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 دمةــــــــــــــــــــــــــــمق

اهلل وحده ال شريك له ، وأشهد أن  احلمد هلل محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده ، وأشهد أن ال إله إال    
وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل  سيدنا ونبينا ومعلمنا حممدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى ءاله

 .يوم الدين

السنوية اليت تنظمها املدرسة  ذه الندوة العلميةلقائمني على هأتوجه بالشكر اجلزيل ل أما بعد ، يف البداية    
:  املعاصر السياق يف اإلسالمية العلوم ”العلمية بـ)إيكضي( بشراكة مع الرابطة احملمدية للعلماء يف موضوع: 

من تالمس بعض حماور هذه الندوة واليت يشرفين املشاركة فيها بورقة علمية  “ التطوير وآفاق املواكبة يةشرط
 ارتباطا باملوضوع الذي كثر فيها النقاش واحلديث ، واألحباثته بالفتوى، خالل احلديث عن فقه الواقع وعالق

أو الضوابط اجلهل بطبيعة العالقة يعود إىل  يف نظري ب ذلكسبلعل ، ، و "جدلية النص والواقع أال وهو "
حيث جعل البعض منهم للواقع سلطة على النص ،دون ، حتكم النص يف عالقته بالواقع  أن اليت ينبغي

مراعاة للنصوص اليت تتصف بثبات أحكامها ، فاجتهدوا يف تفسري النصوص اسرتضاء للواقع ، يف حني أن 
بني النصوص ودون التمييز وا الواقع والظروف واألحوال واألعراف ،طائفة أخرى مجدوا على املنقول وأمهل

فكان الشيء الذي أثر على فتاوى العلماء واجتهاداهتم ، ، املبنية على علل وأحكام ومصاحل وبني الثابتة منها
تدال ، مدارها على التعسري والتضييق والتشدد واالحنالل بدال من التيسري ورفع احلرج واملشقة والتوسط واالع

 واليت هي من مسات هذا الدين احلنيف .

، ليحاول بيان العالقة اليت تربط بني الواقع والنص من خالل احلديث عن ويف هذا اإلطار يأيت هذا البحث 
عالقة فقه الواقع بالفتوى لدى عامل بارز من علماء الصحراء املغربية ، اشتهر بالعلم والعمل والصالح ، أال 

العينني، الذي سأحاول من خالل دراسة طرف من حياته وسريته العلمية والعملية ، ومن  وهو الشيخ ماء
 خالل الوقوف على مناذج من فتاويه اليت هلا ارتباط خصوصا بالبيئة والواقع الصحراوي باجلنوب املغريب

لك بعد ، احلديث ،الوقوف على مدى اهتمام الشيخ بفقه الواقع ، وأثر هذا الفقه يف فتاويه واجتهاداته ، وذ
 :  العلمية الورقةوقد جعلت عنوان هذه  عن مفهوم فقه الواقع عند املتقدمني واملعاصرين ، وعالقته بالفتوى ،
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 فقه الواقع وعالقته بالفتوى عند علماء الصحراء  ـــ الشيخ ماء العينين نموذجا ـــــ( ) 

، فقه الواقع وعالقته بالفتوى،  بعد املقدمة منهما يف األول  توقد قسمت هذه الورقة إىل حمورين : تناول
املبحث جعلت ، و مفهوم فقه الواقع عند بعض العلماء املتقدمني املبحث األول ، للحديث عن   خصصتف

، فخصصته للحديث عن ، أما املبحث الثالث املعاصرين بعض فقه الواقع عند مفهوم عن للحديث الثاين 
 عالقة فقه الواقع بالفتوى. تناولت الرابع،ويف املبحث  مفهوم الفتوى وشروط املفيت،

 لشيخ ماء العيننيجبوانب من السرية العلمية والعملية ل التعريف:يف مبحثه األول  تناولتف،أما احملور الثاين 
 ويف املبحث الثالث، فقه الواقع عند الشيخ ماء العينني ، ، حتدثت فيه عنويف املبحث الثاين بشكل خمتصر،

فتاوى، خشية اإلطالة ، مث ال بعضأثر فقه الواقع يف فتاوى الشيح ماء العينني، واقتصرت على  تناولت فيه
 النتائج.أهم فيها  بينتخامتة 

