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املقدمة

اآله  احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد، وعلى 
و�سحبه اأجمعني.

ها  اأما بعد: فاإن مما ل يخفى اأهمية املقا�سد وعناية العلماء بها، حتى عدَّ
اأن اجلمع بني  �سك  ول  و�سروطه )1(،  الجتهاد  العلماء من متطلبات  بع�ص 
الألفاظ واملعاين واملقا�سد �ساأن اأكابر العلماء وحمققي النظر، بل قد عابوا 
القت�سار يف النظر على الألفاظ دون املقا�سد، و�سرب لذلك العاّلمة ابن 
ا، فقال: “وما َمَثل من وقف مع الظواهر والألفاظ، ومل  القيم مثالاً م�ستظرفاً
يراع املقا�سد واملعاين، اإل كَمثل رجل قيل له: ل ت�سلِّم على �ساحب بدعة، 
ل يده ورجله ومل ي�سلِّم عليه، اأو قيل له: اذهب فامالأ هذه اجلرة، فذهب  فقبَّ

فمالأها، ثم تركها على احلو�ص، وقال: مل تقل: ايتني بها” )2(.

ا، حتى اأ�سبحت  ا كبرياً  وقد راق للمتاأخرين اأن يتو�سعوا يف املقا�سد تو�سعاً
، ومع هذا التو�سع امل�سهود اأ�سبحت قواعده  ا م�ستقالًّ يف زمننا هذا متّثل علماً
اأو  الخت�سا�ص  اأهل  من  يكن  مل  ولو  راغب،  لكل  ا  ُم�ساعاً ا  مرتعاً ومباحثه 
قبلها،  ال�سريعة من  روا حمى  وت�سوَّ والكتاب،  املفكرون  فيها  فكتب  العناية؛ 

)1( ينظر: املوافقات )41/5(.

)2( اإعالم املوقعني )527/4(.
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اأخ�سر  فهي  بفهمها؛  ال�سريعة  فهم  من  مرامهم  اإلى  ي�سلون  اأنهم  وظّنوا 
كليات  بني  ذلك  ب�سنيعهم  فقطعوا  ال�سرعية،  الأحكام  معرفة  اإلى  طريق 
ال�سريعة وجزئياتها، فهوؤلء “اأعيتهم الأحاديث اأن يحفظوها، وتفلَّتت منهم 
ال�سنن  فعار�سوا  لنا،  علم  ل  يقولوا  اأن  �ُسئلوا  حني  وا�ستحيوا  يعوها،  فلم 

ا”)1(. براأيهم، ف�سّلوا واأ�سّلوا كثرياً

يف  الطعن  ق�سدت  فئة  دونهم  فِمْن  واإل  بهم،  الظن  ح�سن  مع  هذا 
�ست  لبَّ ا  و�ستاراً ماأربها،  اإلى  للو�سول  ا  �ُسّلماً املقا�سد  من  فاتَّخذت  ال�سريعة؛ 
به على العامة، وت�سيَّدت به من ل ي�سعه التمييز بني الزيف واحلق، وهم 
اإليه �سيٌء من نور احلق:  مَّ  اإذا �سُ اإل  اأن يروج  اأنه ل ميكن للباطل  يعلمون 
قال  ]البقرة:42[،  ڳڱ(  ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   )گ  

�سيخ الإ�سالم: “ول َينفق الباطل يف الوجود اإل ب�سْوب من احلق”)2(.

يقت�سر  فلم  والخت�سا�ص،  العلم  اأهل  على  امل�سوؤولية  هنا عظمت  ومن 
به، واإن من املو�سوعات املقا�سدية  الأمر على بيان احلق، بل وردِّ اللَّْب�ص وال�سُّ
: اأمية ال�سريعة، وِمْن اأْن طرح ال�ساطبي نظرته حول  ٌ التي لها ح�سور علمي بنيِّ
ا للنقا�ص وال�سجال،  ا لالإ�سكال، ومو�سعاً هذا املق�سد كان هذا الطرح مثاراً
النق�ص يف  دعوى  الباطل يف  اأهل  لبع�ص  وُتكاأة  بل  النظر،  لق�سور  وحمالًّ 
فهمه  وحماولة  العلماء،  كالم  جلمع  املو�سع  وحلاجة  �سبق،  وملا  ال�سريعة، 
الأحكام  يف  اأثره  وبيان  املو�سوع،  هذا  بحث  راأيت  فيه:  النظر  وتقريب 
واملقا�سد، وعنونت لهذا البحث ب�: اأمية ال�سريعة واأثرها يف الأحكام، ومما 

يبنّي اأهمية هذا البحث: 

: عالقته الوثيقة بعلم املقا�سد، وهو من علوم الَكملة املجتهدين. اأولاً
)1( قالها الفاروق عمر  يف اأهل الراأي، رواها عنه الهروي يف ذم الكالم واأهله، باب التغليظ يف معار�سة 

احلديث بالراأي )259/104/2(.
)2( جمموع الفتاوى )190/35(.
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ا: اأنه يبحث م�ساألة من امل�سائل امل�سِكلة، وبخا�سة يف وقتنا احلا�سر،  ثانياً
وقد اتَّخذها بع�ص املغر�سني كما �سلف ذريعة للتنقي�ص يف ال�سريعة 
ا  ا منهم عن ِحيا�ص الدين، وظنًّ املطّهرة، وا�ستنكرها اآخرون ِدفاعاً

منهم اأن اإثباتها معار�ص للحقائق ال�سرعية.

ا،  ا: اأن كالم اأهل العلم حول هذه امل�ساألة قبل ال�ساطبي كان ُمقت�سباً ثالثاً
وهو بحاجة اإلى جمعه وبيان مقا�سده، ومن هنا ظّن بع�ص الباحثني 
اأن ال�ساطبي ابتدع القول فيها على غري مثال �سابق، واأنَّه ل اأ�سل 

لهذا القول يف كالم من �سبقه.

والهدف من هذا البحث: 

بيان  اخلطاأ يف  اأن  وبيان  ال�سريعة،  باأمية  املراد  النظر يف  : حترير  اأولاً
معناها هو مثار الإ�سكال، وهو �سبب وقوف بع�سهم موقف املعار�سة.

ا: بيان موقف العلماء من هذه امل�ساألة. ثانياً

ثالثاًا: بيان الأدلة التي تثبتها، واجلواب عن العرتا�سات الواردة عليها.

ا: تو�سيح اأثرها يف املقا�سد والأحكام. رابعاً

لهذا  �ست  تعرَّ التي  املخت�سرة  املقالت  من  كثري  على  وقفت  وقد  هذا، 
ا  املو�سوع، والتي يف غالبها تقت�سر على بياٍن موجز لراأي ال�ساطبي، واأحياناً
عر�ص موقف بع�ص العلماء والباحثني حياله، اأمثال ال�سيخ حممد عبداهلل 

دراز، وال�سيخ حممد الطاهر ابن عا�سور، ومنها: 

للدكتور: . 1 ال�ساطبي  الإمام  لدى  ال�سريعة  اأمية  نظرية  بعنوان:  مقالة 
اأ�سرف ح�سن من�سور، وهي يف �سبع �سفحات، وقد تعر�ص فيها لراأي 

ال�ساطبي مع التعليق عليه. 
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اإبراهيم . 2 اأنور  للدكتور:   2-1 اأمية  لأمة  اأمية  �سريعة  بعنوان:  مقالة 
ال�ساطبي  لراأي  �ص  تعرَّ وقد  �سفحات،  اأربع  يف  وهي  من�سور، 

باخت�سار، وموقف دراز وابن عا�سور.

ا بع�ص البحوث التي وقفت عليها، وهي:  ويف الباب اأي�ساً

: الأمية يف املنظور الإ�سالمي، للباحث: م�سطفى بن عيد ال�سيا�سنة،  اأولاً
)من   .45 عدد:  الإ�سالمية:  البحوث  جملة  �سمن  من�سور  بحث 

�سفحة 177-121(.

و�سف  يف  الواردة  لالآيات  فيه  ق  تطرَّ وقد  ماتع،  جيد  بحث  وهو 
S بالأمي وكالم املف�سرين حوله،  النبي  الأمية، وبخا�سة و�سف 
ة  الأميَّ �ص ملدلولت  تعرَّ ثم  واأطال يف ذلك،   ،S كتابته  ومناق�سة 

ومعانيها يف اللغة وكالم علماء التف�سري، ومعناها يف ال�سرع.

ة وبيان معناها، كما مل  �ص ملوقف العلماء من و�سف الأميَّ ومل يتعرَّ
يبنيَّ اأثرها يف الأحكام.

املقا�سدي،  الفكر  يف  ال�سريعة  اأمية  ملفهوم  ال�سجالية  املقاربة  ا:  ثانياً
 15( يف  ال�سبكة،  على  من�سور  بحث  احل�سني،  اإ�سماعيل  للباحث 
�ص لراأي ال�ساطبي باخت�سار، ثم موقف حممد الطاهر  �سفحة( تعرَّ
ل الفا�سي، وعَر�ص ملعنى الأمية  ابن عا�سور، وعبد اهلل دراز، وعالَّ

عندهم.

العلماء  ملوقف  ول  لالأدلة،  ول  املق�سد،  هذا  لأثر  �ص  يتعرَّ ومل 
ا. باً الآخرين، وكان عر�سه للمعنى مقت�سَ

ية وبراءتها من يقني احل�ساب الفلكي يف روؤية الهالل،  ثالثاًا: ف�سيلة الأُِمّ
العنكبوتية،  ال�سبكة  من�سور على  كزابر، بحث  الدين  للباحث: عز 
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وقد وقفت عليه يف اآخر البحث، وهو من اأجود البحوث يف امل�ساألة، 
يف  واأطال  الن�سو�ص،  يف  وا�ستعمالتها  الأمية  ملعنى  �ص  تعرَّ وقد 

هذا، ورّد على بع�ص الكاتبني حول املو�سوع.

اأثره يف  لكنه مل يدر�ص موقف العلماء من و�سف الأمية، ومل يبنّي 
الأحكام. 

فاإّن  الدرا�سات،  النق�ص يف هذه  بيان  العر�ص  املق�سود من هذا  ولي�ص 
ا يف  ا من امل�ساألة، وما من درا�سة اإل و�ستجد لها متّيزاً كل باحث ق�سد جانباً

جانب معنّي، واإمنا الغر�ص بيان ما ميكن اأن ي�ساف يف هذا البحث.

مت البحث اإلى مقدمة، واأربعة مباحث، وخامتة. اأما املباحث فهي:  وقد ق�سَّ

املبحث الأول: املراد باأمية ال�سريعة، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: املراد بالأمية.

املطلب الثاين: املراد بال�سريعة.

املطلب الثالث: املراد باأمية ال�سريعة.

املبحث الثاين: موقف العلماء من اأمية ال�سريعة.

املبحث الثالث: الأدلة والرتجيح.

املبحث الرابع: اأثر اأمية ال�سريعة على الأحكام ال�سرعية.

ويف اخلامتة، بينت اأهم نتائج البحث.

وقد �سلكت يف البحث املنهج العلمي املتبع، وخال�سته: 

مة واملتاأخرة بح�سب الإمكان.. 1 ال�ستقراء التام للم�سادر واملراجع املتقدِّ

جمع اأقوال العلماء والباحثني حول املو�سوع، مع احلر�ص على حتقيق . 2
ن�سبة الأقوال بالرجوع اإلى امل�سادر املعتربة.
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التف�سري . 3 كتب  مثل  وغريها  الخت�سا�ص،  لكتب  املو�سوع  يف  الرجوع 
و�سروح ال�سنة.

اأمية . 4 اأثر  ببيان  وذلك  والتطبيقي،  النظري  اجلانبني  بني  اجلمع 
ال�سريعة يف الأحكام ال�سرعية، مع بيان �سيء من النوازل املتعّلقة بها.

النقل . 5 كان  اإذا  وال�سفحة  واجلزء  ا�سمه  بذكر  امل�سدر  اإلى  الإحالة 
ا بكلمة )ينظر( اإذا كان النقل منه  منه بالن�ص، وبذكر ذلك م�سبوقاً

باملعنى.

العناية بالتوثيق لكل ما اأذكر، وعزو ن�سو�ص العلماء والباحثني اإلى . 6
كتبهم مبا�سرة اإل اإن تعذر ذلك.

عزو الآيات ببيان ا�سم ال�سورة، ورقم الآية يف �سلب البحث بعد ذكر . 7
الآية مبا�سرة، وتخريج الأحاديث والآثار الواردة يف البحث.

ذكر املعلومات املتعلِّقة بامل�سادر واملراجع بعد نهاية البحث.. 8

على  و�سلم  اهلل  و�سلى  والت�سديد،  التوفيق  تعالى  اهلل  لأرجو  واإين  هذا 
نبينا حممد.
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املبحث االأول
املراد باأمية ال�صريعة

ثم   ، اأولاً مفردة  كل  تعريف  يح�سن  ولذا  اإ�سايف،  مركب  ال�سريعة  اأمية 
تو�سيح اللفظ باعتبار الرتكيب، وفيما يلي من املطالب تو�سيح ذلك: 

املطلب االأول
املراد باالأمية

اأ�سل الكلمة: اأم، وهذه الكلمة تطلق باختالف حركاتها على معان متعددة 
جمعها ابن فار�ص، فقال: »واأّما الهمزة وامليم فاأ�سٌل واحٌد، يتفّرع منه اأربع 
متقاربة،  الأربعة  وهذه  ين،  والدِّ واجلماعة،  واملرِجع،  الأ�سل،  وهي  اأبواب، 

د«)1(.  وبعد ذلك اأ�سوٌل ثالثة، وهي القامة، واحلني، والَق�سْ

ولعل ما يهّمنا هنا من هذه املعاين: 

يِء اأ�سله، والأّم الوالدة، َوتطلق  : الأ�سل واملرجع، ومنه يقال: اأُمُّ ال�سَّ اأولاً
ة)2(.  على اجْلدَّ

مُّ اإليه ما �سواه مما يليه، فاإّن العرَب ت�سّمي ذلك ال�سيء:  وكلُّ �سيٍء ُي�سّ
ا، ومن ذلك اأُمُّ الراأ�ص، وهو الّدماغ)3(.  اأُمًّ

)1( ينظر: مقايي�ص اللغة )21/1(.
)2( ينظر: ال�سحاح )1863/5( امل�سباح املنري )9( ل�سان العرب )135/1( املعجم الو�سيط )27/1(.

)3( ينظر: مقايي�ص اللغة )22/1( املحيط يف اللغة )458/10(.
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ُة اأَْتَباُع النبي، واجلمع اأَُمٌم)1(.  ا: اجلماعة: والأُمَّ ثانياً

َة له، اأي ل ديَن له ول ِنْحَلَة له)2(. ثالثاًا: الطريقُة والديُن. يقال: فالٌن ل اأُمَّ

“والأمي  الفيومي:  قال  الكتابة،  يح�سن  ل  الذي  العرب  كالم  يف  يُّ  والأُمِّ
يف كالم العرب الذي ل يح�سن الكتابة”)3(، وقيل من ل يقراأ ول يكتب، قال 
احب بن عّباد: “والأمي الذي ل يقراأ ول يكتب”)4(، وقيَّده بع�سهم مبن ل  ال�سّ
يقراأ من كتاب، قال الراغب: “والأمي هو: الذي ل يكتب ول يقراأ من كتاب”)5(. 

وقد اخُتلف يف ن�سبته على قولني: 

: وهو قول الأكرثين)6(، وهوؤلء على قولني: فمنهم  الأول: ن�سبة اإلى الأمِّ
ولدته  ما  على  فهو  مكت�سبة،  الكتابة  لأن  الأم؛  اإلى  ن�سبوا  قال  من 
اإلى الأم و�سفتها؛ لأن  ُه من عدم العلم بالكتابة)7(، وقيل ن�سبة  اأمُّ
اأنه  “واأرى  فقال:  ابن جرير؛  حه  ورجَّ ا)8(،  الن�ساء غالباً هذه �سفة 
قيل لالأمي اأمي ن�سبة له باأنه ل يكتب اإلى اأمه؛ لأن الكتاب كان يف 
الرجال دون الن�ساء، فن�سب من ل يكتب ول يخط من الرجال اإلى 

اأمه يف جهله بالكتابة دون اأبيه”)9(. 

ِة العرب؛ لأن اأكرثهم اأمّيون، فهم على جبلتهم الأولى،  الثاين: ن�سبة اإلى اأُمَّ
)1( ينظر: امل�سباح املنري )9(.

)2( ينظر: ال�سحاح )1864/5( ل�سان العرب )132/1(.
)3( امل�سباح املنري )9(. 

)4( املحيط يف اللغة )459/10(، وينظر: ل�سان العرب )138/1(، وقد وقف بع�ص الباحثني من هذا املعنى 
ه من املعاين املحَدثة التي ذكرها بع�ص علماء اللغة بعد  ا، بل اأنكر بع�سهم اأ�سله لغة، وعدَّ ا معار�ساً موقفاً
ع�سر جمع اللغة. ينظر: مدخل اإلى القراآن الكرمي، اجلزء الأول: يف التعريف بالقراآن« للجابري )95(، 

وللرد عليه: ينظر: ال�سبه ال�ست�سراقية يف كتاب مدخل اإلى القراآن الكرمي )133�134(. 
)5( مفردات األفاظ القراآن )87(، وينظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية )436/17(. 

)6( ينظر: ال�سحاح )1863/5( امل�سباح املنري )9( غريب احلديث لبن اجلوزي )41/1( التو�سيح ل�سرح 
اجلامع ال�سحيح )101/13( عمدة القاري )286/10(.

)7( ينظر: امل�سباح املنري )9( ل�سان العرب )138/1(.
)8( ينظر: �سرح النووي على م�سلم )270/7( فتح الباري )127/4(. 

)9( جامع البيان )154/2(.
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وقد كانت الكتابة فيهم عزيزة اأو عدمية)1(، وهو قول القرطبي)2(، 
حه ابن تيمية، فقال: “واإمنا الأمي هو يف الأ�سل من�سوب اإلى  ورجَّ
الأمة التي هي جن�ص الأميني، وهو من مل يتمّيز عن اجلن�ص بالعلم 
املخت�ص: من قراءة اأو كتابة، كما يقال: عامي ملن كان من العامة، 

غري متميز عنهم مبا يخت�ص به غريهم من علوم”)3(. 

وقد اختلف يف وجه و�سفه S بالأمي: 

فقيل لأنه ل يقراأ ول يكتب)4(، وبعبارة اأدّق: ل يكتب ول يقراأ ما يف الكتب؛ 
لأنه S كان يقراأ من حفظه، بل كان يحفظ القراآن اأح�سن حفظ)5(. 

اأ�سله  لكونه على عادتهم)6(،  يكتبوا  الذين مل  الأمة  اإلى  وقيل: من�سوب 
اأمتي، ف�سقطت التاء يف الن�سبة كما �سقطت يف املكي واملدين)7(. 

طوال  يعني  الأمم:  طوال  يقال:  ومنه  اخللقة،  وهي  الأمة،  من  وقيل: 
اخللق، فالأمي: باق على ما كان عليه من اأ�سل اخللقة)8(: اأي دون تعلم. 

وقيل: ن�سبة اإلى اأم القرى، وهي مكة)9(. 
ا: مقايي�ص اللغة )28/1( املحيط يف اللغة )459/10( تف�سري الرازي  )1( ينظر: امل�سباح املنري )9(، واأي�ساً
)مفاتيح الغيب( )25/15( ل�سان العرب )138/1( مفردات األفاظ القراآن )87( فتح الباري )127/4(.

ا: التحرير والتنوير )573/1(. )2( ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )298/7(، واأي�ساً
)3( جمموع الفتاوى )167/25(.

العلماء  بع�ص  وذهب   ،)87( القراآن  األفاظ  مفردات   )138/1( العرب  ل�سان   )154/2( البيان  )4( جامع 
واأنه كتب بيده يف �سلح احلديبية، وقالوا ل  ه القراءة والكتابة،  اأن اهلل عّلم نبيَّ اإلى  كال�سمناين والباجي 
غرابة بعد حتقق معجزة الأمية باأن يطلعه على ما يعرف به ذلك عند احلاجة، وراأوا اأن ذلك ل يقدح يف 
ة ر�سالته، وذلك  ا على �سدقه و�سحَّ كونه اأميًّا، ول يعار�ص الن�سو�ص، بل راأوه زيادة يف معجزاته، وا�ستظهاراً
�أنه كتب من غري تعلم لكتابه وال تعاط الأ�ضبابها، و�إمنا �أجرى �هلل تعالى على يده وقلمه حركات كانت عنها 
خطوط مفهومة ملن قر�أها، فكان ذلك خارًقا للعادة، و�أنكر هذ� �أكرث �أهل �لعلم. ينظر للخالف يف ذلك: 
�سرح النووي على م�سلم )191/12( اجلامع لأحكام القراآن )352/13(، �سري اأعالم النبالء )190/14(.

