أدعي أهنا وافية 
 سته بصورة أوسع . ابملوضوع، وإمنا هي جمرد حملات يكفيها شرفا أن تثري االلتفات إىل املوضوع وتنبه إىل أمهية درا

 وهللا ويل اهلداية والتوفيق، واهلادي إىل أقوم طريق. 

 اهلوامش: 

ـ بحث قدم إلى الملتقى الوطني األول حول فكر اإلمام الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي، المنظم من قبل   (*)

 م.  2002جوان  14و 13و 12مديريتي الثقافة والشؤون الدينية واألوقاف لوالية برج بوعريريج، أيام: 

 . 327)عيون البصائر(، ص:  3ـ انظر: آثار اإلبراهيمي، ج:    

 . 296ـ  293)عيون البصائر(، ص:  3ـ آثار اإلبراهيمي، ج:    

 . 151، ص: 1ـ انظر: آثار اإلبراهيمي، ج:    

 ـ انظر: المصدر نفسه في الموضع ذاته.    

 . 166، ص: 1ـ آثار اإلبراهيمي، ج:    

 . 162، ص: 2انظر: آثار اإلبراهيمي، ج:  ـ   

 . 148ـ  147، ص: 1ـ انظر: آثار اإلبراهيمي، ج:    

 . 364، ص: 4ـ آثار اإلبراهيمي، ج:    

 . 476ـ  475، ص: 4ـ آثار اإلبراهيمي، ج:    

 . 68، ص: 4ـ آثار اإلبراهيمي، ج:    
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 . 159ـ سورة األنعام، اآلية:   

 . 13آلية: ـ سورة الشورى، من ا  

 . 82ـ  81، ص: 4ـ آثار اإلبراهيمي، ج:    

 . 298، ص: 3ـ انظر: آثار اإلبراهيمي، ج:    

 . 151، ص: 1ـ انظر: آثار اإلبراهيمي، ج:    

 . 229ـ سورة البقرة، من اآلية:   

 . 236ـ سورة البقرة، من اآلية:   

 . 299ـ  298، ص: 3ـ آثار اإلبراهيمي، ج:    

 . 73، ص: 4اإلبراهيمي، ج:  ـ آثار   

 . 166، ص: 1ـ آثار اإلبراهيمي، ج:    

 . 152، ص: 1ـ آثار اإلبراهيمي، ج:    

 . 193، ص: 1ـ آثار اإلبراهيمي، ج:    

 . 272، ص: 3ـ آثار اإلبراهيمي، ج:    

زين، تناولتا فقه ـ من األمانة العلمية أن أشير إلى أن هناك دراستين سابقتين منشورتين، لزميلين عزي   

اإلبراهيمي، ولكن بطريقة مختلفة عن هذه التي انتهجتها في هذه الدراسة، وقد تعمدت عدم قراءتهما حتى ال 

 يكون لهما تأثير في هذه الدراسة. وأحيل القارئ عليهما ليقارن، إن شاء أن يقارن. والدراستان هما: 

دكتور عبد اللطيف عبادة، مجلة الثقافة ـ ا لجزائر، السنة أ ـ االجتهاد في نظر الشيخ البشير اإلبراهيمي، لل

 . 321– 293ص:  –م، ص  1985مايو/يونيو  –هـ  1405، شعبا ن / رمضان 46الخامس عشرة، العدد: 

ب ـ المرجعية الفقهية في تراث اإلبراهيمي، للدكتور محمد عيسى، مجلة الموافقات، المعهد الوطني العالي 

 – 635ص:  –م، ص  1995جوان  –هـ  1416ائر، العدد الرابع، السنة الرابعة، محرم ألصول الدين ـ الجز

692. 
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