من أخطاء ، شأن كل عمل بشري ، فما كان فيه من  اخيلو  وأخريا فهذا البحث إمنا هو جهد بشري ال
وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل صاحلا فمن نفسي ومن الشيطان ، من خطإصواب فمن اهلل ، وما كان 

حممد وعلى آله وصحبه ، ولوجه خالصا ، وأن يوفقنا ملا حيب ويرضى، وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا 
 وسلم تسليما.
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 .ه الواقع وعالقته بالفتوىــــــــــــالمحور األول : فق

وتناوهلا كثري من العلماء ، يعترب  فقه الواقع من املصطلحات اليت برزت على الساحة العلمية يف اآلونة األخرية 
، تلك العالقة اليت  بل وألفت يف موضوعه مؤلفات تناولت عالقته بفقه النصوصاملعاصرين بالبحث والدراسة ، خاصة 

كلما  الذي يزدادو ، ذلك النقاش املعروف جبدلية النص والواقع وأثارت  باحثني،تتصف باخللط والغموض عند كثري من ال
حتتاج إىل فتاوى واجتهادات من العلماء ، يستحضر فيها اخلطاب ائع ونوازل مستجدة وق تر وظه تغري الزمان واملكان

ينا تصور عن دالالت فقه الشرعي ، باملوازاة مع فهم الواقع ، وقبل احلديث عن عالقة الفتوى بالواقع ،البد أن يكون لد
 ، وذلك من أجل االستعانة هبيان هذا احملورإن شاء اهلل يف املبحث األول من سأحاول الواقع قدميا وحديثا ، وهذا ما 

الذي اختذته منوذجا للدراسة يف هذه يف معرفة مدى حضور هذا النوع من الفقه عند  الشيخ ماء العينني منوذجا ـ  ذلكب
      . البحث 

 ةواالصطالحي ةاللغوي معاين مفرداهتا دة أهل العلم تفكيك املصطلحات املركبة تركيبا إضافيا وبيانجرت عاوقد   
وحرصا على االختصار فإين سأجتاوز هذه املرحلة ــ مرحلة التعريف ،  للمعىن اللفظي للمصطلحبعد ذلك  ،مث االنتقال

بيان معىن )فقه الواقع ( باعتباره نتقل مباشرة لمما شاع التعريف هبا ،أل مبفردات هذا املصطلح وخاصة كلمة )الفقه ( لكوهنا
 املتقدمني واملعاصرين .عند سواء من خالله ماهية هذا املصطلح ودالالته سندرك  الذيمركبا لفظيا ، و 

 األول : فقه الواقع عند المتقدمين بحثالم

كن له داللة مصطلحية عند الفقهاء املتقدمني ، الواقع مل ت ذا املوضوع أن مفهومى كثري من الباحثني والدارسني هلير 
 صعوبة البحث من تبني وقد: )هذا اإلطار يقول أحد الباحثني يف  ،بل إنه من املصطلحات اليت كثر استعماهلا حديثا

االستعمال  يف البحث هذا يف املطلوب مبعناه الواقع لفظ أن ذلك الواقع،  شرعي للفظ أو اصطالحي بتعريف الظفر
حديثًا ، وقلما جتد عناية حبدود املعاين يف العصر الذي استحدثت فيه ، فحدود املعاين  إالمل يكثر استعماله الشرعي 

 (1)يعوزهم إيضاحها ويعوز املتأخرين. معروفة لدى أهلها ، فال

آخر ) ليس ملصطلح ) فقه الواقع ( أصل شرعي ، أعين أن القدامى حسب علمي ، سواء كانوا أصوليني أم  ويقول
فقهاء ـ مل يتطرقوا إليه باالسم ، بالنظر إىل أهنم كانوا يكتفون بالقول إن الشريعة صاحلة لكل زمان ومكان ، ومن مث فليس 

                                                           

 .عبد اجمليد قاسم عبد اجمليد ، حبوث مؤمتر الفتوى واستشراف املستقبل،قع ـ مقاربة الضوابط والشروط ، دوفقه الوافقه النوازل ـ  (1)
 .954ص    
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ما  حينما كانت املصاحل املرسلة ذات اعتبار ، يؤكد على رسوخ قدم هناك فقه معني لواقع معني ، إال أن واقعهم ، وخاصة
 1بات يطلق عليه )فقه الواقع(.