)5( ينظر: جمموع الفتاوى )436/17(.
)6( الك�ساف للزخم�سري )110/6( اجلامع لأحكام القراآن )298/7( فتح الباري )127/4( عمدة القاري 

 .)286/10(
)7( ينظر: تف�سري البغوي )معامل التنزيل( )288/3(. 

ل�سان   )68/1( والأثر  احلديث  غريب  يف  النهاية  ا:  واأي�ساً  ،)99/1( لل�سمعاين  القراآن  تف�سري  )8( ينظر: 
العرب )135/1(.

)9( ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )299/7( تف�سري البحر املحيط )402/4(.
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نَي على  يِّ ة بقوله: “وهذا �سعيف؛ لأن الو�سف باْلأُمِّ وعلَّق عليه ابن عطيَّ
هذا يقف على قري�ص، واإمنا املراد جميع العرب، وفيهم قال النبي S: »اإنا 

اأمة اأمية ل نح�سب ول نكتب، ال�سهر هكذا وهكذا«”)1(. وقيل غري ذلك)2(.

اء: »العرب الذين مل يكن لهم كتاب«)3(،  والأميون هم العرب، وقال الفرَّ
و�سبب ت�سميتهم جتري فيه الأقوال ال�سابقة يف الأمي عدا الثاين منها. 

اأ�سالاً لغريه بدللة ال�ستقراء ملوارد  اأولى هذه املعاين ليكون  وقد يكون 
الكلمة هو املعنى الأول، فالأمي هو الذي ل يح�سن الكتابة ول يقراأ من كتاب، 
 ،S ا للنبي فهو الباقي على اأ�سل خلقته، ومنه ا�ستق الأمي، فاأ�سبح و�سفاً
يطلق  قد  بينما  للعرب،  ا  غالباً ا  مالزماً ا  و�سفاً فاأ�سبحت  الأميون،  وكذلك 
 ،)4( للكلمة  الأ�سلي  للمعنى  ا  رجوعاً ذلك،  الأمر  اقت�سى  اإذا  غريهم  على 
ا  كما اأطلقت على بع�ص اأهل الكتاب الذين يّدعون معرفته، فقال تعالى ذامًّ
ٿٹ(  ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   )ڀ   لهم: 
بني  الذي  الكتاب  يف  ما  يدرون  ول  يكتبون  ل  فريق  ومنهم  اأي  ]البقرة:78[: 

ولكنهم  فيه،  مبا  ومعرفتهم  به،  الإقرار  ويّدعون  ينتحلونه،  وهم  اأيديهم، 
ا )5(.  ا وزوراً �سون الكذب، ويتقولون الأباطيل كذباً يتخرَّ

وو�سف النبي S بذلك ف�سيلة له ل�ستغنائه بحفظه واعتماده على �سمان 
النبوة  ملعجزة  بيان  وهو  ]الأعلى[)6(،  ۇۇ(  ڭ   )ڭ    بقوله:  منه  اهلل 
ل   S النبي  قول  باب  ال�سوم،  كتاب  �سحيحه،  يف  البخاري  رواه  واحلديث   ،)306/5( الوجيز  )1( املحرر 
اأمية: ل نكتب ول نح�ُسب، ال�سهر هكذا وهكذا؛ يعني  اأمة  نكتب ول نح�سب )1913/27/3( بلفظ: »اإنا 
مرة ت�سعة وع�سرين ومرة ثالثني«، وهو يف م�سلم، كتاب ال�سيام، باب وجوب �سوم رم�سان لروؤية الهالل 
ا )1080/483/1( بلفظ:  والفطر لروؤية الهالل واأنه اإذا غم يف اأوله اأو اآخره اأكملت عدة ال�سهر ثالثني يوماً

)ال�سهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام يف الثالثة وال�سهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني متام ثالثني(.
)2( ينظر: املجموع املغيث يف غريبي القراآن واحلديث )90/1(، ولالإفا�سة يف ذلك ينظر: مقدمة ابن عقيل 

الظاهري لتحقيقه كتاب الباجي: حتقيق املذهب )11 وما بعدها(.
)3( نقله يف: مفردات األفاظ القراآن )87(.

)4( وقد اأ�سار اإلى �سيء من هذا ابن كثري يف تف�سري القراآن العظيم )310/1(.
)5( ينظر: جامع البيان للطربي )156/2�157(.

)6( مفردات األفاظ القراآن )87(. 
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ا )1( كما قال تعالى: )ڌ  ڌ  ڎ   حيث كان S اأعلم النا�ص مع كونه ن�ساأ اأميًّ
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  کگ( ]العنكبوت[.

اأمي كما و�سفه اهلل  باأنه   S ُو�سف  اإذا  “كذلك  القا�سي عيا�ص:  قال 
معجزته  اإذ  معجزته؛  وقاعدة  فيه،  ثابتة  وف�سيلة  له،  مدحة  فهي  بذلك 
العظيمة يف القراآن العظيم اإمنا هي متعلقة بطريق املعارف والعلوم، مع ما 
ل به من ذلك...، ووجود مثل ذلك من رجل مل يقراأ ومل يكتب  ّ ُمنح S وُف�سِ
ومل يدار�ص ول ُلّقن مقت�سى العجب، ومنتهى العرب، ومعجزة الب�سر، ولي�ص 
يف ذلك نقي�سة؛ اإذ املطلوب من القراءة والكتابة املعرفة، واإمنا هي اآلة لها 
ووا�سطة مو�سلة اإليها غري مرادة يف نف�سها، فاإذا ح�سلت الثمرة واملطلوب 

ا�ستغنى عن الوا�سطة وال�سبب”)2(. 

ومن هذا املعنى اأخذت لفظة )الأمية(، وهي تاأتي على �سفتني: 

ة: اأي ل تقراأ ول تكتب،  يَّ  الأولى: ا�سم موؤنَّث من�سوب اإلى اأُّم: يقال فتاة اأمِّ
فهي غري متعلِّمة.

 الثانية: م�سدر �سناعّي من اأُّم)3(: فتكون حينئذ على املعاين ال�سابقة، 
وهي من ل يح�سن الكتابة والقراءة من كتاب، اأو ن�سبة اإلى اخللقة 

ا مبعنى اجلهالة والغفلة)4(. اأو الأمة، وقد تاأتي اأي�ساً

يتعلم  اأمة مل  اأ�سل ولَدة  ِهَي على  الَِّتي  فة  ال�سّ “والأمية:  الكليات:  ويف 
الكتابة ول قراءتها”)5(. 

البحر  تف�سري   )351/13( القراآن  لأحكام  اجلامع   )25/15( الغيب(  )مفاتيح  الرازي  تف�سري  )1( ينظر: 
�سيد  اأمية  نفى  من  على  الوافر  ال�سايف  الرد  والتنوير )574/1، 133/9(  التحرير  املحيط )402/4( 

الأوائل والأواخر )93(.
.)1007�1006/2( S ال�سفاء بتعريف حقوق امل�سطفى )2(

ا: املعجم الو�سيط )27/1(. )3( ينظر: معجم اللغة العربية املعا�سرة )121/1(، واأي�ساً
)4( ينظر: املحيط يف اللغة )459/10( مفردات األفاظ القراآن )87(، وذكر ابن عقيل الظاهري يف مقدمة 
فاإن  لها؛  ا  ا�سماً ولي�ص  الأمية،  نتيجة  واجلهالة  الغفلة  )19(اأن  املذهب  حتقيق  الباجي:  لكتاب  حتقيقه 

معارف النا�ص اإمنا حت�سل لهم بطريق الكتابة والقراءة.
)5( الكليات )182(.



88

د. وليد بن فهد الودعان

املطلب الثاين
املراد بال�صريعة

ال�سريعة: هي مورد ال�ساربة املاء، قال ابن منظور: “ال�سريعة يف كالم 
في�سربون  النا�ص،  ي�سرعها  التي  ال�ساربة  مورد  وهي  املاء،  م�سَرعة  العرب: 
منها وي�ستقون، ورمبا �سرعوها دوابهم حتى ت�سرعها وت�سرب منها، والعرب 
ا ل  ا َمِعيناً ا ل انقطاع له، ويكون ظاهراً ل ت�سميها �سريعة حتى يكون املاء عدَّاً

�ساء”)1(. و�سمي مورد النا�ص �سريعة لو�سوحه وظهوره)2(. ي�سقى بالرِّ

“ال�سريعة، وهي مورد  ابن فار�ص:  الدين، قال  ال�سريعة يف  ا�ستق  ومنه 
ال�ساربة املاء، وا�ستق من ذلك ال�سرعة يف الدين وال�سريعة. قال اهلل تعالى: 

ڳ   ڳ   )ڳ    : وقال  ]املائدة:48[،  ں(  ڱ   ڱ   ڱ   )ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ( ]اجلاثية:18[”)3(، وقال الراغب الأ�سفهاين: “قال بع�سهم: 
ا ب�سريعة املاء من حيث اإن من �سرع فيها على  �سميت ال�سريعة �سريعة ت�سبيهاً

ر”)4(. احلقيقة وامل�سدوقة َرِوي وتطهَّ

واأ�سل الكلمة �سرع، وهو مبعنى �سيء يفتح يف امتداد يكون فيه كذا ذكره 
ا)5(،  ا، اإذا اأنفذته وفتحته، و�سرعت اأي�ساً ابن فار�ص، ومنه يقال: اأ�سرعت طريقاً
ا: �سربت بكفيك  ا و�سرعاً و�سرعت يف الأمر: اأخذت فيه، و�سرعت يف املاء �سروعاً
النا�ص  ي�سلكه  �سارع  وطريق  واأو�سلته،  فتحته  اإذا  واأ�سرعته:  فيه،  دخلت  اأو 
عامة)6(، ومن معاين اللفظ: الإظهار، ومنه يقال: �سَرع اهلل لنا كذا ي�سرعه: 

اأظهره واأو�سحه)7(، وقريب منه قولهم: �سرع لهم: اأي �سن)8(. 
)1( ل�سان العرب )2238/4( والر�ساء: احلبل.ينظر: امل�سباح املنري )87(.

)2( ينظر: امل�سباح املنري )118(.
)3( مقايي�ص اللغة )262/3(، وينظر: ل�سان العرب )2238/4(.

)4( مفردات األفاظ القراآن )450(.
)5( ينظر: مقايي�ص اللغة )262/3(.

)6( ينظر: امل�سباح املنري )118( ل�سان العرب )2238/4(.
)7( ينظر: تهذيب اللغة )425/1( امل�سباح املنري )118(.

)8( ال�سحاح )1236/3(. 
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اأما يف العرف ال�سرعي، فقد ورد لفظ ال�سريعة يف قوله تعالى: )ڳ  ڳ  
اأي على  )ڳ  ڱ(:  عبا�ص:  ابن  وقال   ،” ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]اجلاثية:18[ 
هدى من الأمر وبّينة، وقال قتادة: ال�سريعة الأمر والنهي واحلدود والفرائ�ص)1(. 

وقال ابن جرير: “على طريقة و�سنة ومنهاج من اأمرنا الذي اأمرنا به من 
قبلك من ر�سلنا”)2(.

الدين  لنبيه، وهي  اأوحاه اهلل  الذي  الوحي  ال�سريعة هي  اأن  واملراد هنا 
الذي �سرعه اهلل له.

ه  فت بتعريفات متعددة)3(، اأجمعها اأنها: ما �سنَّ ويف ا�سطالح العلماء ُعرِّ
اهلل لعباده من اأحكام عقائدية اأو عملية اأو ُخُلقية)4(. 

ويف الع�سر احلديث �ساع اإطالق لفظ ال�سريعة على ما �سرعه اهلل من 
اأحكام عملية)5(، وعليه قيل يف تعريفها: اإنها الأحكام العملية يف الدين)6(. 

املطلب الثالث
املراد باأمية ال�صريعة

ميكن  لكن  ال�سريعة،  اأمية  ملعنى  ا  �سريحاً ا  بياناً املتقدمني  للعلماء  اأر  مل 
)1( ينظر: جامع البيان للطربي )85/21( اجلامع لأحكام القراآن )163/16(.

)2( جامع البيان للطربي )85/21(.
)3( ينظر: اجلامع لأحكام القراآن )163/16( التعريفات للجرجاين )109( القامو�ص الفقهي )193(، وقد 
ذكرت بع�ص املعاجم اللغوية تعريف ال�سريعة يف ال�سطالح. ينظر: ال�سحاح )1236/3( ل�سان العرب 

)2238/4( تاج العرو�ص )259/21(.
ال�سريعة  وجعلوا  العلماء،  عند  ال�سطالح  يف  ال�سرع  فوا  عرَّ بهذا   )16/1( الكويتية  الفقهية  )4( املو�سوعة 
ا تطلق على ما يطلق عليه ا�سم ال�سرع، ويالحظ يف ذلك املوافقات )131/1( ك�ساف ا�سطالحات  ا�سطالحاً
ا اآخر يف تعريفها، فجعل ال�سريعة هي امتثال العبد  الفنون )1018/1 مادة ال�سرع(، ونحى بع�ص العلماء منحاً

والتزامه مبا اأمره اهلل به، ينظر: التعريفات للجرجاين )109( ك�ساف ا�سطالحات الفنون )1028/1(. 
)5( فهي بهذا الإطالق تكون مرادفة للفظ الفقه بالعتبار الذي عليه املتاأخرون. كذا يف املو�سوعة الفقهية 

الكويتية )17/1(.
)6( معجم لغة الفقهاء )262(.
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ا على  اأن ي�ستفاد ذلك من بع�ص كالمهم، ومن ذلك: ما قاله الداودي معلِّقاً
حديث: )اإنا اأمة اأمية(: »اأمة اأمية مل تاأخذ عن كتب الأمم قبلها اإمنا اأخذت 

.)1(» عّما جاءه الوحي من اهلل

هم مل يتعلموا  ر ابن الأثري احلديث بقوله: “اأراد اأنهم على اأ�سل ِولدة اأمِّ وف�سَّ
ي الذي ل يكتب”)2(.  الِكتابة واحل�ساب، فهم على ِجِبلَِّتهم الأولى، وقيل الأمِّ

وقال ابن عطّية: “قيل هو من�سوب اإلى الأم، اأي هو على اخِللقة الأولى يف 
بطن اأمه، وقيل هو من�سوب اإلى الأمة، اأي على �سليقة الب�سر دون تعلم”)3(.

النبي  فيهم  بعث  الذين  العرب  اأن  اإلى  تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  واأ�سار 
لي�ست فيهم مزية علم ول كتاب ول  اأمّيتهم عامة من كل وجه،  S كانت 
غريه، مع كون ِفطرهم كانت م�ستعدة للعلم اأكمل من ا�ستعداد �سائر الأمم، 
وكان لهم من العلم ما ينال بالفطرة التي ل يخرج بها الإن�سان عن الأمّية 
عنهم  وزالت  وعلم،  كتاب  اأهل  �ساروا   S النبي  فيهم  بعث  فلما  العامة، 
ا  الأمّية املذمومة، وبقي نوع من الأمّية، وهي الأمّية املحمودة، ثم اأو�سح �سيئاً
من هذه الأمية، ومنها اأن الأمة ل حتتاج يف حفظ دينها اإلى الكتابة مثل اأهل 
ا ل يحتاج الدين اإلى  الكتاب، ولهذا القراآن حمفوظ يف قلوب الأمة، واأي�ساً
يعلمون مواقيت �سومهم  اأنهم  الكتاب من  اأهل  كما عليه  اأو ح�ساب،  كتابة 

وفطرهم بكتاب وح�ساب)4(.

اأما ال�ساطبي فحني ذكر بع�ص الأدلة على اأمية ال�سريعة، بنّي وجه اإيراده 
اأمّية(؛ لأنهم مل يكن لهم علم  اأمة  اإلى  “ويف احلديث: )بعثت  لها، فقال: 
بعلوم الأقدمني، والأمي من�سوب اإلى الأم، وهو الباقي على اأ�سل ولدة الأم 
)1( نقله عنه يف عمدة القاري )286/10(، والداودي هو �سارح البخاري الفقيه: اأحمد بن ن�سر الداودي 

املالكي املتوفى �سنة 402ه�.
)2( النهاية يف غريب احلديث الأثر )68/1(.

)3( املحرر الوجيز )306/5(.
)4( ينظر: جمموع الفتاوى )436/17(.
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ذكر  عليها” ثم  ولد  التي  خلقته  اأ�سل  على  فهو  غريه،  ول  ا  كتاباً يتعلم  مل 
ر معنى الأمّية يف احلديث، اأي: لي�ص لنا علم  احلديث، وقال َعِقبه: “وقد ُف�سِّ

باحل�ساب ول الكتاب”)1(.

نزلت  الذي  العرب  الأميني  تكون على معهود  اأن  الأمّية  معنى  اأن  وذكر 
عليهم ال�سريعة)2(، فعلى هذا ميكن القول اإن الأمية ترتكز عند ال�ساطبي يف 

معناها على اأمرين: 

الأول: البقاء على اأ�سل اخللقة التي ولد عليها الإن�سان، ويندرج يف ذلك 
عدم تعلم القراءة والكتابة واحل�ساب ونحوهما ؛ اإذ هو نتاج البقاء 

على اأ�سل اخللقة. 

ا لطبيعتهم وجبلتهم  اإلى العرب، وموافقاً ا  اأن يكون ذلك من�سوباً الثاين: 
ومعهودهم.

اإليه من تقدمه مثل ابن عطية  اأ�سار  ا  ويف نظري ل يخرج ما ذكره عمَّ
وابن الأثري.

ومنهم  الأمية،  معنى  اإلى حماولة �سبط  املعا�سرون  الباحثون  �سعى  وقد 
وتعرف  فهمها  يف  حتتاج  “ل  بقوله:  رها  فف�سَّ دراز  عبداهلل  حممد  ال�سيخ 
اأوامرها ونواهيها اإلى التغلغل يف العلوم الكونية والريا�سيات وما اإلى ذلك”)3(.

عن  نقله  �سبق  ما  على  الأمية  معنى  يف  ارتكز  فقد  اخلادمي  د.  اأما 
ال�ساطبي ودراز، ثم قال: “فمعنى كون ال�سريعة اأمية:

اأ.  اأن الذين تلقوها اأميون، اأي: على اأ�سل خلقتهم وفطرتهم، مل يتعلموا 
ا من العلوم ومل يتغلغلوا فيها. كثرياً

)1( املوافقات )110/2(.
)2( ينظر: املوافقات )111/2(.

)3( املوافقات )109/2 ه 1(.
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ب. اأنها لو كانت غري اأمية ملا تي�سر فهمها وتعّقلها وتطبيقها، وهي مع ذلك 
�سريعة عاملية وكونية وعامة و�ساملة و�ساحلة لكل زمان ومكان”)1(. 

ة، بل التي�سري والعاملية ثمرتان  والثاين ل يظهر يل دخوله يف ماهية الأميَّ
لها.

وذهب بع�ص الباحثني اإلى اأن املراد بالأميَّة ما كانت الأمة العربية عليه 
من اجلهل بالعلوم القدمية، فمعنى الأميَّة: املالب�سات املجتمعية للح�سارة 

العربية، التي قارنت نزول ال�سريعة وورودها)2(.

ة التي ل تزال على فطرتها  ة الأميَّة: هي الأمَّ وعربَّ بع�سهم بقوله: “الأمَّ
ورياح  الف�ساد  يد  تنلها  مل  الأولى،  جبلتها  وعلى  عليها،  اهلل  فطرها  التي 
من  غريها  نالت  كما  وال�سلوك،  والأخالق  الطبائع  جمال  يف  النحراف، 

الأمم الأخرى”)3(.

التكليف  وم�ستوى  العام  »لغة اخلطاب  اإنها:  عنها  الباحثني  بع�ص  وقال 
عن  وقال  احلرج«،  لرفع  ثقافة،  الأمة  درجات  اأدنى  ي�سمل  الذي  الأي�سر 

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   )ٺ   تعالى:  قوله  معنى  على  تعليقه  �سياق  يف  الأميني 
ا: هي احلالة املعرفية القرينة بالفطرة  اإذاً ٿ  ٿ( ]اجلمعة:2[: »فالأمية 

ال�سحيحة«)4(.

اأما عاّلل الفا�سي فكاأنه مييل اإلى توجه اآخر يف معنى الأميَّة؛ فقد جعلها 
م�ستقة من الأمة، ومعنى هذا اأن اخلطاب ال�سرعي موّجه لالأمم ل لالأفراد، 
ويكون قد ُروعي يف هذا الإطالق ما كانت عليه احلالة يف �سعوب الأر�ص من 
العرب وغريها،  اأمة  بني  والكتابة، وحينئذ ل فرق  بالقراءة  اأغلبية اجلهل 

)1( علم املقا�سد ال�سرعية )139/1(.
)2( ينظر: املقاربة ال�سجالية ملفهوم اأمية ال�سريعة يف الفكر املقا�سدي لإ�سماعيل احل�سني.

)3( ينظر: الأمية يف املنظور الإ�سالمي )جملة البحوث الإ�سالمية: عدد: 166/45(.
ية« وبراءتها من يقني احل�ساب الفلكي يف روؤية الهالل.  )4( ف�سيلة »الأُِمّ
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للجميع)1(،  الإلهي  بالأمم وتوجيه اخلطاب  الأنبياء  فالأمية تدل على �سلة 
فهو ينحو اإلى جعل الأمية مبعنى عاملية ال�سريعة. 

العام)2( هي:  الأميَّة مبفهومها  اأن  يظهر يل  فالذي  العر�ص،  وبعد هذا 
التاأثر  وعدم  والفطرة  اجلبلة  �سالمة  من  العرب  عليه  كان  ما  على  البقاء 
باملف�سدات، وثمرة ذلك البقاء على اأوليات املعرفة وعدم التغلغل يف العلوم 
فنفى  واحلكمة،  الكتاب  وعلَّمهم  زكاهم  ال�سرع  جاء  حني  ولكن  املف�سدة، 
على  البقاء  منها  يلزم  التي  املذمومة  الأمية  وهي  الأميَّة،  من  ا  وجهاً عنهم 
احلال دون تعلم وزكاء وتوحيد واإميان، وحينئذ فلن تفهم الأمية ال�سرعية 
مبعزل عن الن�سو�ص الأخرى؛ اإذ هذا �ساأن الن�سو�ص اأن ي�سم بع�سها اإلى 
بع�ص، وعلى هذا فالأمية ال�سرعية، هي البقاء على ما كان عليه العرب من 
التي  والتزكية  العلم  مع  باملف�سدات  التاأثر  وعدم  والفطرة  اجلبلة  �سالمة 
اأوجبها اهلل على كل عبد بح�سب اإدراكه وفهمه، وعليه فالأمية منهج ي�سعى 

ال�سرع اإلى حتقيقه وال�سري على وفقه، هذا ما ظهر يل، واهلل اأعلم. 

)1( ينظر: مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية ومكارمها )76�77(. 
وال�ساللة  اجلهل  فيعني  العام  املعنى  اأما  وعام،  خا�ص  معنيني:  لالأمية  اأن  اإلى  الباحثني  بع�ص  )2( ذهب 
والظالم، واأما املعنى اخلا�ص فهو عدم معرفة الكتابة، والأمية مبعناها العام قد ارتفعت ببعثة النبي 
S، اأما مبعناها اخلا�ص فما مات ر�سول اهلل S اإل وقد رفعها عن اأمته مبا يكفي لنقل هذا الدين كامالاً 
التابعني. ينظر: احل�ساب الفلكي بني القطعية وال�سطراب  اإلى جيل  غري منقو�ص من جيل ال�سحابة 
ية  الأُِمّ الباحث عزالدين كزابر يف مقالته ف�سيلة  ناق�سه  وقد  بن �سبيان اجلهني )15(،  د: حممد  ل�: 
وبراءتها من يقني احل�ساب الفلكي يف روؤية الهالل، وبنّي اأن هذا التفريق ل داعم له من اللغة اأو العرف.
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املبحث الثاين
موقف العلماء من اأمية ال�صريعة

ا  �سرعيًّ ا  مق�سداً بو�سفها  ال�سريعة  اأمّية  عن  ث  حتدَّ من  اأول  اأن  يبدو 
 � اأطال  وقد  ال�ساطبي،  الإمام  املقا�سد:  فن  رائد  هو  لة  مف�سَّ بطريقة 
يف تقرير هذا اجلانب، غري اأنه مل ينفرد بهذا الأمر؛ فاإن من اأنعم النظر 
لهذا  الإ�سارة  َيعَدم  لن  امل�ساألة  بحث  وبخا�سة يف مظان  العلماء،  يف كالم 
ح�سر  ميكن  اأنه  يل  يتبنّي  والباحثني  العلماء  كالم  وبا�ستقراء  املق�سد، 

موقف النا�ص جتاه اأمية ال�سريعة يف اجتاهات ثالثة، وهي: 

الجتاه الأول: من يرى اأمية ال�سريعة.

ا، وقد وقعت الإ�سارة  واإلى هذا ذهب كثري من العلماء اإ�سارة اأو ت�سريحاً
اإلى هذا الأ�سل عند كثري من العلماء املتقدمني يف �سياق م�ساألة العتماد على 
احل�ساب يف دخول �سهر رم�سان، اأو عند بيان حديث: »اإنا اأمة اأمية«، ومن 
ذلك: قول ابن بّطال: “ول اعتبار يف ذلك بالنجوم واحل�ساب، وهذا احلديث 
الأهلَّة  يف  الروؤية  على  املعّول  واإمنا  التعديل،  بقوانني  النجوم  ملراعاة  نا�سخ 
التي جعلها اهلل مواقيت للنا�ص يف ال�سيام واحلج والِعدد والديون، واإمنا لنا 
اأو كالعيان، واأما ما غم�ص حتى  ا  َعياناً اأن ننظر من علم احل�ساب ما يكون 
ل يدرك اإل بالظنون، وتكييف الهيئات الغائبة عن الأب�سار فقد نهينا عنه، 
وعن تكلفه؛ وعّلة ذلك اأن ر�سول اهلل اإمنا بعث اإلى الأميني الذين ل يقرءون 
ا«)1(.  الكتاب، ول يح�سبون بالقوانني الغائبة، واإمنا يح�سبون املوجودات عياناً
اح احل�ساب املنهي عنه على ح�ساب النجوم وت�سيريها:  )1( �سرح �سحيح البخارى )32/4(، وقد حمل ال�سرَّ
ينظر: التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح )101/13( فتح الباري )127/4( عمدة القاري )286/10(.
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يف  كثبوته  الأمة  يف  ثابت  احلديث  هذا  اأن  اإلى  ذهب  فاإنه  الباجي  اأما 
ا لآحادهم،  حق النبي S، وذكر اأن هذا الو�سف من باب اجلملة ل و�سفاً
وحمال اأن ينفي جميع الكتابة واحل�ساب، وقد ُعلم اأن من ال�سحابة من كان 
ا، وورد يف القراآن بيان الفرائ�ص، وهو من احل�ساب، ثم قال: “فعلمنا  كاتباً
بذلك اأنه اأراد نفي ح�ساب خم�سو�ص وكتابة خم�سو�سة، وهو اأنه ل يلزمنا 
مني وح�سابهم، واأن  اإثبات اأهّلتنا، والتزام �سومنا، واإقامة حجنا بكتاب املنجِّ

الأمي: الذي ل يح�سب ول يكتب ب�سرعه، وميكنه اأداء فرائ�سه”)1(. 

على  احلديث  يف  الو�سف  هذا  حمل  فاإنه  الذهبي؛  ذكر  منه  ا  وقريباً
الغالب، ونفيهما عن النبي S، وعن الأمة لندور ذلك فيهم وقلته، واإل فقد 

)گ   تعالى:  وقال  يح�سب،  فيهم من  وكان  الوحي،  ُكتَّاب  فيهم  كان 
كمال علم  املنفي  اأن  “فعلمنا  قال:  ثم  ]الإ�سراء:12[،  گ   ڳ  ڳ( 
ذلك ودقائقه التي يقوم بها القبط والأوائل، فاإن ذلك ما مل يحتج اإليه دين 
قوا يف احل�ساب واجلرب، واأ�سياء ت�سّيع  الإ�سالم، وهلل احلمد، فاإن القبط عمَّ
الزمان، واأرباب الهيئة تكلَّموا يف �سري النجوم وال�سم�ص والقمر، والك�سوف 
والِقران باأمور طويلة، مل ياأت ال�سرع بها، فلما ذكر S ال�سهور ومعرفتها، 
م واأ�سحاب التقومي، واأن  اأن معرفتها لي�ست بالطرق التي يفعلها املنجِّ بنّي 

ا”)2(. ذلك ل نعباأ به يف ديننا، ول نح�سب ال�سهر بذلك اأبداً

مبا  العمل  اأبطل  ال�سرع  اأن  يعتقد  “ول  بقوله:  احلديث  ال�سبكي  وف�ّسر 
يف  به  معمول  واحل�ساب  وكيف  ذلك،  ياأت  فلم  ا،  مطلقاً احل�ساب  يقوله 
الفرائ�ص وغريها، وقد ذكر يف احلديث الكتابة واحل�ساب، ولي�ست الكتابة 
منهيًّا عنها، فكذلك احل�ساب، واإمنا املراد �سبط احلكم ال�سرعي يف ال�سهر 
بطريقني ظاهرين مك�سوفني: روؤية الهالل اأو متام ثالثني، واأن ال�سهر تارة 

)1( حتقيق املذهب للباجي )226(، وينظر منه: )230(.
)2( �سري اأعالم النبالء )191/14�192(.
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كما  بح�ساب،  م�سبوطة  زمانية  مدة  ولي�ست  ثالثون،  وتارة  وع�سرون  ت�سع 
يقوله اأهل الهيئة”)1(.

كما  كتاب،  ول  اإلى ح�ساب  يحتاج  ل  ديننا  اأن  “فتبنّي  ابن رجب:  وقال 
يفعله اأهل الكتاب من �سبط عباداتهم مب�سري ال�سم�ص وح�سباناتها”)2(. 

وقد ُنقل الإجماع عن ال�سلف يف عدم اعتبار احل�ساب يف الروؤية)3(.

ا على احلديث: “والأولى اأن يقال املراد بنفي احل�ساب  وقال ابن حجر معلِّقاً
ما يتعاناه اأهل �سناعته من اجلمع والفذلكة وال�سرب، ونحو ذلك”)4(.

هلوي: “مبنى ال�سرائع على الأمور الظاهرة عند الأمّيني، دون  وقال الدَّ
التعمق واملحا�سبات النجومية، بل ال�سريعة واردة باإخمال ذكرها”)5(.

واأما �سيخ الإ�سالم ابن تيمية)6(؛ فالظاهر من قوله اأنه ُيقّر بهذا املق�سد، 
ا يف  ا لالأمة. كما جعلها و�سطاً ا فاإنه جعل هذا و�سفاً ومن ذلك قوله: “واأي�ساً
)ڤ  ڤ  ڤ  ڤ( ]البقرة:143[، فاخلروج عن ذلك  قوله تعالى: 
اأ�سلح  لأنه  لالأمة  اإذا كان �سفة  فال�سيء  ا  واأي�ساً املوؤمنني،  �سبيل  اتباع غري 
من غريه، ولأن غريه فيه مف�سدة، كان ذلك مما يجب مراعاته، ول يجوز 
العدول عنه اإلى غريه لوجهني: ملا فيه من املف�سدة، ولأن �سفة الكمال التي 

لالأمة يجب حفظها عليها”)7(.

وقد اأطال � �حلديث حول �الأمية، وميكن تلخي�س �أهم ما ذكره يف نقاط: 
)1( فتاوى ال�سبكي )211/1(.

)2( فتح الباري لبن رجب )295/2(، وينظر: املفهم ملا اأ�سكل من تلخي�ص كتاب م�سلم )139/3( التو�سيح 
ل�سرح اجلامع ال�سحيح )101/13(. 

)3( فتح الباري )127/4(.
)4( فتح الباري )108/13(.

)5( حجة اهلل البالغة )79/2(.
ا على بع�ص من �سبق ذكر قوله حلاجة قولهما للب�سط. رت قوله وقول ال�ساطبي بعده مع �سبقهما زمناً )6( اأخَّ

)7( جمموع الفتاوى )174/25�175(، وينظر منه: )165/25(.
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• ا بابتداء الأمية؛ فهم اأميون قبل ال�سريعة، وهم 	 اأن احلديث لي�ص طلباً
“قد  ا، واإمنا كما عرّب:  مل يوؤمروا اأن يبقوا على ما كانوا عليه مطلقاً

يوؤمرون بالبقاء على بع�ص اأحكامها”)1(. 

• اأن التميز الذي يخرج به عن الأمية العامة اإلى الخت�سا�ص: تارة يكون 	
وفهم معانيه،  القراآن  بقراءة  كاملتميز عنهم  نف�سه،  وكمالاً يف  ف�سالاً 
وتارة يكون مبا يتو�سل به اإلى الف�سل والكمال: كالتميز عنهم بالكتابة 
وقراءة املكتوب؛ فيمدح يف حق من ا�ستعمله يف الكمال، ويذم يف حق 
من عطله، اأو ا�ستعمله يف ال�سر، ومن ا�ستغنى عنه مبا هو اأنفع له كان 
اأكمل واأف�سل، وكان تركه يف حقه مع ح�سول املق�سود به اأكمل واأف�سل. 

• العرب الذين بعث فيهم النبي S كانت اأميتهم عامة من كل وجه، 	
كانت  فطرهم  كون  مع  غريه،  ول  كتاب  ول  علم  مزية  فيهم  لي�ست 
م�ستعدة للعلم اأكمل من ا�ستعداد �سائر الأمم، وكان لهم من العلم ما 
ينال بالفطرة التي ل يخرج بها الإن�سان عن الأمية العامة، فلما بعث 
فيهم ووجب عليهم اتباع ما جاء به من الكتاب وتدبره وعقله والعمل 
به، وعّلمهم نبيهم S كل �سيء �ساروا اأهل كتاب وعلم، بل �ساروا 
عدم  وهي  الناق�سة،  املذمومة  الأمية  عنهم  وزالت  اخللق)2(،  اأعلم 

ل.  العلم والكتاب املنزَّ

• اأن الأمية العامة: منها ما هو حمّرم، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو 	
نق�ص وترك الأف�سل، ومنها ما هو ترك واجب يعاقب الرجل عليه اإذا 
قدر على التعلم فرتكه، ومنها ما هو مذموم كالذي و�سفه اهلل  عن 

)1( جمموع الفتاوي )166/25(.
اأميني مبنزلة  ا  كانوا قوماً اأنهم  واعتقد  وا�ستبلدهم،  الأولني  ال�سابقني  ا�ستجهل  � على من  ثّرب  )2( وقد 
ال�ساحلني من العامة؛ مل يتبحروا يف حقائق العلم باهلل، ومل يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، واأن اخللف 
ا: ال�سواعق املر�سلة يف  الف�سالء حازوا ق�سب ال�سبق يف هذا كله.ينظر: جمموع الفتاوى )10/5(، واأي�ساً

الرد على اجلهمية واملعطلة )304/1(.
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ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   )ڀ   قال:  حيث  الكتاب؛  اأهل 
اهلل  كالم  يفقه  ل  من  �سفة  فهذه  ]البقرة:78[،  ٿٹ(  ٿ   ٿ    ٿ  
ويعمل به، واإمنا يقت�سر على جمرد تالوته، فالأمي هنا قد يقراأ حروف 

ا.  القراآن اأو غريها ول يفقه، بل يتكلم يف العلم بظاهر من القول ظنًّ

• الذي ل يقراأ من القراآن اإل بع�سه، ول يفهم منه اإل ما يتعلق به، ول 	
ا يقال له اأمي،  يفهم من ال�سريعة اإل مقدار الواجب عليه، فهذا اأي�ساً
اأمكن  واإن  واأكمل،  اأف�سل منه  ا وعمالاً  القراآن علماً اأوتي  وغريه ممن 
اأن ي�ستغنى عنها بالكلية، بحيث ينال كمال التعليم بدونها: كان هذا 
اأميته مل تكن من جهة  S؛ فاإن  نبينا  واأكمل، وهذه حال  له  اأف�سل 
اإمام الأئمة يف هذا، واإمنا  العلم والقراءة عن ظهر قلب، فاإنه  فقد 
ا، وكان انتفاء الكتابة عنه مع  كان من جهة اأنه ل يكتب ول يقراأ مكتوباً
ح�سول اأكمل مقا�سدها من اأعظم ف�سائله واأكرب معجزاته، فاإنَّ اهلل 

علَّمه العلم بال وا�سطة كتاب معجزة له)1(.

• اأن الأّمة اأمّية بعد نزول القراآن وحفظه، لي�ست مثل اأهل الكتاب الذين 	
ل يحفظون كتبهم يف قلوبهم، بل لو عدمت امل�ساحف كلها كان القراآن 
ا ول  ا يف قلوب الأمة، ولذا مل يقل يف احلديث: اإنا ل نقراأ كتاباً حمفوظاً
نحفظ، بل قال: ل نكتب ول نح�سب؛ فديننا ل يحتاج اأن يكتب ويح�سب 
وفطرهم  �سومهم  مواقيت  يعلمون  اأنهم  من  الكتاب  اأهل  عليه  كما 

بكتاب وح�ساب، ودينهم معلَّق بالكتب لو عدمت مل يعرفوا دينهم)2(.

ومما �سبق يتبني اأن �سيخ الإ�سالم يرى اأن الأمية نوعان: 

هو  ما  منه  وهذا  الر�سالة،  قبل  العرب  على  املنطبق  وهو  عام،  و�سف 
ممدوح، ومنه ما هو مذموم.
)1( جمموع الفتاوى )167/25�172(.

)2( ينظر: جمموع الفتاوى )436/17(.
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اأما املذموم فقد زال عن الأمة بعد نزول الكتاب، والوقوع فيه قد يكون 
ا، ويبقى النوع الثاين: وهو الأمية املمدوحة، وهي املرادة  اأو مكروهاً ا  حراماً

يف احلديث.

لكْن كاأنَّ يف كالمه ما يفيد اأن هذه الأمّية غري عامة، ولذا قال بعد بحثه 
ول  الكتاب،  هذا  نكتب  ل  الأميَّة  ة  الأمَّ اأيتها  اأنا   S النبي  “فبني  ال�سابق: 
يتعّلق  فيما  والكتاب  احل�ساب  نفي  اإلى  كالمه  فعاد  احل�ساب،  هذا  نح�سب 
منا فيما  باأيام ال�سهر، الذي ي�ستدل به على ا�ست�سرار الهالل وطلوعه، وقد قدَّ
ا، فاإذا كان يف �سياق الكالم  تقدم اأن النفي واإن كان على اإطالقه يكون عامًّ
ما ُيبنّي املق�سود ُعلم به املق�سود اأخا�ص هو اأم عام؟، فلما ُقرن ذلك بقوله: 
)ال�سهر ثالثون( و)ال�سهر ت�سعة وع�سرون( بنّي اأن املراد به اأنا ل نحتاج يف 

اأمر الهالل اإلى كتاب ول ح�ساب؛ اإذ هو تارة كذلك وتارة كذلك”)1(. 

ا بدللة التقييد  ا مطلقاً فهو يريد بهذا اأن نفي الكتابة واحل�ساب لي�ص نفياً
يوؤيد  وقد  وغريه،  ه  يعمَّ اأو  الهالل  باأمر  هذا  يخت�ص  لكن هل  يف احلديث، 
الأول قوله: “فو�سف هذه الأمة برتك الكتاب واحل�ساب الذي يفعله غريها 

من الأمم يف اأوقات عبادتهم واأعيادهم واأحالها على الروؤية”)2(. 