ر لديهم االسم إال أنه حاض هبذامل يكن معروفا عند املتقدمني لكالم أن مصطلح "فقه الواقع" وإن ويفهم من هذا ا
اعتناء املتقدمني من خالله   ه( يف كالم له يبني599تـالقاضي عياض ) ذا ما يؤكده مثالوه،  من حيث املضمون واحملتوى

)أي لكنهم مل يتكلموا ,يقول رمحه اهلل ) الواقع هذا اليت ينبين عليها النظر يفوالكليات بل وتأصيلهم للقواعد ،بالواقع 
وال تكلموا ، وال تفرعت عنهم املسائل ، من النوازل إال يف اليسري مما وقع فقهاء أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (

وكان أكثر اشتغاهلم بالعمل مبا علموا والذب عن حوزة الدين وتوطني شريعة املسلمني مث ،  من الشرع إال يف قواعد ووقائع
ط ه إىل نظر وتوقف. وإمنا جاء التفريع وبسوج  وحيُ  ،بينهم يف االختالف يف بعض ما تكلموا فيه ما يبقي املقلد يف حرية

لماء من فجاء التابعون فنظروا يف اختالفهم وبنوا على أصوهلم مث جاء من بعدهم من الع، الكالم فيما يتوقع وقوعه بعدهم 
وحفظوا ،فجمعوا أقاويل اجلميع  -قد تشعبت يف ذلك والفتاوى والنوازل قد حدثت ، والوقائع قد كثرت  ،أتباع التابعني 

فاجتهدوا يف مجع السنن ،وحذروا انتشار األمر وخروج اخلالف عن الضبط ، هم وحبثوا عن اختالفهم واتفاق، فقههم 
، فانتهى  وبوبوها التصانيفللناس يف ذلك ومهدوا األصول وفرعوا عليها النوازل ووضعوا ،وسئلوا فأجابوا ،وضبط األصول 

 2(.يشبهه عليه أوما يدل وقاسوا على ما بلغهم إليهم علم األصول والفروع ،واالختالف واالتفاق ،

 األول، اإلسالمي للواقع املؤسسان اجليالن مها بعدهم، من التابعني وجيل ، عنهم اهلل رضي الصحابة جيل كانفقد  
 ذلك وكان أيديهم، بنته الذي املسلمني، بواقع شامل فقه كله بذلك هلم فكان،  بأيديهم مباشراً  بناءً  الواقع هذا بنوا فقد

 وأمثاهلما عباس بن اهلل وعبد اخلطاب بن عمر اجتهادات يف جليا بدا كما له،وتنزي الدين فقه يف الجتهاداهتما أساس الفقه
 الفقه أئمة فكان والثالث، الثاين القرن يف والعقدية الفقهية املدارس جيل بعدهم جاء مث، والتابعني الصحابة فقهاء من

 يف الواقعية، املسلمني أوضاع من نونيتبي ما بقدر وفروعاً  أصوالً  الفقهية مبادئهم إرساء يف يتقدمون املدارس هلذه املؤسسون
 املدينة، يف املسلمني واقع قباير  مالك اإلمام كان هكذاو ،  مشاكلهم من حدث ما ومستجدات وأعرافهم ماهتعاد

 ينطلق الشافعي اإلمام كان كمااملدينة،   أهل بعمل عرف ما وهو التشريع، أصول من أصالً  منه ليتخذ فهمه، يف ويتعمق
 هؤالء غرار وعلى .مذهبان، له كان ولذلك م،هتوعادا وأعرافهم مهتمعامال يف الناس، واقع فهم من الفقهي اجتهاده يف

                                                           

 .2314، مجيع احلقوق حمفوظة لقناة العربية  22/30/2312ـ  فقه الواقع ـ يوسف أبا اخليل ، قناة العربية ،   1

 .االسالمية والشؤون األوقاف وزارة الناشر ، م1490/هـ1930 الثانية ،الطبعة الطنجي تاويت بن حممد حتقيق ، 1ـ ترتيب املدارك ج  2
 .12ـ 11ص      
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 مثل الواقع، من تشتق األحكام أدلة من عدة أّدلة كانت حىت للواقع، فقههم يف اجليل هذا من تهدونجملا كان األئمة
 .1املدينة أهل وعمل والعرف، املرسلة، املصلحة

ويف سياق حديثه عن خطاب الشارع يف عالقته مثال ، الشاطيب  يف بعض مؤلفات املتقدمني جند كذلكإذا حبثنا  و 
: )واملصاحل رمحه اهلليقول مع األحوال واألشخاص واألوقات ، يتحدث عن الواقع ويقصد به هو ذاته احلال أو الظرف ف

 كانت راجعة إىل خطاب الشارع ، وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه حبسب األحوال واألشخاص واألوقات (واملفاسد إذا  
 2هنا الواقع . افاألحوال يقصد هب

"فههنا نوعان من الفقه فيقول : )وجند كذلك ابن القيم  حيث على التعرف على الواقع ويؤكد انبناء األحكام عليه 
ام احلوادث الكلية، وفقه يف نفس الواقع، وأحوال الناس مييز به بني الصادق والكاذب، البد للحاكم منهما: فقه يف أحك

  3اجب خمالًفا للواقع " واحملق واملبطل، مث يطابق بني هذا وهذا، فيعطى الواقع حكمه من الواجب، وال جيعل الو 

احلكم باحلق إال بنوعني من الفهم :               " وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى و  أيضا  ليقو و  
     فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حىت حييط به علماً. أحدهما:

، مث ا الواقعفهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه، أو على لسان رسوله يف هذ والنوع الثاني:
 .5وقال أيضا " فالعامل من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهلل ورسوله 4يطبق أحدمها على اآلخر".

على الرغم من الواقع وفقهه ، ب النماذج اليت أوردهنا من كالم املتقدمني تظهر لنا مدى عنايتهم وانطالقا من هذه
االكتفاء بالتصور الذهين للمصطلحات خاصة إذا  يف دائما عادة املتقدمني هي وهذه  عدم وجود تعريف اصطالحي له،

على كثري من مصار  فقد اعتمدوالديهم كان حاضرا   ذا النوع من الفقهإال أن اهتمامهم هبكانت معهودة عندهم ، 
كاملصلحة املرسلة واالستحسان ،  الواقع وهذه املصادر هلا ارتباط وثيق بيف االستدالل على األحكام الشرعية التشريع التبعية 

 مث جندهم يؤكدونوغريها من املصادر اليت دل الكتاب والسنة على اعتبارها مستندا إلثبات األحكام وسد الذرائع والعرف 
  ،بالناسعلى أن املفيت أو اجملتهد ال ينبغي أن يكتفي بفقه النص  يف دراسة املسائل والوقائع املستجدة اليت تنزل  يف كالمهم

                                                           

 بتصرف 21ـ 23ص 1النجار، ج  اجمليد عبد الدكتور وتنزيال، فهما التدين فقه يف ـ  1

 ، د .عبد اجمليد قاسم عبد اجمليد ، حبوث مؤمتر الفتوى واستشراف املستقبل فقه النوازل وفقه الواقع ـ مقاربة الضوابط والشروط ، انظرـ   2
 954ص      

 هـ/ دار عامل 1929ــ الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، ابن القيم اجلوزية ، حتقيق نايف بن أمحد ، اجمللد األول ، الطبعة األوىل   3
 2الفوائد مكة املكرمة ، ص       
 .21ـ 25هـ ، دار ابن اجلوزي ،ص 1920، الطبعة األوىل   1املوقعني  عن رب العاملني ، ابن  القيم جإعالم ـ   4
 .21املصدر السابق ،ص  ــ  5
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ضع املتقدمون أصوال ، وهلذه األمهية و  بل البد من فهم  الواقع  والفقه فيه من أجل الوصول ملعرفة حكم اهلل ورسوله
، تقدمني بالواقع بلغ الغايةالصدد يقول أحد الباحثني " إن اعتناء املالواقع . ويف هذا هذا ينبين عليها النظر يف  وقواعد

، وصار ذلك ة النظر فيه تأصيال ال مزيد عليه، وهلذا مت التأصيل لكيفيبالواقع مطلب شرعي ك أن االعتناءوالسر يف ذل
 1التأصيل جزء من العلوم الشرعية."

 ع عند المعاصرينــــــالثاني : فقه الواق بحثالم

أجل إزالة  على عكس املتقدمني ، جند العلماء املعاصرين قد اجتهدوا يف وضع تعريفات ملصطلح " فقه الواقع " من
ذلك اللبس الذي وقع لكثري من الباحثني ، يف فهم داللة هذ املصطلح ، ورغم ذلك جاءت تعريفاهتم خمتلفة كل حسب 

 تصوره وفهمه، وهذه مناذج من تعريفاهتم نوردها مث نبني املقصود منها .