واإل  اأمّية مطلقة،  لي�ست  ال�سرعية  الأمية  اأن  يريد بكالمه  اأنه  والظاهر 
لوقع التعار�ص يف الن�سو�ص، واإمنا الأمية املرادة ما كان َوفق ما بينه النبي 
S يف اأمر الهالل، ومن هنا يدرك اأن مراده بقوله: “اأخا�ص هو اأم عام” 
اأي هل الأمية هنا هي الأمية العامة مبا فيها من اأمية حممودة اأو مذمومة، 
اأو هي خا�سة فتحمل على الأمية املحمودة؟ وهذا ما يفيده فهم كالمه هنا 
ا اإلى كالمه يف غري هذا املو�سع، ولهذا فنفي احل�ساب والكتاب لي�ص  جمموعاً

ا، واإمنا مبا يوافق الأمية املحمودة. ا مطلقاً نفياً
)1( جمموع الفتاوى )173/25�174(.

)2( �قت�ضاء �ل�ضر�ط �مل�ضتقيم )254/1(.
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ال�سرعية،  املقا�سد  من  ال�سريعة  اأمية  اأن  اإلى  فذهب  ال�ساطبي  واأما 
وذكرها يف النوع الثاين: يف بيان ق�سد ال�سارع يف و�سع ال�سريعة لالإفهام، 
فقال يف امل�ساألة الثالثة: “هذه ال�سريعة املباركة اأمّية؛ لأن اأهلها كذلك، فهو 

اأجرى على اعتبار امل�سالح”)1(. 

على  تكون  اأن  وهو  اخللقة،  اأ�سل  على  البقاء  نظره  يف  الأميَّة  و�سابط 
اأن  ذلك  معنى  ولي�ص  ال�سريعة،  عليهم  نزلت  الذي  العرب،  الأميني  معهود 
العرب مل يكن لهم اهتمام بعلوم الآخرين، بل كان لهم ن�سيب من ذلك، 

ت ال�سريعة بع�سها واأبطلت بع�سها)2(. وقد اأقرَّ

الأ�سل،  هذا  حتت  املندرجة  القواعد  بع�ص  بيان  يف  ذلك  بعد  اأخذ  ثم 
ره بعلوم ل  ا من النا�ص جتاوز يف تف�سري القراآن احلدَّ فف�سَّ ومنها: اأن كثرياً

عهد للعرب بها، ومل يتكّلم فيها ال�سلف)3(.

اأنه ل بد يف فهم ال�سريعة من اتباع معهود العرب الأمّيني، فاإن  ومنها: 
كان لهم يف ل�سانهم عرف م�ستمر، فال ي�سح العدول عنه، واإن مل يكن ثمَّ 
عرف، فال ي�سح اأن يجري يف فهمها على ما ل تعرفه، وهذا جار يف املعاين 

والألفاظ والأ�ساليب)4(.

العرب،  اإل مب�سلك عام جلميع  يكون  وال�سنة ل  الكتاب  اأن فهم  ومنها: 
للجمهور،  خطاب  ال�سرع  فخطاب  جلميعهم،  م�سرتكة  معانيه  تكون  بحيث 

ا بحيث ل يفهمه اإل خوا�ص النا�ص)5(. ا خا�سًّ ومل يكن خطاباً
)1( املوافقات )109/2(.

اأن ما ل ينبني عليه عمل ول هو مما  ا: )56/1، 59�66( وقّرر  )2( ينظر: املوافقات )111112/2(، واأي�ساً
تعرفه العرب؛ غري مطلوب يف ال�سرع.

)3( ينظر: املوافقات )127/2(.
على  يكون  اأن  ينبغي  القراآن  تف�سري  اأخذ  اأن  ر  قرَّ وقد   )261/4( ا  واأي�ساً  ،)131/2( املوافقات  )4( ينظر: 

التو�سط والعتدال، واأن ي�سار يف ذلك على معهود العرب وما تقت�سيه اأميتهم.
)5( ينظر: املوافقات )136/2(، وقد �سار ال�ساطبي على هذا املنوال يف كتابه، فذكر يف املقدمة ال�ساد�سة 

)67/1 وما بعدها(: اأن ما يتوقف عليه معرفة املطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق باجلمهور،=
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ولو مل تكن ال�سريعة كذلك للزم منها امل�سقة، ولكانت من باب التكليف 
مبا ل يطاق، وهو غري واقع، ثم اإن مراعاة ذلك اأقرب اإلى النقياد، واأ�سهل 

يف الت�سريع للجمهور)1(.

ومنها: اأن يكون العتناء باملعاين املبثوثة يف اخلطاب هو املق�سود الأعظم، 
بناء على اأن العرب اإمنا كانت عنايتها باملعاين، واإمنا اأ�سلحت الألفاظ من 

اأجلها.

تعّقلها،  الأمي  ي�سع  والعملية مما  العتقادية  التكاليف  تكون  اأن  ومنها: 
لي�سعه الدخول حتت حكمها. 

و�سرب لذلك الأمثلة، ومنها يف باب العمليات: اأن وقع تكليفهم يف العبادات 
بالتقريبات يف الأمور، بحيث يدركها اجلمهور، كما عّرف اأوقات ال�سلوات 

بالأمور امل�ساهدة لهم، كطلوع الفجر وال�سم�ص، وال�سيام بالروؤية)2(.

يبدو،  فيما  الأمية  اأ�سل  على  ا  اعرتا�ساً ولي�ص  ا،  اعرتا�ساً ا�ستح�سر  ثم 
ره من اأ�سل البقاء على اأ�سل اخللقة،  واإمنا على �سابطها، ومفاده: اأن ما قرَّ

ا بني اجلمهور خمالف لأمور، وهي: وكون اخلطاب م�سرتكاً

ومظان  الأحكام،  مواقع  يف  النظر  تدقيق  من  ال�سلف  عن  نقل  ما   : اأولاً
ال�سبهات، وجماري الرياء والت�سنع للنا�ص، ومبالغتهم يف التحرز 
من الأمور املهلكة، وهذه من الدقائق التي ل يهتدي اإلى فهمها اإل 

اخلوا�ص.

ا: لو �سّح ما ذكر، مل يكن للعلماء مزية على �سائر النا�ص، وقد كان  ثانياً
ا �سرعيًّا، و�سرب مثاله  ا ول طريقاً = فهو املطلوب، وقد يكون له طريق ل يليق باجلمهور، فلي�ص مطلوباً
بتعريف الأ�سياء باحلدود املنطقية، وقال يف مو�سع اآخر )418/5(: »ولأن التزام ال�سطالحات املنطقية 
و�لطر�ئق �مل�ضتعملة فيها مبعد عن �لو�ضول �إلى �ملطلوب يف �الأكرث؛ الأن �ل�ضريعة مل تو�ضع �إال على �ضرط 

الأمية، ومراعاة علم املنطق يف الق�سايا ال�سرعية مناف لذلك«.
)1( ينظر: املوافقات )137/2، 141، 150(.

)2( املوافقات )138/2، 141�145(.
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للخا�سة  والتابعني ومن بعدهم خا�سة وعامة، وكان  يف ال�سحابة 
ا  عرباً اجلميع  كان  واإن  للعامة،  يكن  مل  ما  ال�سريعة  يف  الفهم  من 

واأّمة اأمية.

يعرفه  وما  العرب عامة،  تعرفه  ما  ا�ستملت على  قد  ال�سريعة  اأن  ا:  ثالثاً
العلماء خا�سة، وما ل يعلمه اإل اهلل تعالى، وذلك املت�سابهات، فهي 
�ساملة ملا يفهمه اجلميع، وما ل يو�سل اإلى فهمه، وما يفهمه البع�ص 

دون البع�ص.

واأجاب عنه باأجوبة: 

واإمنا  مة،  املتقدِّ لالأدلة  الأمر  اأول  بها  د  ُيتعبَّ مل  اإ�سافية  اأمور  اأنها   : اأولاً
ن يف علم ال�سريعة وزاول اأحكام التكليف،  هي اأمور َتعر�ص ملن مترَّ
الأمية من وجه،  زايل  فيها، حتى  وامتاز عن اجلمهور مبزيد فهم 
يبلغ  مل  ممن  غريه  اإلى  بالن�سبة  اجلليلة  الأمور  يف  تدقيقه  ف�سار 
درجته، فن�سبته اإلى ما فهمه ن�سبة العامي اإلى ما فهمه، والن�سبة اإذا 
كانت حمفوظة، فال يبقى تعار�ص بني ما تقدم وما ذكر يف ال�سوؤال.

على  فيها  لي�سوا  مراتب،  على  ال�سريعة  اأهل  جعل  تعالى  اهلل  اأن  ا:  ثانياً
وزان واحد، لكن اجلميع جار على اأمر م�سرتك، فاإن امتاز بع�سهم 
مبزيد فهم مل يخرجهم ذلك عن حكم ال�سرتاك، فاإنَّ ذلك املزيد 

اأ�سله الأمر امل�سرتك.

ا: اأن ما فيه التفاوت اإمنا جتده يف الغالب يف الأمور املطلقة يف ال�سريعة،  ثالثاً
التي مل يو�سع لها حدٌّ يوقف عنده، بل وكلت اإلى نظر املكلف، ف�سار كل 
ا فهو املطلوب  ا قريباً ا باإدراكه، فمن مدرك فيها اأمراً اأحد فيها مطلوباً

ا هو فوق الأول، فهو املطلوب منه)1(. منه، ومن مدرك فيها اأمراً
)1( ينظر: املوافقات )145/2�147(.
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ا  وبناء على ما �سبق فاإن ال�ساطبي يرى اأن الأمية اأمر م�سرتك، جاء وفقاً
ملا عليه العرب يف بداية الأمر، ومن ازداد علمه يف ال�سريعة فقد زايل و�سف 
الأمية امل�سرتكة من وجه، لكنه مع ذلك ل يخرج يف اجلملة عنها، فالعامل 
الأمية،  وافق  بها فقد  التي ل عهد لالأميني  العلوم  ا  ل علمه جمانباً اإذا ح�سّ
مراعاة  هذا  ويف  خا�سة،  العلم  لأهل  تركه  ي�سرع  ما  الأمية  من  اأن  ومعناه 
يف  ق  تعمَّ من  على  ترثيب  كالمه  يف  وقع  وقد  والإدراك،  العقول  لختالف 
ا عن مقت�سى و�سع  البحث، وتطلَّب ما ل ي�سرتك فيه اجلمهور، بل عّده خارجاً
ال�سريعة الأمية، اإل اأن هذا قد يحمل على ما يتعلق بالعلوم املخالفة للفطرة 
واجلبلة، اأو العلوم املرّكبة التي ل حاجة لها يف ال�سريعة كالفل�سفة واملنطق 
ونحوهما، اأو التي ل يتعلق بها عمل، وقد يوؤيده قوله: “وثبت النهي عن كرثة 
ا يف العتقاديات والعمليات، واأخرب مالٌك  ال�سوؤال، وعن تكّلف ما ل يعني عامًّ
م كانوا يكرهون الكالم اإل فيما حتته عمل، واإمنا يريد ما كان من  اأن من تقدَّ
ا من  الأ�سياء التي ل تهتدي العقول لفهمها مما �ُسكت عنه، اأو مما وقع نادراً
اآية التنزيه، وعلى هذا، فالتعمق يف البحث فيها  املت�سابهات حمالاً به على 
ال�سريعة  و�سع  مقت�سى  فهمه خروج عن  ي�سرتك اجلمهور يف  ل  ما  وتطّلب 
الأمية، فاإنه رمبا جمحت النف�ص اإلى طلب ما ل يطلب منها، فوقعت يف ظلمة 
ل انفكاك لها منها..، ومن طماح النفو�ص اإلى ما مل ُتكّلف به ن�ساأت الفرق 

كلها اأو اأكرثها”)1(. 

فالظاهر اأنه ل يريد كّل تعّمق يف البحث، واإمنا التعّمق الذي ل يهدي اإلى 
علم وعمل، األ تراه جعل هذا التعّمق �سبب التفرق والبدعة، ولو �سّح لنا هذا 

املحمل لجتمع كالمه و�سِلم من التهمة بال�سطراب)2(. 
)1( ينظر: املوافقات )142/2�143(.

له  اآخر  مو�سوع  وهذا  للقراآن،  العلمي  بالتف�سري  يتعلق  ما  ومنها  اأخر،  ومناق�سات  اإ�سكالت  كالمه  )2( ويف 
ا اآخر، وقد ناق�ص الباحثون هذا الأمر  تعّلق بجانب من اأمية ال�سريعة كما ل يخفي، غري اأنه يتطّلب بحثاً
باإطناب، ولذا اقت�سرت يف هذا املو�سع على ما له تعّلق باأ�سل املق�سد. ينظر: التف�سري العلمي للقراآن بني 

النظريات والتطبيق )20( اجتاهات التف�سري يف الع�سر الراهن )297(.
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وقد يبدو من كالمه تعلُّق الأمية بالأحكام التكليفية، ولهذا عّلل باأنها لو 
مل تاأت ال�سريعة مبراعاتها لأدى اإلى تكليف ما ل يطاق)1(اإل اأن جماع كالمه 
يفهم منه اأن الأمية و�سف خا�ص بالأمة، ل يقت�سر على التكليفات فح�سب، 

بل يف جميع �سوؤون ال�سريعة.

على  املَُرافق  فقال يف  العينني،  ماء  الأمية  و�سف  ال�ساطبي يف  تبع  وقد 
املَُوافق: وهذه ال�سريعة املباركة اأمية، اإذ اأهلها كذلكه)2(. 

واختاره غريه من الباحثني)3(. 

لكنَّ بع�سهم ا�ستغل هذا الو�سف لتقييد ال�سريعة بالأميني ونظرتهم، واأن 
ال�سريعة جاءت لإ�سالحهم، ومل تخاطبهم باأكرث مما كانوا اأهالاً له)4(. 

الجتاه الثاين: من ذهب اإلى اأمية ال�سريعة، وجعلها مقيَّدة. 

وهذا ما ذهب اإليه ال�سيخ حممد عبداهلل دراز؛ فقد اأقّر ال�ساطبي على 
عام  لأنه  التكليف؛  باأحكام  يتعلق  فيما  ذلك  خ�ّص  ولكّنه  الأمية)5(،  ق�سد 
يجب اأن يفهمه العرب واجلمهور ليمكن المتثال؛ اإذ ي�سعب على اجلمهور 
 ، المتثال لأوامر ال�سريعة ونواهيها املحتاجة اإلى و�سائل علمية لفهمها اأولاً
اإليهم من  املر�َسل  النا�ص  مي�سور جلمهور  ا، وكالهما غري  ثانياً تطبيقها  ثم 
يدق عن  ما  فمنها  والعرب،  واملواعظ  واحلكم  الأ�سرار  اأما  عرب وغريهم، 
ره اهلل  ا، بح�سب ما ي�سَّ ا ف�سيئاً فهم اجلمهور، ويتناول بع�ص اخلوا�ص منه �سيئاً

)1( ينظر: املوافقات )141/2(.
)2( ينظر منه )182/1(.

عدد:  الإ�سالمية:  البحوث  )جملة  الإ�سالمي  املنظور  يف  الأمية   )20( اجلاهلي  ال�سعر  م�سادر  )3( ينظر: 
ية« وبراءتها من يقني احل�ساب الفلكي يف روؤية الهالل. 166/45( ف�سيلة »الأُِمّ

)4( ينظر: مقال نظرية اأمية ال�سريعة لدى الإمام ال�ساطبي للدكتور: اأ�سرف ح�سن من�سور. 
تعّلق منها بخ�سو�ص و�سف  اإمنا نذكر ما  ولكننا هنا  �ستى،  ال�ساطبي يف كالمه يف موا�سع  تعّقب  )5( وقد 
ا  اأنه التم�ص لكالم ال�ساطبي وجهاً الأمية و�سابطها، وقد يفهم من كالم بع�ص الباحثني اأن دراز برغم 
وعّلقه بالتكاليف، اإل اأنه ل يوافق ال�ساطبى فيما ذهب اإليه )ينظر: مقالة: �سريعة اأمية لأمة اأمية 2-1(. 
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لهم، وما يلهمهم به، وذلك هو الواقع ملن تتبع الناظرين يف كالم اهلل تعالى 
على مرِّ الع�سور، يفتح على بع�سهم مبا مل يفتح لالآخر.

ومك�سوفة  مبذولة  التكليفية  الأحكام  كل  لي�ست  اأنه  اإلى  فاأ�سار  عاد  ثم   
ما  وكل  مقلِّدون،  وغريهم  جمتهدون  خوا�ص  هناك  كان  ملا  واإل  للجمهور، 
يوؤخذ من مثل حديث: »اإنا اأمة اأمية« هو اأن التكاليف ل تتوقف يف امتثالها 

على و�سائل علمية وعلوم كونية وهكذا)1(.

ة ال�سريعة بالعرب، ولذا راأى اأنه ل يلزم كون القراآن  ثم اإنه مل يعلِّق اأميَّ
ا ملا عند العرب؛ لأن بعثة الر�سول S عامة للنا�ص، فال�سريعة جاءت  جمارياً
ا بني  ل�سالح الب�سر، �سواء اأكان لهذا اأ�سل عند العرب اأم ل، ول رابطة مطلقاً

ا على ما عند العرب)2(. كون ال�سريعة اأميَّة، وكون كل ما جاءت به منطبقاً

وقد تبعه فيما ذكر: د. اخلادمي، وذكر اأن هذا يدل على عاملية ال�سريعة، 
ويفهم منه تعليله لذلك باأنها اإذا كانت مفهومة جلمهور العرب فهي ممكنة 

لغريهم)3(.

الجتاه الثالث: من وقف موقف املعار�سة من اأمية ال�سريعة.

وقد ُيفهم هذا من كالم بع�ص العلماء: كقول ابن حجر عن معنى احلديث: 
الذين بح�سرته عند تلك املقالة، وهو حممول على  الإ�سالم  اأهل  “واملراد 
اأكرثهم، اأو املراد نف�سه S...، قوله: اإّنا اأي العرب، وقيل اأراد نف�سه”)4(. 