وكيفية استفادهتا وحال ، بنفسه يف ظرفهعليه الشيء  " معرفة ماالواقع هو رأى أن فقهمن العلماء املعاصرين  فمن       
ل على ثالث أسس ينبين عليها أن  مفهوم فقع الواقع  ينبغي أن يشتمإىل صاحبه  فيه يشري هذا التعريف و  2املستفيد".

ما يلزم فقيه الواقع من  أي،، وكيفية حال من يريد حتصيلها املعرفة  حتصيل تلككيفية ه  نفس معرفة الواقع ، وفق وهي: 
ال ميكن أن نتحدث عن فقه األسس والضوابط يف غياب هذه يعين هذا أنه و  3تؤهله لفقه الواقع فقها شرعيا . الشروط اليت

 للواقع.

مل التعريف ويش  4".:" تنزيل األحكام الشرعية على مسائل العصر ونوازله  يراد بهفقه الواقع  ويرى آخرون أن
، املسائل اليت علم حكمها ، لكنها تتطلب إعادة النظر فيها تبعا لتغري الواقع الذي حيتاج إىل تكييف لنوازلباإلضافة إىل ا

وهذا التعريف يشبه مفهوم "فقه النوازل" مما يدل أن هناك عالقة بني "فقه الواقع " و"فقه النوازل. 5املسألة يف ظرفها اجلديد.
" هو العلم باألحكام الشرعية العملية ، وتطبيقها بأدلتها على الوقائع  : أيضا   بعيد عن هذا املعىن عرف فقه الواقع وغري

  6والنوازل ، واعتباره ملآالت أفعال املكلفني "

                                                           

 11، الطبعة األوىل ، الدار العاملية للنشر والتوزيع ـ مصر ،ص ـ  انظر التأصيل الشرعي ملفهوم الواقع ،أبوياسر سعيد بن حممد بيهي  1

 145، ص املصدر السابقـ   2
 .145، ص  املصدر السابق ـ  3
 ،ـ فقه النوازل وفقه الواقع ـ مقاربة الضوابط والشروط ، د.عبد اجمليد قاسم عبد اجمليد ، حبوث مؤمتر الفتوى واستشراف املستقبل 4

 .913ص      
 .913املصدر السابق ، ص ـ  5
 19م ، املعهد العايل للفكر االسالمي ـ ص2334هـ/1903ـ فقه الواقع وأثره يف االجتهاد ، ماهر حسني حصوة ، الطبعة األوىل   6
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 الشرعيةلذي تنبين عليه األحكام االواقع ب،  أهنا تربط فقه الواقع السابقة، خالل هذه التعاريفمن يظهر يل و 
 ،أو عليها الشرعية األحكام تنزيل تتطلب مستجدة فقهية ووقائع بنوازل األمر يتعلق عندما هذا حيدثو  ، االجتهادية

، مما جيعل الفتوى تتغري  الواقع غريت بسب فيها النظر إعادة طلبتت لكنها ،وبينوا حكمها السابقون فيها اجتهد  مسائل
  لذلك.تبعا 

حبث يتعلق بشؤون األمة العامة من  ماقصر البعض مصطلح )فقه الواقع ( على كونه يدل على دراسة ويف اجتاه آخر       
:  عرفه بعضهم بقوله ذا هل، و الدينامللة و ومحايتها من كيد الكائدين وأعداء  عن سبل رقيها وازدهارها يف احلاضر واملستقبل

 م : واقعيا ، ال كالما نظرياهبوالنهوض   لتحذيرهميتعلق بشؤوهنم ، أوكيد أعدائهم ، الوقوف على مايهم املسلمني مما  "
 1."أو انشغاال بأخبار الكفار وأنبائهم ، أو إغراقا بتحليالهتم وأفكارهم

فكار أل، وا، والقوى املهيمنة على الدوليبحث يف فقه األحوال املعاصرة عن العوامل املؤثرة يف اجملتمعات ويقول آخر " علم
 2، والسبل املشروعة حلماية األمة ورقيها يف احلاضر واملستقبل."املوجهة لزعزعة العقيدة 

باجملال السياسي حيث يركز على دراسة مايهم املسلمني مما حيفظ وحدهتم )فقه الواقع(  وهذا االجتاه األخري ربط
باالجتهاد الفقهي  ربط "فقه الواقع " كما أسلفنا االجتاه األول الذي ، خبالف يهدد أمنهم ويشكل خطرا على دينهمو 