)1( ينظر: تعليقه على املوافقات )109/2ه� 1(.
ا: )113/2-114ه�1( )128/2ه� 5( )147/2ه� 1(،  )2( ينظر: تعليقه على املوافقات )117/2ه� 3(، واأي�ساً
وقال يف )126/2ه� 2(: »وعلى كل حال، فلي�ص بالزم يف كون ال�سريعة اأمية اأن تكون جاءت م�سايرة لهم 
يف �سوؤونهم، بل معنى كونها اأمية ما قّدمناه يف اأول امل�ساألة، واأما كون ما جاءت به كان عندهم منه �سيء 

اأو مل يكن، فهذا ل �ساأن له بهذا املبحث، ول يتوقف عليه«.
ا: كتاب: براءة التف�سري والإعجاز العلمي يف القراآن  )3( ينظر: علم املقا�سد ال�سرعية )137/2(، وينظر اأي�ساً

من ال�سكوك عليه )الف�سل 9اأ(.
مناق�سة  اأوجه  من  العربي  ابن  ذكر  وقد   ،)286/10( القاري  عمدة  وينظر:   ،)127/4( الباري  )4( فتح 

ا باخت�سا�سه بالنبي S. ينظر: حتقيق املذهب )231(. احلديث وجهاً
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احلديث  يف  احلكم  اخت�سا�ص  اأو  الو�سف،  هذا  اإنكار  يفيد  قد  هذا  فقوله 
.S بالنبي

اأي  اء،  القرَّ لذلك  ُي�سمون  “وكانوا  خلدون:  ابن  قول  ا  اأي�ساً ُيفيده  وقد 
اأميَّة؛ فاخت�صَّ من كان منهم  اأّمة  الذين يقراأون الكتاب؛ لأن العرب كانوا 
ا للكتاب بهذا ال�سم لغرابته يومئذ، وبقي الأمر كذلك �سدر املّلة، ثم  قارئاً
عظمت اأم�سار الإ�سالم، وذهبت الأمية من العرب مبمار�سة الكتاب، ومتّكن 
�لفقهاء  با�ضم  لو�  فُبدِّ وعلًما،  �ضناعة  و�أ�ضبح  �لفقه،  وكمل  �ال�ضتنباُط، 

اء”)1(. والعلماء من القرَّ

عن  الو�سف  هذا  زوال  اإلى  فذهب  �ساكر؛  اأحمد  ال�سيخ  بذلك  و�سّرح 
ا بالعرب زمن الر�سالة)2(. ا خمت�سًّ الأّمة، وجعَله و�سفاً

اأما الّطاهر ابن عا�سور، فاإنه نازع ال�ساطبي يف جزء من كالمه، ذلك اأنه 
ر ات�سال العلوم ال�سرعية بالفل�سفة م�ستدلًّ ب�سنيع كثري من العلماء  بعد اأن قرَّ
طائفة  فهم  على  معانيه  ُتبنى  ل  تعالى  اهلل  كالم  اأن  وبنيَّ  الفنون،  �ستى  يف 
من  علم  يف  احلقيقة  من  كان  ما  وكل  احلقائق،  تطابق  معانيه  ولكن  واحدة، 
العلوم وكانت الآية لها اعتالق بذلك؛ فاحلقيقة العلمية مرادة مبقدار ما بلغت 
ا ي�سلح له  اإليه اأفهام الب�سر، ومبقدار ما �ستبلغ اإليه، و�سرطه اأن ل يخرج عمَّ
ا  ا، ول خروجاً ا بّيناً اللفظ عربية، ول يبعد عن الظاهر اإل بدليل، ول يكون تكّلفاً
ره  عن املعنى الأ�سلي؛ حتى ل يكون يف ذلك كتفا�سري الباطنية، ثم ذكر ما قرَّ
ال�ساطبي من اأمية ال�سريعة، واأنها جارية على مذاهب اأهلها العرب، واأنه ُتبنى 

)1( ديوان املبتداأ واخلرب )563/1�564(.
ا اإثباتها باحل�ساب الفلكي )13(، وهو راأي ال�سيخ حممد الغزايل  )2( اأوائل ال�سهور العربية هل يجوز �سرعاً
يف كتابه: كيف نتعامل مع القراآن )199�200(، والدكتور القر�ساوي يف مقال له بعنوان احل�ساب الفلكي 
ا يف جملة جممع الفقه الإ�سالمي1029/3(، وغريهم  واإثبات اأوائل ال�سهور على موقعه اخلا�ص )واأي�ساً
من الباحثني. ينظر: جملة جممع الفقه الإ�سالمي )869/2، 993( الرد ال�سايف الوافر على من نفى اأمية 

�سيد الأوائل والأواخر )86�87(.
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العرب وعهدوه من  األفه  ما  القراآن  يتجاوز يف فهم  ل  اأنه  قواعد، منها:  عليه 
علومهم، ثم تعّقبه؛ فقال: “وهذا مبني على ما اأ�ّس�سه من كون القراآن ملّا كان 
ا لالأميني، وهم العرب فاإمنا يعتمد يف م�سلك فهمه واإفهامه على مقدرتهم  خطاباً

وطاقتهم، واأن ال�سريعة اأمّية، وهو اأ�سا�ص واٍه لوجوه �ستة”)1(، ثم بيّنها: 

»الأول: اأن ما بناه عليه يقت�سي اأن القراآن مل يق�سد منه انتقال العرب 
من حال اإلى حال، وهذا باطل. 

الثاين: اأن مقا�سد القراآن راجعة اإلى عموم الدعوة، وهو معجزة باقية، 
فال بد اأن يكون فيه ما ي�سلح لأن تتناوله اأفهام من ياأتي من النا�ص 

يف ع�سور انت�سار العلوم يف الأمة. 

الثالث: اأن ال�سلف قالوا: اإن القراآن ل تنق�سي عجائبه: يعنون معانيه، ولو 
كان كما قال ال�ساطبي لنق�ست عجائبه بانح�سار اأنواع معانيه. 

الرابع: اأن من متام اإعجازه اأن يت�سمن من املعاين مع اإيجاز لفظه ما مل 
تف به الأ�سفار املتكاثرة. 

يكون  اأن  اإل  يق�سي  ل  ابتداء  به  املخاطبني  اأفهام  مقدار  اأن  اخلام�ص: 
ا لديهم، فاأما ما زاد على املعاين الأ�سا�سية  املعنى الأ�سلي مفهوماً
فقد يتهياأ لفهمه اأقوام، وحتجب عنه اأقوام، ورب حامل فقه اإلى 

من هو اأفقه منه. 

اإلى  ا  راجعاً لي�ص  فيما  كان  اإن  عليها  ال�سلف  تكّلم  عدم  اأن  ال�ساد�ص: 
مقا�سده، فنحن ن�ساعد عليه، واإن كان فيما يرجع اإليها، فال ن�سلِّم 
لوا وفّرعوا يف  وقوفهم فيها عند ظواهر الآيات، بل قد بّينوا وف�سّ

علوم ُعنوا بها”)2(. 
)1( التحرير والتنوير )44/1(.

)2( التحرير والتنوير )44/1�45( بت�سرف ي�سري.
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ا كالم ال�ساطبي: “ولعل هذا الكالم �سدر منه  هاً وقال يف مو�سع اآخر موجِّ
ا يف البحث، واإبقاء  ي من م�سكالت يف مطاعن امللحدين اقت�ساداً يف التف�سّ
على نفي�ص الوقت، واإل فكيف ينفي اإعجاز القراآن لأهل كل الع�سور، وكيف 
يق�سر اإدراك اإعجازه بعد ع�سر العرب على ال�ستدلل بعجز اأهل زمانه، 

اإذ عجزوا عن معار�سته”)1(.

اأما عاّلل الفا�سي فاإنه حني ذكر جملة من الأحكام التي عّلقها ال�ساطبي 
التي يقّررها هنا  الأحكام  ال�ساطبي هذه  “وبناء  ال�سريعة، قال:  اأمية  على 
ل  الذين  نظرة  يف  وهم  لالأمّيني،  مر�سلة  اأنها  باعتبار  ال�سريعة  اأمية  على 

يعرفون القراءة ول كتابتها، مو�سع نظر”)2(.

يكون  اأن  ال�سروري  من  لي�ص  واأنه  والأّمي؛  الأمّيني  معنى  يف  نازع  ثم 
اأن الن�سبة لي�ست لالأم،  ا بعدم معرفة القراءة والكتابة، وراأى  املعنى متعّلقاً
بل اإلى الأّمة؛ فالأمّيون هم الأمم الذين بعث اإليهم ر�سول اهلل، وهو منهم؛ 
اأن اخلطاب  ومعنى هذا  �سعبي،  اأي  الأمم  لأنه من  اأّمي؛  وهو  اإن�سان،  لأنه 
اأن  من  العّقاد  نقله عن  ما  اإلى  وا�ستند  لالأفراد،  ل  لالأمم  موّجه  ال�سرعي 
ة  كلمة الأمّيني وردت يف القراآن مقابلة لأهل الكتاب من بني اإ�سرائيل، خا�سّ
يف غري مو�سع، كقوله تعالى: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ( ]اآل 
]اآل عمران:20[.  )ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ(  وقوله:  عمران:75[، 

بعثة  زمن  العربية  لالأمة  و�سف  باأنه  ة  فخ�سّ اأمية«  اأمة  »اإنا  حديث:  واأما 
الر�سول S، وبناء التوقيت ال�سهري على ذلك)3(.

مع  نتعامل  كيف  كتابه:  الغزايل يف  بنحو من هذا  ال�ساطبي  واعتذر عن  والتنوير )128/1(،  )1( التحرير 
القراآن )204(.

)2( مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية ومكارمها )75(.
)3( ينظر: مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية ومكارمها )76-77(، وينظر كالم العقاد يف كتابه: حقائق الإ�سالم 
واأباطيل خ�سومه )163-164(، واإلى قريب من هذا ذهب اجلابري يف كتابه مدخل اإلى القراآن الكرمي، 

ل. اجلزء الأول )83، 92( حيث راأى اأن الأمي ماأخوذ من الأمم التي لي�ص لها كتاب منزَّ
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وظاهر قوله اأنه ل ي�سلِّم باأمّية ال�سريعة، واإلى هذا ذهب بع�ص الباحثني، 
وذكر اأن هذا املق�سد مبني على ا�ستقراء غري من�سبط، وناق�سه من وجوه، 
اإثباته منهج  تبع يف  فهو  بالإبطال  ال�ساطبي  يعود على منهج  اأن هذا  منها 
من  هذا  ولي�ص  ا،  وتقعيداً ا  وتعميماً ا  وجتريداً ومقارنة  مالحظة  ال�ستقراء 

معهود العرب، فمعهودهم الب�ساطة والعفوية وعدم التعقيد)1(.

)1( ينظر: املقا�سد ال�ساطبية ومدى متثيلها لل�سريعة اأو قابليتها للتوظيف املغر�ص )21-22( كتاب: براءة 
التف�سري والإعجاز العلمي يف القراآن من ال�سكوك عليه )الف�سل 9اأ(.
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املبحث الثالث
االأدلة والرتجيح

من  عليها  اأورد  وما  ال�سريعة،  اأمية  اإلى  ذهب  من  اأدلة  اأورد  يلي  فيما 
اأميَّة  يرى  ل  من  باأدلة  توفية  ذلك  �سمن  ويف  ومناق�سات،  اعرتا�سات 
ال�سريعة، اأو يرى اخت�سا�سها باأحكام التكليف، وقد �سلكت هذا املنهج حتى 

ل يقع التكرار يف العر�ص واملناق�سة.

وقد ا�ستدل من ذهب اإلى اأمية ال�سريعة باأدلة، ومنها: 

الدليل الأول:

ا واأمته اأمة اأمية)1(:  دللة الن�سو�ص ال�سرعية على كون النبي S كان اأميًّ

چ  . 1 ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   )ڄ   تعالى:  قوله 
)ۇ   تعالى:  قوله  اإلى  ڇ(  ڇ   چ   چ   چ  
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ۉ  ۉ( ]الأعراف:156-158[. فقد و�سف اهلل تعالى 
“كان نبي اهلل   : S. قال ابن عبا�ص  نبيه بالأمي، وهو حممد 

ا ول يكتب”)2(.  S اأميًّا؛ ل يقراأ �سيئاً

)گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  . 2 قوله تعالى: 
ھ    ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ    ڻ  

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ( ]اآل عمران:20[.
)1( ينظر: املوافقات )109/2(.

)2( رواه الطربي يف تف�سريه جامع البيان )424/18�425(، ورواه البيهقي يف ال�سنن الكربى، كتاب النكاح، 
ا ول يكتب )42/7( بلفظ: »مل يكن ر�سول اهلل S يقراأ ول يكتب«. باب مل يكن له اأن يتعلم �سعراً



111

ُأميَّة الشريعة وأثرها يف األحكام

ل  الذين  الأمّيني  اأن  الآية:  هذه  تف�سري  يف  عبا�ص  ابن  عن  وجاء 
يكتبون)1(، واأول من يدخل يف ذلك م�سركو العرب، الذين بعث فيهم 

النبي S ول كتاب لهم)2(. 

ۀ  . 3 ۀ   ڻ   ڻ      ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   )ڱ   تعالى:  قوله 
ڭ   ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
ۅۉ(  ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
وعّللوا  واأهله،  الكتاب جحدوا احلق  اأهل  اأن  واملعنى  ]اآل عمران:75[. 

ذلك بقولهم: لي�ص علينا يف ديننا َحَرج يف اأكل اأموال الأمينّي، وهم 
العرب؛ فاإن اهلل قد اأحلَّها لنا)3(. 

ٹ  . 4 ٹ   ٿ      ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   )ٺ   تعالى:  قوله 
ڄڄ(  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

]اجلمعة:2[.

مل  ومن  منهم  كتب  من  كلهم،  العرب  “الأمّيون  عبا�ص:  ابن  قال 
العرب بالإجماع،  اأهل كتاب”)4(، فالأميون  يكتب؛ لأنهم مل يكونوا 

ا)5(.  والر�سول املذكور نبينا حممد S اإجماعاً

ک  . 5 ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   )ڌ   تعالى:  قوله 
S: قد  النبي  اأي  اأنك  ]العنكبوت[، واملعنى:  ک  کگ( 

ا ول  ا ل تقراأ كتاباً لبثت يف قومك من قبل اأن تاأتي بهذا القراآن ُعمراً
)1( ينظر: جامع البيان للطربي )288/5(، وظاهر هذا القول عدم اخت�سا�ص الو�سف بالعرب، واإن دخلوا 

فيه دخولاً اأوليًّا، وينظر: تي�سري الكرمي الرحمن لل�سعدي )126(.
لأحكام  اجلامع   )230/7( الغيب(  )مفاتيح  الرازي  تف�سري   )286/5( للطربي  البيان  جامع  )2( ينظر: 

القراآن )45/4(. 
)3( ينظر: جامع البيان للطربي )510/5( تف�سري البغوي )معامل التنزيل( )56/2( تف�سري القراآن العظيم 

.)61/2(
)4( نقله عنه يف اجلامع لأحكام القراآن )91/18(، وينظر: جامع البيان للطربي )625/22(.

)5( ينظر: اأ�سواء البيان )102/1(.
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حت�سن الكتابة، بل كل اأحد من قومك وغريهم يعرف اأنك رجل اأمي 
ل تقراأ ول تكتب)1(. 

قوله تعالى: )پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( ]ال�سورى:52[.. 6

يعرفون  ل  اأمّيني،  قوم  من  كنت  الر�سالة  قبل  اأي  املعنى:  يف  قيل 
 .)2( الكتاب ول الإميان، روي معناه عن ابن عبا�ص 

نكتب . 7 ل  اأمية:  اأمة  »اإنا  قال:  اأنه   S النبي  عن  عمر   ابن  عن 
ومرة  وع�سرين  ت�سعة  مرة  يعني  وهكذا؛  هكذا  ال�سهر  نح�ُسب،  ول 

ثالثني«)3(. 

ما  على  باقون  اأمّية  العلماء  “قال  احلديث:  معنى  يف  النووي  قال 
ول  نكتب  وقوله: ل  نكتب ول نح�سب”)4(،  الأمهات، ل  ولدتنا عليه 

نح�سب، تف�سري لكونهم كذلك)5(. 

الأمة  اأن  اأخرب  فاإنه  ا؛  نهياً ت�سّمن  خرب  “هو  الإ�سالم:  �سيخ  وقال 
التي اتبعته هي الأمة الو�سط اأمّية ل تكتب ول حت�سب، فمن كتب اأو 
ح�سب مل يكن من هذه الأمة يف هذا احلكم، بل يكون قد اتبع غري 
لي�ص من  ما  فيكون قد فعل  الأمة،  الذين هم هذه  املوؤمنني،  �سبيل 
الكتاب واحل�ساب  دينها، واخلروج عنها حمرم منهي عنه، فيكون 

املذكوران حمرمني منهيًّا عنهما”)6(. 

وقد اعرت�س على ال�ستدلل باحلديث من وجوه: 
)1( ينظر: تف�سري القراآن العظيم )285/6(.

للطربي  البيان  جامع  ينظر:  القراآن.  هو  الكتاب  وقيل   ،)60/16( القراآن  لأحكام  اجلامع  )2( ينظر: 
.)542/20(

)3( رواه البخاري وم�سلم، وقد �سبق تخريجه.
)4( �سرح النووي على م�سلم )270/7(.

)5( ينظر: فتح الباري )127/4(.
)6( جمموع الفتاوى )164/25�165(.
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الأول: اأنه اأراد يف احلديث نف�سه؛ كما يقول الرئي�ص والأمري: نحن 
نفعل، ويريد نف�سه)1(.

واأجيب من وجوه: 

: اأن اللفظ حمتمل؛ لكن دللته على اجلماعة والأمة اأظهر؛  اأولاً
اإذ هو ظاهر اللفظ، ول يحمل اللفظ على غري ظاهره اإل بدليل، 

ول دليل)2(.

ا  جميباً قاله  اإمنا  لأنه  احلديث؛  فائدة  يبطل  ذكر  ما  اأن  ا:  ثانياً
بذلك عن حكم اأهّلة ال�سوم والفطر واملوا�سم، وهذا حكم يلزم 
جميع الأمة، ولو ق�سد نف�سه لقت�سر احلكم عليه، ول خالف اأن 

الأمة ت�ساركه يف هذا احلكم)3(.

النبي  يراد يف احلديث  اأنه  �سّلم  لو  باأنه  يجاب  اأن  ثالثاًا: ميكن 
S، فالأمة ت�ساركه اإذا مل يدل دليل على الخت�سا�ص. 

للمنع من العتماد  الأمّية عّلة  اأن احلديث جاء فيه و�سف  الثاين: 
زمن  العرب  حلال  منا�سب  و�سف  وهو  واحل�ساب،  الكتابة  على 
ا، فال مانع اأن تزول  ا وعدماً الر�سالة، والعّلة تدور مع املعلول وجوداً

الأمية، وت�سبح الأمة مزاولة للكتابة واحل�ساب)4(.

وقد ي�سري اإلى زوال الو�سف قوله تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ( ]اجلمعة:2[، فقد كانوا اأمّيني، ثم جاءهم 

)1( ينظر: حتقيق املذهب للباجي )227( فتح الباري )127/4(.
)2( ينظر: حتقيق املذهب للباجي )227(.
)3( ينظر: حتقيق املذهب للباجي )228(.

ا:  واأي�ساً  ،)13( �ساكر  لأحمد  الفلكي،  باحل�ساب  اإثباتها  ا  �سرعاً يجوز  هل  العربية  ال�سهور  اأوائل  )4( ينظر: 
مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية ومكارمها )77(.



114

د. وليد بن فهد الودعان

زوال  هو  وذلك  واحلكمة،  الكتاب  ويعلمهم  ليزكيهم  الر�سول 
الأمّية عن هذه الأمة)1(. 

واأجيب من وجوه: 

ا؛ فغالب الأمة ل علم  : اأن و�سف الأمة بالأمية ل يزال قائماً اأولاً
له بالنجوم ومنازل القمر واحل�ساب، كما كان عليه احلال زمن 
النبي S، وقد كان من العرب من يعرف هذه العلوم، ولكنهم قّلة 

ومل ُيعترب بهم، وهكذا احلال بعد زمن النبي S اإلى يومنا)2(.

بالر�سالة، ولكن تبقى  التي زالت  الأمية املذمومة هي  اأن  ا:  ثانياً
الأمية املحمودة التي دل عليها حديث: )اإنا اأمة اأمية(، ول ميكن 
اأن يكون مراد احلديث اإنا اأّمة باقية على اجلهل وعدم العلم)3(.

ا يت�سّمن النهي، ول ي�سرف  ا: اأن ظاهر احلديث كونه خرباً ثالثاً
عنها اإلى العّلية اإل بدليل، و�سرفه يوؤدي اإلى معار�سة ن�سو�ص 

روؤية الهالل)4(.

الثالث: اأن احلديث خمت�ّص ببناء التوقيت ال�سهري، واأنه يكون على 
ما يوافق الأمّية)5(.

وميكن اأن يجاب باأن ذكر اأمر الهالل من باب ذكر بع�ص اأفراد 
العتماد على ما  الكتاب واحل�ساب مفهومه  فالنهي عن  العام؛ 
يوافق الأمّية، ومنه العتماد يف الأ�سهر على الهالل، ومن املعلوم 

�سه. اأن ذكر بع�ص اأفراد العام ل يخ�سّ
الإ�سالمي  الفقه  جممع  جملة  ا:  واأي�ساً اأمية؟.  الآن  الأمة  هل   :)11( َعلمانيون؟!  اأعلماء  مقالة:  )1( ينظر: 

.)993 ،869/2(
)2( ينظر: اأبحاث هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية )42/3(.

)3( ينظر: جمموع الفتاوى )168/25�169(.
)4( ينظر: فقه النوازل )211/2�212(.

)5( ينظر: مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية ومكارمها )77(.
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اأنهم يف  اأي  املح�ص،  باب اخلرب  يكون من  قد  اأن احلديث  الرابع: 
ذلك الزمان كانوا اأمّيني)1(.

ويجاب باأن هذا يخرج احلديث عن فائدته، فمن املعلوم كونهم 
اأمّيني، فهل يخربهم النبي S باأمر يعلمونه.

ا كما  ثم اإن الأمة التي بعثه اهلل اإليها فيهم من يقراأ ويكتب كثرياً
بالفرائ�ص   S بعث  وقد  يح�سب،  من  وفيهم  اأ�سحابه  يف  كان 
ويكتبون  الوحي  يكتبون  ُكّتاب  له  وكان  فيها من احل�ساب،  التي 

العهود، فلزم حمل احلديث على معنى منا�سب)2(.

ك بع�سهم يف احلديث من حيث �سحته)3(، ول ينبغي اأن  وقد �سكَّ
يلتفت ملثل هذا.

»يا . 8 S جربيل، فقال:  لقي ر�سول اهلل  اأبي بن كعب  قال:  عن 
الكبري،  وال�سيخ  العجوز،  منهم  اأميني:  اأمة  اإلى  بعثت  اإين  جربيل 
ا قط. قال يا حممد  والغالم واجلارية، والرجل الذي مل يقراأ كتاباً
اإن القراآن اأنزل على �سبعة اأحرف«)4(، ويف لفظ: »اإين بعثت اإلى اأمة 

اأمية«)5(. 

واملعنى اأين بعثت اإلى اأّمة اأمّيني منهم هوؤلء املذكورون، فلو اأقراأتهم 
على قراءة واحدة ل يقدرون عليها)6(. 

)1( ينظر: جمموع الفتاوى )166/25(.
)2( ينظر: جمموع الفتاوى )166/25�167(.

)3( ينظر: كيف نتعامل مع القراآن للغزايل )201(.
)4( رواه الرتمذي يف جامعه، كتاب القراءات، باب ما جاء اأنزل القراآن على �سبعة اأحرف )2944/194/5(، 
واأحمد بنحوه يف م�سنده )21204/132/35(، وقال الرتمذي: «هذا حديث ح�سن �سحيح«، و�سّححه ابن 
العربي يف عار�سة الأحوذي )62/11(، واأحمد �ساكر يف حتقيقه لتف�سري الطربي )35/1(، والألباين يف 

�سحيح �سنن الرتمذي )176/3(، وح�ّسنه حمققو امل�سند.
)5( هذا لفظ ابن حبان يف �سحيحه، كتاب الرقائق، باب قراءة القراآن، ذكر العلة التي من اأجلها �ساأل النبي 

S ربه معافاته ومغفرته )739/14/3(، وح�ّسنه املحقق.
ا: عار�سة الأحوذي )62/11�63(. )6( ينظر: حتفة الأحوذي )264/8(، واأي�ساً
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عن ابن عبا�ص  اأن النبي S قال: »نحن اآخر الأمم، واأول من . 9
ة الأمّية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون«)1(.  يحا�سب. يقال: اأين الأمَّ

اأنه قال: . 10 ، وذكر عن ب�سري بن �سعد  اأبي م�سعود الأن�ساري  عن 
اأمرنا اهلل اأن ن�سلي عليك يا ر�سول اهلل، فكيف ن�سلي عليك؟ ف�سكت 
 :S حتى متّنينا اأنه مل ي�ساأله، ثم قال ر�سول اهلل S ر�سول اهلل

»قولوا: اللهم �سل على حممد النبي الأمي، وعلى اآل حممد«)2(. 

“فجاءه املَلك، فقال: . 11 عن عائ�سة  يف حديث بدء الوحي قالت: 
اقراأ. قال:»ما اأنا بقارئ« ...” احلديث)3(. 

وقوله: »ما اأنا بقارئ« ما نافية، والباء زائدة لتاأكيد النفي: اأي ما اأح�سن 
القراءة)4(.

وقد ورد و�سف النبي بالأّمي يف اأحاديث كثرية)5(.
)1( رواه ابن ماجه يف �سننه، كتاب الزهد، باب �سفة اأمة حممد S )4290/350/5(، وقال البو�سريي يف 
ال�سحيحة  ال�سل�سلة  الألباين يف  و�سححه  ثقات«،  رجاله  »اإ�سناده �سحيح  الزجاجة )1576(:  م�سباح 
قبل  �سلمة روى عن اجلريري  بن  ثقات وحماد  اأن رجاله  ابن ماجه:  )2374/488/5(، وذكر حمققو 

�الختالط، �إال �أنه �ختلف فيه على حماد.
)2( رواه اأبو داود يف �سننه، كتاب ال�سالة، باب ال�سالة على النبي S بعد الت�سهد )226/2�980/227�981(، 
 ،)9794/26/9( S النبي  على  ال�سالة  كيف  والليلة،  اليوم  كتاب عمل  الكربى،  �سننه  والن�سائي يف 
واختالف  الت�سهد  S يف  النبي  على  ال�سالة  وجوب  باب ذكر  ال�سالة،  كتاب  �سننه،  والدارقطني يف 
وجوب  باب  ال�سالة،  كتاب  الكربى،  �سننه  يف  والبيهقي   ،)1339/169�168/2( ذلك  يف  الروايات 
ال�سالة على النبى S )378/2(، وقال الدارقطني: “هذا اإ�سناد ح�سن مت�سل”، ونقله عنه البيهقي، 
اإ�سحاق،  ومل يتعّقبه، لكن تعّقبه ابن الرتكماين يف تعليقه عليه، وذكر اأن هذا اللفظ قد انفرد به ابن 
ر الطريق  واحُلّفاظ يتوّقون ما ينفرد به، ولعل مما ي�سري اإلى هذا اأن اأبا داود ذكر للحديث طريقني واأخَّ

ا. التي فيها ال�ساهد، وانفرد بها ابن اإ�سحاق، واأ�سار اإلى وقوع اخلالف يف الرواية الن�سائي اأي�ساً
 ،)3/7/1( S رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي اإلى ر�سول اهلل )3(

.)160/83/1( S وم�سلم يف �سحيحه، كتاب الإميان، باب بدء الوحي اإلى ر�سول اهلل
فوا كون ما ا�ستفهامية ؛ اإذ لو كانت ا�ستفهامية مل ي�سلح دخول الباء، واإن حكي عن الأخف�ص جوازه؛  )4( و�سعَّ

فهو �ساذ. ينظر: اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )482/1( فتح الباري )24/1، 357/12(. 
 ،177/6(  ،)2514/142/3 �ساكر  )ت:  اأحمد  م�سند   )4326/382�381/6( داود  اأبي  �سنن   : مثالاً )5( ينظر 
-399/14( حبان  ابن  �سحيح   ،)2846/1849/3( )ال�سنن(  الدارمي  م�سند   )6981  ،6606/432
6480/400( البحر الزخار )م�سند البزار( )15/12-5380/16( املعجم الأو�سط )34/4، 3543/165، 
 ،203  ،165/8(  )5144/218/5(  )1270/54/2( الكبري  املعجم   ،)4859/124/5(  )3879

.)165/89/18( )887/320/17( )9937/66/10( )7780 ،7723 ،7629/222
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وقد اعرت�س على هذا باعرتا�سات: 

يفهمه  اأن  يجب  عام  لأنه  التكليف؛  باأحكام  خم�سو�ص  هذا  اأن   : اأولاً
العرب واجلمهور ليمكن المتثال؛ اإذ ي�سعب على اجلمهور المتثال 
، ثم تطبيقها  لأحكام ال�سريعة املحتاجة اإلى و�سائل علمية لفهمها اأولاً
ا، اأما الأ�سرار واحلكم واملواعظ والعرب، فمنها ما يدق عن فهم  ثانياً
ره  ا، بح�سب ما ي�سَّ ا ف�سيئاً اجلمهور، ويتناول بع�ص اخلوا�ص منه �سيئاً
اهلل لهم وما يلهمهم به، وذلك هو الواقع ملن تتبع الناظرين يف كالم 
اهلل تعالى على مرِّ الع�سور، ُيفتح على بع�سهم مبا مل يفتح لالآخر)1(.
ا: اأن لفظ الأمية م�سرتك؛ فال يعني فقط اجلهل بالقراءة والكتابة،  ثانياً
ا من ل ُيقّر بنبي ول ر�سول، وكل ما �سوى اأهل الكتاب  واإمنا يعني اأي�ساً

من الديانات الأخرى، وو�سف النبي بالأمي خمتلف يف معناه)2(.
الأمة  وهو  حمدود،  �سّيق  نطاق  يف  لل�سريعة  ا  ح�سراً ذلك  يف  اأن  ا:  ثالثاً

العربية، واحلال اأنها للب�سر عامة)3(.
واخل�سونة  البداوة  معهود  على  ال�سريعة  تفهم  اأن  يقت�سي  اأنه  ا:  رابعاً

واجلهل ب�سبب اأمية العرب وبداوتهم وخ�سونتهم)4(.
البعثة  قبل  والكتابة  القراءة  يعرف  كان  من  العرب  من  اأن  ا:  خام�ساً
وبعدها، ومنهم من كان يعرف احلكمة ولغات الأمم املجاورة)5(، ثم 

اإن كل الأمم من حيث الأكرثية ل تقراأ ول تكتب)6(.
)1( ينظر: تعليق دراز على املوافقات )109/2ه� 1(.

ا: مقا�سد  )2( ينظر: املقا�سد ال�ساطبية ومدى متثيلها لل�سريعة اأو قابليتها للتوظيف املغر�ص )21�22(، واأي�ساً
ال�سريعة الإ�سالمية ومكارمها )76�77( املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم )104/8(.

اأو  لل�سريعة  متثيلها  ومدى  ال�ساطبية  املقا�سد   )77�76( ومكارمها  الإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد  )3( ينظر: 
ل يف تاريخ العرب قبل  قابليتها للتوظيف املغر�ص )21�22(كيف نتعامل مع القراآن للغزايل )201( املف�سّ

الإ�سالم )104/8(.
ا: كيف  )4( ينظر: املقا�سد ال�ساطبية ومدى متثيلها لل�سريعة اأو قابليتها للتوظيف املغر�ص )21-22(، واأي�ساً

نتعامل مع القراآن للغزايل )204(.
)5( ينظر: املقا�سد ال�ساطبية ومدى متثيلها لل�سريعة اأو قابليتها للتوظيف املغر�ص )21-22( اأمية عرب ما 

ل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم )107/8(. قبل الدعوة تفنيد لت�سور �ساد )57( املف�سّ
ل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم )107/8(. )6( ينظر: املف�سّ
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العلماء  بني  فرق  يكون  األَّ  القاعدة  هذه  على  بناء  يلزم  اأنه  ا:  �ساد�ساً
لها  التي قد حتتاج  بالعلوم  العلماء  ا�ستغال  وغريهم)1(، ويلزم عدم 

الأمة كال�سيا�سة وغريها)2(.

الدليل الثاين: 

ال�سحابة،  ورد يف كالم  قد  لالأمة  اأو   S للنبي  �سواء  الو�سف  اأن هذا 
ومن ذلك: 

النبي . 1 لعهد  اإنه  الن�سمة،  وبراأ  فلق احلبة  »والذي  قال:  علي   عن 
الأمي S اإيّل اأّل يحبني اإل موؤمن، ول يبغ�سني اإل منافق«)3(. 

تويف . 2 “ملا  قال:  ة  فَّ ال�سُّ اأ�سحاب  من  وكان   ، عبيد  بن  �سامل  عن 
هذا،  ب�سيفي  �سربته  اإل  مبوته  اأحد  يتكلم  ل  عمر:  قال   S النبي 

ا اأمّيني مل يكن فيهم نبي قبله...”احلديث)4(.  ف�سكتوا، وكانوا قوماً

الدليل الثالث:

ا، واإلى  اإلى العرب خ�سو�ساً  S اأن ال�سريعة التي بعث بها النبي الأّمي 
ا، ل تخلو من حالني:  من �سواهم عموماً

احلال الأولى: اأن تكون موافقة ملا هم عليه من و�سف الأمّية.

احلال الثانية: اأن تكون خمالفة ملا هم عليه.

ال�ساطبية  القاعدة  َعلمانيون؟! )12(:  اأَعلماء  ه� 1( مقال  املوافقات )109/2  تعليق دراز على  )1( ينظر: 
َيّة ال�سريعة لأبي عبداهلل حممد يف موقع طريق الإ�سالم. واأِمّ

َيّة ال�سريعة لأبي عبداهلل حممد يف موقع  )2( ينظر: مقال اأَعلماء َعلمانيون؟! )12(: القاعدة ال�ساطبية واأِمّ
طريق الإ�سالم .

)3( وراه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الإميان، باب الدليل على اأن حب الأن�سار وعلي  من الإميان وعالماته، 
البزار  م�سند  ينظر:  اللفظ:  هذا  فيه  ذكر  اآخر  اأثر  وله   ،)78/58/1( النفاق  عالمات  من  وبغ�سهم 

)البحر الزخار( )91/3�869/92(.
 ،)7081/395/6( S لي على ر�سول اهلل )4( رواه الن�سائي يف �سننه الكربى، كتاب وفاة النبي S، باب كيف �سُ

ا. واأ�سار ابن عبدالرب يف التمهيد )397/24( اإلى كونه حمفوظاً
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 فاإن كانت موافقة فهو معنى كونها اأمّية؛ اإذ هي من�سوبة اإلى الأمّيني. 

واإن مل تكن موافقة فيلزم منه اأن تكون �سريعته على غري ما عهدوا من 
الأمّية، ومل تكن لتتنّزل من اأنف�سهم منزلة ما ُتعهد، وهذا خالف ما و�سع 

عليه الأمر فيها، فهو باطل.

ولذا فلم يبق اإل اأن تكون على ما يعهدون، والعرب مل تعهد اإل ما و�سفها 
اهلل به من الأمّية، فال�سريعة اإذا اأمّية )1(.

الدليل الرابع:

اأن ال�سريعة لو مل تكن اأمّية على معهود العرب ملا �سّح اأن يكون القراآن 
ا؛ اإذ لأمكنهم اأن يجيبوا عن حتدي الإعجاز بكونه على غري معهودهم  معجزاً
حجتهم  تعالى  اهلل  بنّي  ولهذا  به،  عليهم  احلجة  تقوم  فال  يعرفون،  الذي 

)ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   فيما لو كان القراآن اأعجميًّا، فقال: 
ٴۇۋ  ۋ   ۅ( ]ف�سلت:44[، وملّا قالوا: )ٻ  پ  پ( ]النحل:103[، 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   )پ      بقوله:  عليهم  اهلل  رد 
ٺ   ٺ( ]النحل:103[، وقد اأذعنوا لذلك لظهور احلجة، فدّل على اأن 

ذلك لعلمهم به وعهدهم مبثله، مع العجز عن مماثلته)2(.

لأن م�سمون هذا  بنف�سه؛  دليالاً  يكون  اأن  باأن هذا ل ي�سلح  نوق�ص  وقد 
اأنه يجب اأن تكون ال�سريعة على ما عهدوا حتى تكون حجة عليهم،  الدليل 
والدليل الثالث جعل كونها على ما عهدوا دليالاً بنف�سه على اأنها اأمّية، وعليه 

فلي�ص الدليل الثالث اإل دعوى حمتاجة اإلى الدليل الرابع)3(.

للواقع،  موافقة  ال�سريعة  اأن  على  ين�سّب  الثالث  الدليل  اإن  يقال:  وقد 

)1( ينظر: املوافقات )111/2(.
)2( ينظر: املوافقات )111/2�112(.
)3( ينظر: املوافقات )111/2 ه�3(.
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، اأما الدليل  ولو خالفته لكان هذا خالف فر�ص الواقع، ولكان الأمر ُم�سكالاً
ا ملا لديهم ملا كان  الرابع فين�سّب على الإعجاز، ولو مل يكن القراآن موافقاً

ا لهم.  معجزاً

الدليل اخلام�س:

العامة  العرب وجمهور  اأمّية على وفق ما كان عليه  ال�سريعة  لو مل تكن 
الذين اأر�سل اإليهم، وكانت ال�سريعة قد بنيت على طريق يحتاج لعلوم كونية 
وو�سائل فل�سفية، لكان يف ذلك م�سقة عظيمة، بل لكان من باب التكليف مبا 

ل يطاق، وهو ممتنع يف ال�سريعة)1(.

الدليل ال�ساد�س:

هذه  بربط  ُعنيت  ال�سريعة  اأن  على  يدل  ال�سرعية  الأحكام  ا�ستقراء  اأن 
الأحكام بالأمور الظاهرة الوا�سحة، املوافقة لإدراك عامة النا�ص وجبلتهم، 
كما هو احلال يف مواقيت العبادات من �سالة و�سوم وحج وعيد، ونحو ذلك)2(.

الرتجيح: 

ة ال�سريعة، واأنه ل  اأثبتت اأميَّ من خالل ما �سبق يتبنّي يل اأن الن�سو�ص 
ا للن�سو�ص  جمال لإنكارها، واأن عاّمة العلماء متتابعون على اإثبات الأمّية تبعاً
دة كما مّر اإل اأنها من  الواردة يف ذلك، وقد عرّبوا عن ذلك بتعبريات متعدِّ

باب اختالف الألفاظ الذي يوؤدي اإلى معنى واحد.

وقد يوجد يف كالم بع�سهم ما قد ي�سري اإلى زوال الأميَّة، وهذا حممول 
عنه  فيجاب  حجر،  ابن  احلافظ  عن  ذكر  ما  واأما  املذمومة،  الأميَّة  على 
بقوله: “فعّلق احلكم بال�سوم وغريه بالروؤية لرفع احلرج عنهم يف معاناة 

ا منه )111/2 ه�3(. )1( ينظر: املوافقات )137/2، 141، 150(، واأي�ساً
)2( ينظر لالإفا�سة يف ذلك املبحث القادم.
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يعرف  من  بعدهم  ولو حدث  ال�سوم،  وا�ستمر احلكم يف  الت�سيري،  ح�ساب 
حه  ، ويو�سّ ذلك، بل ظاهر ال�سياق ي�سعر بنفي تعليق احلكم باحل�ساب اأ�سالاً
ة ثالثني«)1(، ومل يقل  قوله يف احلديث املا�سي: »فاإن ُغمَّ عليكم فاأكملوا العدَّ

ف�سلوا اأهل احل�ساب”)2(. 

وهذا يدل على ا�ستمرار الأمية وعمومها يف نظره.

واأما الّطاهر ابن عا�سور فلعّله ل يعرت�ص على اأميَّة ال�سريعة من حيث هي، 
واإن كان يف كالمه احتمال لذلك، ولكن مما ُي�سعفه اأنه اأقّر بن�سبة م�سرتكة، 
وهي املعاين الأ�سا�سية التي ل بّد اأن تكون موافقة لأفهام املخاطبني، وهذا 

نوع من الإقرار بن�سبة من الأمية )3(.

والذي يبدو اأن كالمه ين�سّب على ما يتعلق ب�سبط فهم القراآن مبا األفه 
ذهب  ولهذا  يعهدوها،  مل  التي  الأخرى  العلوم  فائدة  عدم  ا  واأي�ساً العرب، 
بع�ص الباحثني اإلى اأن اخلالف يف اأ�سله يعود اإلى ق�سية الإفادة من العلوم 
احلديثة يف التف�سري، اأو ما يعرف بالتف�سري العلمي للقراآن، بل وحمل كالم 
ال�ساطبي كلَّه على هذا، وراأى اأنه لو مل يحمل على هذا لأوقع يف م�سكالت 
ما  وهذا  ومكانها،  زمانها  يف  ال�سريعة  خ�سو�سية  منه  يفهم  اإذ  عديدة؛ 

يطرب ل�سماعه امل�ست�سرقون واأذنابهم)4(.

ول يخفى اأن هذا مو�سع نظر ظاهر، يتبنّي ما فيه اإذا قورن مبا تقدم من 
بيان راأي ال�ساطبي.

ا  )1( رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سوم، باب هل يقال رم�سان اأو �سهر رم�سان؟ ومن راأى كله وا�سعاً
الهالل  لروؤية  رم�سان  �سوم  وجوب  باب  ال�سيام،  كتاب  �سحيحه،  يف  م�سلم  ورواه   ،)1907/27/3(
ا )2930/481/1( يوماً ال�سهر ثالثني  اأكملت عدة  اآخره  اأو  اأوله  اإذا غم يف  واأنه  الهالل  لروؤية  والفطر 
بلفظ: )فاإن اأغمي عليكم فاقدروا له ثالثني(، وينظر: فتح الباري )121/4( للكالم على لفظ البخاري، 

فقد وقع بني احلّفاظ خالف فيه.
)2( فتح الباري )127/4(.

)3( ينظر: التحرير والتنوير )44/1�45(.
)4( مقالة: �سريعة اأمية لأمة اأمية1-2 للدكتور: .اأنور اإبراهيم من�سور.
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والذي ينبغي اأن يقال: اإن الأمية منهج وطريقة يف الفهم والإدراك، وهي 
التعقيد  ا عن  بعيداً وتلّقيها  واملدركات  العلوم  بتح�سيل  تعنى  التي  الطريقة 
الأمية  و�سف  الإ�سالم  �سيخ  جعل  هنا  ومن  املفيد،  غري  والتعمق  والتكّلف 
كو�سف الو�سطّية، والو�سطّية منهج ت�سلكه الأمة يف جميع �سئونها، فكذلك 
ا لالأمة اأو هو  الأمّية، وهذا هو مقت�سى احلديث، فهو قد جعل الأمّية و�سفاً

و�سف له S، والأمة تبع له.

العناية  عليه  وزادت  وفقه،  على  ال�سريعة  جاءت  الذي  هو  املنهج  وهذا 
لهذه  اجلامعة  هي  ال�سرعية:  الأمية  فتكون  والعلم،  والتوحيد  بالعقيدة 
املعاين، ولهذا ذكر ابن تيمية اأن نزول الكتاب نفى عن الأمة الأمية املذمومة 
كالتعلق بال�سرك وم�ساوئ اخللق وعدم العتناء بالعلم، وبقي بعدها الأمّية 

ل، وهذا مقت�سى قوله تعالى: )ٺ  ٺ   املحمودة املوافقة للعلم بالكتاب املنزَّ
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ( ]اجلمعة:2[.

العلم  مع  املف�سدات  من  ال�ساملة  واجلبلة  الفطرة  اإًذا:  ال�سرعية  فالأميَّة 

النظر و�سفاء اخلاطر، �سواء يف باب  ال�سريعة، وهي نقاء  به  الذي جاءت 
امل�سرتكة  الطريقة  هي  الطريقة  وهذه  غريهما،  يف  اأو  احِلَكم  اأو  التكاليف 
البعيدة  وهي  الإلهية،  والأحكام  ال�سريعة  يفهم اجلمهور  التي عن طريقها 

عن التعقيدات يف احل�ساب والكتاب. 

ح اأن املراد باحلديث لي�ص نفي التعلم  ولهذا جتد يف كالم العلماء ما يو�سِّ
ا،  والكتابة واحل�ساب يف اجلملة؛ فاإن ال�سريعة قد جاءت ب�سيء من ذلك قطعاً
واإمنا حملوا الن�صَّ على التعمق والتكلف الذي هو م�سيعة للزمان، ول نفع 

فيه عادة، بل قد ي�سل الإن�سان اإلى العلم املراد دونه.

التو�سل  ت�سلكها يف  اأن  الأمة  على  ا طريقة  ناً مبيِّ ومن هنا جاء احلديث 
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اإلى العلم املراد، وهي اأن ت�سبط الأمر بالطرق الظاهرة املك�سوفة يف الأهّلة 
ا عن الكتابة واحل�ساب والتعمق فيهما، فال�سريعة ل تنفي احل�ساب مثالاً  بعيداً

ا باأمر ظاهر مك�سوف ي�سرتك فيه اجلمهور.  اإذا كان متعّلقاً

ولذا ل يقف هذا الو�سف حائالاً دون ال�ستفادة من العلوم، بل على الأّمة 
اأن ت�سعى اإلى تلك العلوم، وقد يكون �سعيها اإليها من الفرو�ص عليها، غري اأن 

ا لهذا امل�سلك.  ما تعنى به الأّمة من العلوم ال�سرعية ما كان موافقاً

ا،  واإدراكاً ا  فهماً النا�ص  اأ�سلم  كانوا  الو�سف  بهذا  ال�سلف  التزم  وحني 
وكانت علومهم بعيدة عّما يكدر �سفوها، وهذا هو املوافق لأمية العرب من 
حيث طريقة الفهم وعدم املف�سدات، ل من حيث ال�سعي اإلى الفهم والعلم 

وال�ستزادة منه.

وقد �سعت ال�سريعة اإلى العلم والفهم والإدراك على طريقة توافق الأمّية؛ 
لي�سلم العبد من اخلو�ص فيما ل نفع فيه، اأو ما ل يدركه عقله، اأو يف�سد عليه 
دينه، وما ف�سد من ف�سد من الأمة اإل حني َك�سر هذا احلاجز، وت�سّور ما ل 

ينبغي له ت�سوره.

لوا اإلى دقائق العلم ال�سرعي �ساعون وفق هذا املنهج  والعلماء حني تو�سّ
والإطار، ومل يتو�سلوا اإلى ذلك عن طريق دقائق الإ�سارات وغوام�ص العقول 

وفل�سفة النظر.

اإذ الكالم  الدنيوية، كعلوم ال�سناعات واحلرف؛  للعلوم  ول مدخل هنا 
على ال�سريعة: علومها واأحكامها وحقائقها، وحينئذ فال جند الأمية مباينة 

للعلم والتقدم يف العلوم والأخذ مبا يُهمُّ الأمة منها. 

واإذا تبنّي ما �سبق؛ فال تكليف اإل مبا يوافق الأمية، ول فهم لل�سريعة اإل 
مبا يوافق الأمية وي�سري يف ركبها، واإذا الُتزم بهذا اجلانب اأورث ذلك الي�سر 

يف التكليف، واملنا�سبة للجمهور، بل ما ُيعربَّ عنه بعاملية ال�سريعة.
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للجبلة،  واأقربهم  النا�ص  اأ�سَلم  كانوا  لأنهم  بالعرب  الأمية  ُربطت  واإمنا 
ا لقبول الهدى  اأكرث ا�ستعداداً التاأثر بالتكلف، وكانت عقولهم  واأبعدهم عن 
واحلق، وحينئذ ل يكون تعّلقها بالعرب اإل من هذه اجلهة، ل لأنهم عرب، 
للخلق  الأن�سب  هي  العرب  حال  وفق  على  جاءت  التي  الأمّية  جتد  ولهذا 

والأي�سر لفهمهم واإدراكهم، وهي الأقرب اإلى ما يوافق فطرهم وجبلتهم.

وحينئذ يكون هذا الو�سف و�سف كمال لالأمة، ولي�ص و�سف نق�ص كما ظنه 
بع�سهم؛ اإذ هو و�سٌف ُق�سد منه اأن ت�سري الأمة على منهج التزان والظهور 
والأ�سرار  والغمو�ص  التعقيد  عن  ا  بعيداً واجلبلة  الفطرة  وموافقة  والو�سوح 

والرموز. 

ولو ُفهمت الأمية على هذا النحو ملا ا�ست�سكلها كثرٌي من الباحثني واأنكروها، 
عليه  كان  مبا  النظر  حتجز  اأنها  اأو  وتنافيه،  العلم  تعار�ص  اأنها  منهم  ا  ظنًّ
العرب من بعدهم عن العلم والتعلم، واأن هذا ينايف عاملية ال�سريعة و�سمولها.

ال�سريعة  اأمّية  على  العرتا�سات  من  �سبق  ما  اأن  تبني  اّت�سح هذا  واإذا 
فيما  وكان  �الأمّية،  ملعنى  �خلاطئ  �لفهم  على  مبنّية  حقيقتها  يف  هي  �إمنا 
ذكر جواب عنها، واأن اأمية ال�سريعة باملعنى املذكور ل تقت�سر على اأحكام 
ا على علوم  التكليف فح�سب، واأّما ما ذكر من اأن من العرب من كان مّطلعاً
الأقدمني التي قد تعار�ص الأمية؛ فهذا قد ُي�سلَّم لكن العربة بالغالب، ثم اإن 

العربة بالأمّية التي اأقرتها ال�سريعة وجاءت بها.

واأ�سري هنا اأن: د. الري�سوين مل ي�ست�سغ ما �سار عليه ال�ساطبي من جعله 
مقا�سد  لفهم  �سوابط  واإمنا هي  ال�سارع،  مقا�سد  من  ا  نوعاً ال�سريعة  ة  اأميَّ
اها يف كتابه العت�سام بالأدوات التي  ال�سارع، وا�ست�سهد باأن ال�ساطبي �سمَّ

بها تفهم املقا�سد)1(.
)1( ينظر: نظرية املقا�سد عند ال�ساطبي )149(، ولكالم ال�ساطبي. ينظر العت�سام )49/2(.
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والذي يبدو يل اأنها من قبيل املقا�سد التبعية، التي يق�سد منها حت�سيل 
ال�سريعة  ة  اأميَّ اإلى  ي�سعى  اأن  املكلَّف  من  ق�سد  فال�سارع  الأ�سلية،  املقا�سد 
لل�سريعة،  فهمه  يف  اأثر  لها  كان  ذلك  ل  ح�سَّ واإذا  ذكرناه،  الذي  باملعنى 

واملقا�سد غري الغائية ميكن ت�سميتها مقا�سد كما ل يخفى.

ثمَّ لو مل ُي�سلَّم ما ذكرناه، فاإن التجوز يف مثل هذا �سائغ جار على األ�سن 
ا.  العلماء كثرياً
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املبحث الرابع
اأثر اأمية ال�صريعة على االأحكام ال�صرعية

ة ال�سريعة فقد راعى بذلك حال النا�ص،  ل �سك اأن ال�سرع حني ق�سد اأميَّ
وتنوع اأحوالهم يف القدرة على الفهم، فجعل الأحكام ال�سرعية مما ي�سهل 
ي�ضهل  مبا  ذلك  وناط  به،  كّلفهم  ما  �إليهم  وقرّب  وفهمها،  وتعّلمها  تعّقلها 
هذا  لح  وقد  بهم،  ورحمة  ا  تي�سرياً ذلك  فكان يف  و�سبطه،  معرفته  عليهم 
الأحكام،  بيان جلملة من هذه  املبحث  اأحكام كثرية، ويف هذا  التي�سري يف 

وهي تنبئ عما ور�ءها، ويكفي من �لقالدة ما �أحاط بالعنق.

ومما يرتتب على هذا املق�سد: 

: حفظ العقيدة، ذلك اأن عقيدة امل�سلم مبنّية على الي�سر وال�سهولة  اأولاً
والبعد عن التكلف والتنطع، قال ال�ساطبي يف القواعد املرتتبة على 
مق�سد الأمّية: »ومنها: اأن تكون التكاليف العتقادية والعملية مما 
ي�سع الأمي تعّقلها، لي�سعه الدخول حتت حكمها، اأما العتقادية باأن 
تكون من القرب للفهم، وال�سهولة على العقل، بحيث ي�سرتك فيها 
ا؛ فاإنها لو كانت مما ل  اجلمهور من كان منهم ثاقب الفهم اأو بليداً

يدركه اإل اخلوا�ّص، مل تكن ال�سريعة عامة، ومل تكن اأمّية« )1(.

فاإذا التزم امل�سلم بهذا املق�سد حفظ لنف�سه عقيدته، وناأى بنف�سه 
عن ال�سبهات الدخيلة، والعقائد الغام�سة وامل�سارب الفا�سدة املهلكة، 
وال�سهولة  الي�سر  على  املعتمد  ال�سلف  منهج  عقيدته  اأخذ  يف  و�سلك 

)1( املوافقات )141/2(.
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فمن  عمل،  بها  يتعّلق  ل  التي  التكلفات  عن  والبعد  التعقيد،  وعدم 
�سمع اآية يف ال�سفات مثالاً فال يحملها اإل على ظاهر املعنى اللغوي، 
ا عن التاأويل، اأو التعمق يف البحث عن الكيفية مع تنزيه اهلل  مبتعداً
اأين  ال�سريعة،  لأمّية  املوافق  هو  فهذا  والت�سبيه،  التمثيل  عن  تعالى 

هذا ممن يتقّعر يف التاأويل، ويبتعد عن معنى اللفظ يف اللغة.

من  ونحوهما  والفل�سفة  للمنطق  كان  ملا  املق�سد  بهذا  التزم  ولو 
ب�سببه  والذي  وتكوينها،  العقيدة  �سياغة  يف  دور  الكالمية  العلوم 
تهتد  ومل  العقول،  خالف  ما  بل  منها،  لي�ص  ما  العقيدة  يف  اأُدخل 
ف�ساد  فيها  الطرق  “وهذه  تيمية:  ابن  قال  اإدراكه)1(،  اإلى  العقول 
بعد  فاإن حا�سلها  املقا�سد  اأما  واملقا�سد:  الو�سائل  من جهة  كثري 
التعب الكثري وال�سالمة خري قليل، فهي حلم جمل غّث على راأ�ص 
جبل وعر، ل �سهل فريتقى ول �سمني فينتقل، ثم اإنه يفوت بها من 
املقا�سد الواجبة واملحمودة ما ل ين�سبط هنا، واأما الو�سائل: فاإن 
قبل  ا  كثرياً فيها  ال�سالكون  ينقطع  املقّدمات،  كثرية  الطرق  هذه 
الو�سول، ومقدماتها يف الغالب اإما م�ستبهة يقع النزاع فيها، واإما 

خفية ل يدركها اإل الأذكياء”)2(.

 ول �سك اأن �سهولة املعتقد لها اأثر يف اإظهار الدين مبظهر احُل�ْسن 
الإ�سالم:  انت�سار  �سبب  بيانه  يف  العّقاد  يقول  امل�سلمني،  غري  عند 
ل  والأ�سول،  القواعد  �سهل  ب�سيط،  دين  اأنه  الأ�سباب  هذه  “ومن 
يحوج املتدين به بعد الإميان بالوحدانية وفرائ�ص العبادة اإلى �سيء 
من الغوام�ص، التي يدين بها اأتباع العقائد الأخرى، ول يفقهون ما 

فحواها”)3(.
)1( كالك�سب عند الأ�ساعرة.

)2( جمموع الفتاوى )22/2(.
)3( الإ�سالم يف القرن الع�سرين )15(.
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ا  ا: اأنه ل يطلب يف العقائد من النا�ص اإل ما ي�سعهم تعّقله وكان موافقاً ثانياً
لأمية العرب، فال يطلب منهم لثبوت اإميانهم معرفة دقائق العقائد 

وم�سطلحات اأ�سحاب الخت�سا�ص، ونحو ذلك)1(.

ثالثاًا: حفظ الدين )حفظ الهوية الدينية(: اإن من اأعظم ما يواجه امل�سلم 
خطر العوملة ب�ستى �سورها، وعالج هذا اخلطر يكون بحفظ الدين 
اإليه، و�سرع ما  امل�سلمني، بل والعتزاز بالنتماء  وتقويته يف قلوب 

يحفظ الفرد امل�سلم ويحوطه دون التاأثر ال�سلبي بالعوملة الغربية. 

واإن من ذلك اأخذ امل�سلم بالأمّية ال�سرعية يف العتماد على امليقات 
م�ساركة  من  ومينعه  الإ�سالم،  لأهل  انتماءه  يعزز  فهو  القمري؛ 
على  املعتمد  ال�سم�سي  امليقات  من  به  يخت�سون  فيما  امل�سركني 

احل�ساب.

كما مينعه من الت�سبه بهم يف اأعيادهم ومنا�سباتهم الدينية، وقد رّتب 
�سيخ الإ�سالم على اأمّية ال�سريعة النهي عن اأعياد اأهل الكتب وغريهم 
“وقد ي�ستدل بهذا احلديث على خ�سو�ص النهي  من الأمم؛ فقال: 
واحلديث  واحل�ساب،  بالكتاب  معلومة  اأعيادهم  فاإن  اأعيادهم؛  عن 
ففي  ور�سوله،  اهلل  عيد  يف  ذلك  عن  نهينا  اإذا  يقال  اأو  عموم،  فيه 
اأولى واأحرى، وملا يف ذلك من م�سارعة  غريه من الأعياد واملوا�سم 
اخت�سا�ص  يقت�سي  فاحلديث  وباجلملة  الأمم،  �سائر  الأمية  الأمة 
هذه الأمة بالو�سف الذي فارقت به غريها، وذلك يقت�سي اأن ترك 

امل�سابهة لالأمم اأقرب اإلى ح�سول الوفاء بالخت�سا�ص”)2(.

ا: احلذر من التكلف والتعّمق يف ت�سوير اأحكام الدين ومقت�سياتها،  رابعاً
)1( ينظر: املوافقات )141/2( معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )41/5(.

)2( �قت�ضاء �ل�ضر�ط �مل�ضتقيم )255/1�256(.
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على وجوه ل ُيطيق فهَمها ول العمل بها جمهور النا�ص، بل حتى كثري 
من خا�ستهم، فكل ما فيه تع�سري وتعقيد ومغالة وتعمق و�سذوذ، 
كثري  على  ينطبق  وهذا  له،  مق�سود  غري  الدين  عن  ا  خارجاً ُيعدُّ 
فيها طوائف من  التي غا�ص  وامل�سطلحات،  واملعاين  املباحث  من 
ال�سلوك  اأو  العقائد  واملتفل�سفة، �سواء يف باب  وال�سوفية  املتكلمني 

والأخالق ف�سّلوا بها. 

ومثله املغالة يف امل�سطلحات واحلدود، بحيث تعر�ص الوا�سحات 
بطرق معّقدة بعيدة عن ال�سهولة والي�سر)1(. 

ا: الق�سد يف تف�سري القراآن مبا يوافق هدي ال�سلف، وعدم جماوزة  خام�ساً
اأو نظرية  اكت�ساف  اأو  اإليه كل علم  ي�ساف  تف�سريه، بحيث  احلد يف 
حديثة، قال ال�ساطبي يف القواعد املّرتبة على هذا املق�سد: “منها: 
ا من النا�ص جتاوزوا يف الدعوى على القراآن احلد، فاأ�سافوا  اأن كثرياً
الطبيعيات،  علوم  من  املتاأخرين،  اأو  للمتقدمني  يذكر  علم  كل  اإليه 
والتعاليم، واملنطق، وعلم احلروف، وجميع ما نظر فيه الناظرون من 
هذه الفنون واأ�سباهها، وهذا اإذا عر�سناه على ما تقدم مل ي�سح”)2(.

ا لالأمية، ولهذا  ال�سريعة جاء موافقاً الت�سريع: فتدرج  التدرج يف  ا:  �ساد�ساً
ا من  قال ال�ساطبي معّلال لذلك: “وذلك اأن الأمي الذي مل يزاول �سيئاً
الأمور ال�سرعية ول العقلية، ورمبا ا�سماأز قلبه عما يخرجه عن معتاده 
ا يف  بخالف من كان له بذلك عهد، ومن هنا كان نزول القراآن جنوماً
ا، ومل تنزل  ا ف�سيئاً ع�سرين �سنة، ووردت الأحكام التكليفية فيها �سيئاً

دفعة واحدة، وذلك لئال تنفر عنها النفو�ص دفعة واحدة”)3(.
)1( ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )41/5(.

)2( املوافقات )127/2(، والتعاليم كما قال دراز: الريا�سيات من الهند�سة وغريها.
)3( املوافقات )148/2(.
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اإثبات ال�سهور القمرية بروؤية الهالل: وهذا ما جاء يف احلديث  ا:  �سابعاً
ا على اأمّية ال�سريعة، ففيه: »اإنا اأمة اأمية: ل نكتب  ا به مّرتباً م�سّرحاً
ول نح�ُسب، ال�سهر هكذا وهكذا، يعني مرة ت�سعة وع�سرين، ومرة 

ثالثني«)1(.

ويرتتب على ذلك اأحكام كثرية، ومنها: 

على . 1 العتماد  يجوز  ول  الهالل،  بروؤية  رم�سان  �سهر  دخول 
الإجماع  نقل  بل  العلماء،  عامة  اإليه  ذهب  ما  وهذا  احل�ساب: 
اأنه ثبت بال�سنة  “ول ريب  عليه، قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: 
ال�سحيحة واتفاق ال�سحابة اأنه ل يجوز العتماد على ح�ساب 
النجوم، كما ثبت عنه يف ال�سحيحني اأنه قال: »اإنا اأمة اأمية: ل 
نكتب ول نح�سب، �سوموا لروؤيته، واأفطروا لروؤيته«)2(، واملعتمد 
ال�سريعة، مبتدع يف  اأنه �سال يف  الهالل كما  على احل�ساب يف 

�لدين، فهو خمطئ يف �لعقل وعلم �حل�ضاب”)3(.

املنازل  بح�ساب  قال  “ومن  اجلمهور:  عن  ناقالاً  النووي  وقال 
فقوله مردود بقوله S يف ال�سحيحني: »اإنا اأمة اأمية ل نح�سب 
ول نكتب، ال�سهر هكذا وهكذا« احلديث. قالوا: ولأن النا�ص لو 

)1( �سبق تخريجه.
)2( مل اأجده بهذا اللفظ، واإمنا هما حديثان: الأول منهما حديث: )اإنا اأمة اأمية(، وقد �سبق تخريجه، والآخر 
راوي  عمر  ابن  منهم  ال�سحابة،  من  عدد  عن  جاء  وقد  لروؤيته(،  واأفطروا  لروؤيته،  )�سوموا  حديث: 
احلديث ال�سابق، وقد خرجه م�سلم )برقم: 1079( يف �سحيحه بلفظ: اأن ر�سول اهلل S ذكر رم�سان، 
ف�سرب بيديه، فقال: )ال�سهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد اإبهامه يف الثالثة ف�سوموا لروؤيته، واأفطروا 
ا،  لروؤيته، فاإن اأغمي عليكم فاقدروا له ثالثني(، ورواه البخاري بلفظ مقارب، وقد �سبق تخريجه اأي�ساً
ا من حديث اأبي هريرة: رواه البخاري يف �سحيحه، كتاب ال�سوم، باب قول النبي S: »اإذا  وجاء اأي�ساً
ال�سيام،  وم�سلم يف �سحيحه، كتاب  فاأفطروا« )1909/27/3(،  راأيتموه  واإذا  الهالل ف�سوموا،  راأيتم 
باب وجوب �سوم رم�سان لروؤية الهالل، والفطر لروؤية الهالل..الخ )1081/483/1( بلفظ: )�سوموا 

لروؤيته، واأفطروا لروؤيته(.
)3( جمموع الفتاوى )207/25(.
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كلِّفوا بذلك �ساق عليهم؛ لأنه ل يعرف احل�ساب اإل اأفراد من 
وما  اجلمهور،  قاله  ما  فال�سواب:  الكبار،  البلدان  يف  النا�ص 

�سواه فا�سد مردود ب�سرائح الأحاديث ال�سابقة”)1(.

معرفة يوم احلج واأ�سهره: قال ابن تيمية: ” وهذا دليل على ما . 2
اأجمع عليه امل�سلمون اإل من �سذ من بع�ص املتاأخرين املخالفني، 
والن�سك:  والفطر  ال�سوم  مواقيت  اأن  من  بالإجماع  امل�سبوقني 
الذي  واحل�ساب،  بالكتاب  ل  اإمكانها،  عند  بالروؤية  تقام  اإمنا 
واأهل  والهند،  والقبط  والفر�ص،  الروم  من  الأعاجم:  ت�سلكه 

الكتاب من اليهود والن�سارى”)2(.

ا بع�ص م�سائل احلج، التي و�سع ال�سرع لها  ويندرج يف ذلك اأي�ساً
ا ظاهرة، ومنها الوقوف بعرفة يبداأ وقته بالزوال، اأو من  اأعالماً
ينتهي  مبزدلفة  والوقوف  بغروبها،  وقته  وينتهي  ال�سم�ص  طلوع 
بالإ�سفار، والرمي اأيام الت�سريق يبداأ بعد الزوال، والطواف يبداأ 
وينتهي  بال�سفا،  يبداأ  وال�سعي  عنده،  وينتهي  الأ�سود  باحلجر 

باملروة، ونحو ذلك.

معرفة اأعياد امل�سلمني.. 3

الزكاة بالأ�سهر القمرية.. 4

ها باأنواع مدركة لكل  ا اأن ال�سرع خ�سّ ومما يتعلق بالزكاة اأي�ساً
اأحد، وبنّي الن�ساب فيها بطريقة وا�سحة بّينة.

)1( املجموع �سرح املهذب )276/6(، وينظر: فتح الباري لبن رجب )295/2( فتح العلي املالك يف الفتوى 
على مذهب الإمام مالك )170/1(، وقد اأطال املعا�سرون احلديث حول هذه امل�ساألة، ينظر جلملة من 
البحوث مع قرار املجمع الفقهي الإ�سالمي التابع للرابطة، ويف ختام املباحث قرار جممع الفقه الإ�سالمي 

التابع ملنظمة املوؤمتر يف جملة جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر )839/2( )811/3(.
)2( �قت�ضاء �ل�ضر�ط �مل�ضتقيم )254/1�255(.
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ارات. . 5 اأوقات الِعدد والأمَيان والكفَّ

معرفة الأ�سهر احلرم: قال ابن حزم: “ل خالف بني اأحد من . 6
)ۀ   تعالى:  اهلل  وقال  ا،  �سهراً ع�سر  اثنا  احلول  اأن  يف  الأمة 
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ  
والأ�سهر  ]التوبة:36[،  ڭ(  ڭ   ڭ   ڭ    ۓ  

)ے    اإل يف ال�سهور العربية، وقال تعالى:  احلرم ل تكون 
وقال  ]البقرة:189[،  ۇ(  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے  
ول  ]الإ�سراء:12[،  ڳ(  ڳ   گ    )گ   تعالى: 
اأنه ل جتب �سريعة موؤقتة  العام العربي، ف�سّح  اإل  يعد بالأهلة 

بال�سهور، اأو باحلول اإل ب�سهور العرب واحلول العربي”)1(.

ت  “فوقَّ احلديث:  على  ا  معّلقاً اإبراهيم  بن  حممد  ال�سيخ  وقال 
ذلك  وغري  واحلج  ال�سيام  من  القمرية  بالأ�سهر  العبادات 
ل اهلل الأزمنة بع�سها على بع�ص باعتبار الأ�سهر  كالِعدد، وف�سَّ

القمرية”)2(.

ول  امليالدي  بالتاريخ  العتبار  يجوز  ل  اأنه  ذلك  على  ويرتتب 
بال�سنة ال�سم�سية؛ اإذ هوية الأمة ومتيزها بال�سنة القمرية، ومن 

خالف ذلك خالف ما عليه العرب وامل�سلمون)3(. 

ُعلِّقت  اإمنا  اأوقات العبادات  اأمر بنّي فاإن  اأوقات العبادات: وهذا  ا:  ثامناً
يحتاج  فال  ال�سريعة،  لأمية  ا  َوفقاً اأحد،  كل  يدركها  ظاهرة،  باأمور 
على  ا  معلِّقاً ابن رجب  �سرح ذلك  وقد  كتاب،  اأو  اإلى ح�ساب  الأمر 
يجب  الذي  النهار  مقدار  بال�سم�ص  عّلق  “واإمنا  فقال:  احلديث، 

)1( املحلى )268/5(.
)2( فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم )110/3(.

)3( ينظر: فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ حممد بن اإبراهيم )110/3(.
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ا، فاأوله طلوع  ال�سيام فيه، وهو متعلق باأمر م�ساهد بالب�سر اأي�ساً
واآخره  الأر�ص،  وجه  على  ال�سم�ص  مبداأ ظهور  وهو  الثاين،  الفجر 
غروب ال�سم�ص، كما عّلق مب�سري ال�سم�ص اأوقات ال�سالة، ف�سالة 
الفجر اأول وقتها طلوع هذا الفجر، واآخره طلوع ال�سم�ص، واأول وقت 
اأول  وهو  مثله،  �سيء  كل  ظل  م�سري  واآخره  ال�سم�ص،  زوال  الظهر 
وقت  اأول  وهو  غروبها،  اأو  ال�سم�ص  ا�سفرار  واآخره  الع�سر،  وقت 
املغرب، واآخره غروب ال�سفق، وهو اأول وقت الع�ساء، واآخره ن�سف 
الليل اأو ثلثه، وميتد وقت اأهل الأعذار اإلى طلوع الفجر، فهذا كله 

غري حمتاج اإلى ح�ساب ول كتاب”)1(.

ومما يوؤيد هذا يف اأمر ال�سيام قوله تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
 :S ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ( ]البقرة:187[، وقوله
»اإذا اأقبل الليل من ها هنا، واأدبر النهار من ها هنا، وغربت ال�سم�ص 

فقد اأفطر ال�سائم«)2(، فقد علَّق الأمر باأمر ُمدرك م�ساهد. 

ومن النوازل املعا�سرة املتعلِّقة بهذا اجلانب: 

والنهار،  الليل  فيها  يطول  التي  البالد  يف  لل�سالة  التوقيت   : اأولاً
وهذه البالد ل تخلو من اأق�سام: 

الأول: اأن تتميز جميع العالمات الظاهرة فيها لالأوقات من غري 
لب�ص.

وهذا الق�سم قد اتفق العلماء على اأن كل �سالة توؤدى يف وقتها 
اأو  الليل  طال  مهما  ال�سرع  لها  حددها  التي  عالماتها،  بظهور 

ق�سر.
)1( فتح الباري لبن رجب )295/2(.

)2( رواه البخاري، كتاب ال�سوم، باب متى يحل فطر ال�سائم )1954/56/3( وم�سلم، كتاب ال�سيام، باب 
بيان وقت انق�ساء ال�سوم وخروج النهار )1100/489/1(، ولي�ص يف م�سلم قوله: )من ها هنا(.
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الثاين: اأن تنعدم فيها بع�ص تلك العالمات يف بع�ص اأيام ال�سنة.

من  طويلة  مدة  يف  العالمات  من  كثري  فيها  تنعدم  اأن  الثالث: 
ال�سنة.

وجوب  على  العلم  اأهل  وعامة  خالف،  حمل  الق�سمان  وهذان 
بعالماته،  وقته  معرفة  ميكن  ل  ملا  التقدير  ولزوم  ال�سالة، 

واختلفوا يف التقدير على اأقوال، اأهمها: 

باأقرب البالد  اأن التقدير يكون بتقدير ال�سلوات  القول الأول: 
اإليهم.

فيها  يتمايز  مدة  اآخر  بح�سب  يكون  التقدير  اأن  الثاين:  القول 
باململكة،  العلماء  كبار  هيئة  قرار  �سدر  وبه  ال�سلوات،  اأوقات 

وقرار جممع الفقه الإ�سالمي التابع للرابطة.

الثالث: اأن التقدير يكون باأوقات مكة)1(.

ا: ال�سوم يف الأماكن التي يطول فيها النهار:  ثانياً

وهذه ل تخلو من حالت: 

الأول: اأن يتميز فيها الليل والنهار خالل اأربع وع�سرين �ساعة.

ويف هذه احلالة قال اأكرث العلماء: يجب عليهم ال�سيام يف النهار 
مهما طال، فاإن عجز اأو �سق عليه م�سقة ظاهرة اأفطر وق�سى، 
وبهذا �سدر قرار هيئة كبار العلماء باململكة، وقرار جممع الفقه 

ا.  الإ�سالمي التابع للرابطة. ونادى بع�سهم بالتقدير هنا اأي�ساً
)1( ينظر لهذه امل�ساألة واخلالف فيها: فتاوى ور�سائل ال�سيخ حممد بن اإبراهيم )157/4(، اأبحاث هيئة كبار 
العلماء )433/4(، قرارات املجمع الفقهي الإ�سالمي مبكة املكرمة )93(، الأقليات الإ�سالمية وما يتعلق 
بها من اأحكام يف العبادات واجلهاد والإمارة )190(، املو�سوعة املي�سرة يف فقه الق�سايا املعا�سرة )ق�سم 

ا )813/2(. فقه الأقليات امل�سلمة 43( فقه النوازل لالأقليات امل�سلمة، تاأ�سيالاً وتطبيقاً



135

ُأميَّة الشريعة وأثرها يف األحكام

الثاين: البالد التي ل يغيب فيها �سفق الغروب حتى يطلع الفجر 
بحيث ل يتميز فيها �سفق ال�سروق من �سفق الغروب، وهنا قولن:

اآخر مدة يتمايز فيها  القول الأول: يقدر وقت ال�سيام بح�سب 
ال�سفقان.

القول الثاين: بح�سب مكة.

الثالث: اأن يدوم الليل اأو النهار اأكرث من ذلك. وهنا قولن: 

وبه �سدر  اإليهم،  البالد  باأقرب  يكون  التقدير  اأن  الأول:  القول 
قرار جممع الفقه الإ�سالمي التابع للرابطة، وهو اختيار ال�سيخ 

حممد بن اإبراهيم.

القول الثاين: اأن التقدير يكون باأوقات مكة)1(.

املوافقة  العالمات  على  العتماد  امل�ساألتني  هاتني  يف  ويلحظ 
اإلى  انتقل  املو�سع  يف  تعذرت  فاإذا  وجودها،  اأمكن  ما  لالأمية 

البديل الذي ميكن ر�سد العالمات فيه. 

وراآه، ول عربة  الك�سوف  �ساهد  اإل ملن  ت�سرع  الك�سوف ل  ا: �سالة  تا�سعاً
بخرب اأهل الفلك ما مل ُير، وقد علَّق النبي S الأمر بالروؤية، فقال: 
»اإن ال�سم�ص والقمر ل يخ�سفان ملوت اأحد ول حياته، ولكنهما اآيتان 

من اآيات اهلل، فاإذا راأيتموهما ف�سلوا«)2(.

ا عن العلم بوقت الك�سوف: “ولكن اإذا تواطاأ  ثاً قال ابن تيمية متحدِّ
يكادون يخطئون، ومع هذا فال  اأهل احل�ساب على ذلك فال  خرب 
اأبحاث  اإبراهيم )157/4اأ161(،  بن  ال�سيخ حممد  ور�سائل  فتاوى  فيها:  واخلالف  امل�ساألة  لهذه  )1( ينظر 
فقه  يف  املي�سرة  املو�سوعة   ،)93( الإ�سالمي  الفقهي  املجمع  قرارات   ،)433/4( العلماء  كبار  هيئة 

الق�سايا املعا�سرة )ق�سم فقه الأقليات امل�سلمة 48(.
)2( رواه البخاري، كتاب الك�سوف، باب ال�سالة يف ك�سوف ال�سم�ص )1042/34/2(، وم�سلم كتاب الك�سوف، 

باب ذكر النداء ب�سالة الك�سوف ال�سالة جماعة )914/407/1(. 
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يرتتب على خربهم علم �سرعي؛ فاإن �سالة الك�سوف واخل�سوف ل 
ت�سلى اإل اإذا �ساهدنا ذلك”)1(.

وعالمات  معلومة  بجهات  دت  ُحدِّ فقد  القبلة:  جهة  حتديد  ا:  عا�سراً
ح�ساب  اإلى  حتتاج  ل  القبلة،  “وكذلك  رجب:  ابن  قال  ظاهرة، 
ول كتاب، واإمنا ُتعرف يف املدينة، وما �سامتها من ال�سام والعراق 
وخرا�سان مبا بني امل�سرق واملغرب”، ثم قال: “وقد اجتمعت الأمة 
على �سحة ال�سف امل�ستطيل مع البعد عن الكعبة، مع العلم باأنه ل 
ميكن اأن يكون كل واحد منهم م�ستقبالاً لعينها، بحيث اإنه لو خرج 
ال�ستقامة،  الكعبة على  اإلى  لو�سل  و�سط وجهه خط م�ستقيم  من 
ا، وكلَّما كرث البعد  ا ي�سرياً فاإن هذا ل ميكن اإل مع التقو�ص، ولو �سيئاً

قلَّ هذا التقو�ص لكن لبدَّ منه”)2(.

)1( جمموع الفتاوى )258/24(، وينظر: جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لبن باز )31/13( ال�سرح املمتع 
على زاد امل�ستقنع )180/5(.

)2( فتح الباري لبن رجب )295/2�296(.
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اخلامتة

ومتامه،  كماله  يل  ر  ي�سَّ الذي  تعالى  اهلل  اأحمد  البحث  هذا  ختام  يف 
ويطيب يل اأن اأ�سع بني يدي القارئ الكرمي اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها: 

اأُّم، وقد جاء لأ�سل هذه الكلمة معان،  : الأميَّة م�سدر �سناعّي من  اأولاً
وقد يكون اأولى هذه املعاين ليكون اأ�سالاً لغريه اإطالقها على من ل 
اأ�سل خلقته،  الباقي على  فهو  كتاب،  والقراءة من  الكتابة  يح�سن 
الأمّيون  وكذلك   ،S للنبي  ا  و�سفاً فاأ�سبح  الأّمي؛  ا�سُتق  ومنه 
ا للعرب، بينما قد ُيطلق على غريهم  ا غالباً ا مالزماً فاأ�سبحت و�سفاً

ا للمعنى الأ�سلي للكلمة. اإذا اقت�سى الأمر ذلك رجوعاً

ا: املراد بالأميَّة مبفهومها العام: البقاء على ما كان عليه العرب من  ثانياً
�سالمة اجلبلة والفطرة وعدم التاأثر باملف�سدات وثمرة ذلك البقاء 
على اأوليَّات املعرفة وعدم التغلغل يف العلوم املف�سدة، ولكن حني جاء 
ا  ال�سرع زكاهم وعلمهم الكتاب واحلكمة والإميان، فنفى عنهم وجهاً
ة املذمومة، التي يلزم منها البقاء على احلال  من الأميَّة، وهي الأميَّ
عن  مبعزل  ال�سرعية  ة  الأميَّ تفهم  فلن  وحينئذ  وزكاء،  تعلم  دون 
ة ال�سرعية، هي البقاء على ما  الن�سو�ص الأخرى، وعلى هذا فالأميَّ
كان عليه العرب من �سالمة اجلبلة والفطرة وعدم التاأثر باملف�سدات 
اأوجبه اهلل على كل عبد بح�سب  العلم والتزكية والإميان، الذي  مع 

اإدراكه وفهمه.
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ا �سرعيًّا بطريقة  ث عن اأمّية ال�سريعة بو�سفها مق�سداً ا: اأول من حتدَّ ثالثاً
لة هو: الإمام ال�ساطبي، واملتتبع لكالم العلماء يجد اإ�سارات  مف�سَّ
�سيخ  معناها  وبيان  تقريرها  يف  اأطال  وممن  الأ�سل،  لهذا  مهّمة 

الإ�سالم ابن تيمية.

ة ال�سريعة على اجتاهات: الأول:  ا: وقف العلماء والباحثون حيال اأميَّ رابعاً
والثالث: من  بالتكاليف،  وقيَّدها  قبلها  الثاين: من  من قبل ذلك، 

عار�سها ورّدها.

ا: الذي ترجح يف النظر: الجتاه الأول، وهو الذي اأثبتته الن�سو�ص،  خام�ساً
وتتابع عليه العلماء، فالأمية منهج وطريقة يف الفهم والإدراك، وهي 
ا عن  الطريقة التي تعنى بتح�سيل العلوم واملدركات، وتلقيها بعيداً
التعقيد والتكلف والتعمق غري املفيد، ومن هنا جعل �سيخ الإ�سالم 
الأمة يف  ت�سلكه  منهج  والو�سطية  الو�سطية،  كو�سف  الأمية  و�سف 
جميع �سئونها، فكذلك الأمية، وهذا هو مقت�سى احلديث، فهو قد 

ا لالأمة. جعل الأمية و�سفاً

وهذا املنهج هو الذي جاءت ال�سريعة على وفقه، وزادت عليه العناية 
ة ال�سرعية جامعة لهذه املعاين، ولهذا  بالعلم والإميان، فتكون الأميَّ
املذمومة،  الأميَّة  الأمة  عن  نفى  الكتاب  نزول  اأن  تيمية  ابن  ذكر 

ل. وبقي بعدها الأميَّة املحمودة املوافقة للعلم بالكتاب املنزَّ

ولذا ل يقف هذا الو�سف حائالاً دون ال�ستفادة من العلوم، بل على 
ة بالعرب لأنهم  الأمة اأن ت�سعى اإلى تلك العلوم، واإمنا ُربطت الأميَّ
كانوا اأ�سَلم النا�ص واأقربهم للجبلة، واأبعدهم عن التاأثر بالتكلف، 

ا لقبول الهدى واحلق. وكانت عقولهم اأكرث ا�ستعداداً

ا يف املقا�سد والأحكام، فله  ا بّيناً ا: قد ظهر اأثر هذا املق�سد ظهوراً �ساد�ساً
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اأثره البنّي يف تي�سري ال�سريعة والتدرج يف اأحكامها، وحفظ العقيدة 
والهوية الدينّية، واأوقات العبادات، واإثبات ال�سهور القمرية بروؤية 

الهالل، وغري ذلك.

واأو�سي يف ختام البحث بتكثيف الدرا�سة املتاأنية ملهمات قواعد املقا�سد، 
ا يف الدرا�سات املقا�سدية، واهلل  وعدم الكتفاء بالتكرار الذي ن�سهده ظاهراً

اأعلم، و�سلى اهلل على نبينا حممد.



140

د. وليد بن فهد الودعان

فهر�س امل�سادر واملراجع
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