، وهذا اجلانب هو الذي يهتم به كثريا رعي الصحيح هلا لتنزيل النصوص على الوقائع ، وتكييف الوقائع لبناء احلكم الش
 . الباحثون يف دراساهتم هلذا املوضوع

 .وى وشروطهاـــــــــــــــــــالثالث : الفتالمبحث 

يف هذه  املبحث مصطلحا آخرا مهما أتناول يف هذا،  "فقه الواقع"بعد أن عرفت يف املبحثني السابقني مصطلح  
نبغي أن تتوفر يف من الشروط اليت ي ذلك بعد مث أبني، فأعرفه لغة واصطالحاصطلح الفتوى أال وهو مالورقة العلمية ، 
 حبول اهلل  وقوته. مبحث آخربيان عالقة الفتوى بالواقع يف ، مع يتصدر لإلفتاء 

  وىـــمفهوم الفت

قال ابن منظور :أفتاه يف األمر أبان له .وأفىت الرجل يف املسألة واستفتيته فيها فأفتاين إفتاء ، وفتيا وفتوى : امسان 
 إليه وتفاتوا،  عنهاإذا عربهتا له ، وأفتيته يف مسألته : إذا أجبته ويقال : أفتيت فالنا رؤيا رآها   يوضعان موضع االفتاء .

 املفيت إذا أحدث حكما .والُفتيا والُفتوى والَفتوى : ما أفىت هاوأفت،  والفتيا تبيني املشكل من األحكامحتاكموا إليه ، 
                                                           

 . 03ــ ــــ 24تبة االسالمية ـ األردن ،صهـ ، املك1922ناصر الدين األلباين  ، الطبعة الثانية / ـ  سؤال وجواب حول فقه الواقع ،   1
 .12ـ ـ فقه الواقع وأثره يف االجتهاد ، ماهر حسني حصوة ، ص   2



 9 

  

وبيان ما  واجلواب عن حكم مسألة أو واقعة ما، ما،مر دل على بيان أأو اإلفتاء يف اللغة ي إذا ، فالفتوى   1به الفقيه.
 :فقد عرفها الفقهاء تعريفات عدة أما يف االصطالح  .على الغريأشكل 

  2"الفتوى إخبار عن حكم اهلل تعاىل يف إلزام أو إباحةفقد عرفها القرايف بقوله : "

قله النووي رمحه وهو نفس التعريف الذي ن 3 "توقيع عن اهلل تبارك وتعال":بأهنا  الفتوى أما ابن الصالح فقد عرف
أشار إليه أيضا ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه "إعالم املوقعني عن رب  و 4داب الفتوى واملفيت واملستفيت ""آ اهلل يف كتابه

ذا كان منصب التوقيع عن امللوك باحملل الذي ال ينكر فضله، وال جيهل قدره، وهو من أعلى )وإ: العاملني" حني قال 
 5.(والسماوات املراتب السنيات، فكيف مبنصب التوقيع عن رب األرض

ومنهم من عرف الفتوى بقوله : " العلم الذي يبحث يف األحكام الشرعية الصادرة عن الفقهاء يف الوقائع اليت تنزل 
 6بالناس أفرادا ومجاعات يف حياهتم أثناء مزاولتهم لنشاطهم يف عباداهتم ومعامالهتم ."

من الناس ، ويعترب  سأل عنهاالشرعية ملن يستفيت أو يفالفتوى إذن هي األداة اليت يتم من خالهلا تبليغ األحكام 
  7عن الشارع يف التبليغ ، كما قال الشاطيب رمحه اهلل :)املفيت قائم يف األمة مقام النيب صلى اهلل عليه وسلم( االقائم هبا موقع

وبالتحليل والتحرمي  باسم شرع اهلل  تعلق بدين اهلل ، ا تألهنكانت مهّمة الّتصدر للفتوى بالغة اخلطورة واألمهية، وهلذا  
واخلطأ فيها يعظم ضرره ألن الغالب يف  غريها ، سواء كان ذلك يف العبادات أو املعامالت أو العادات أو العقائد أو

رمحه -يقول اإلمام النووي ضرة جزئية بل تتعلق بعامة األمة ، بشخص معني تلحقه وحده منفعة أو م  الفتوى أهنا ال تتعلق
َن اْلُمْفيت  َوار ث اأْلَنْب َياء صلَوات اهلل َوَساَلم-اهلل فْـَتاء َعظ يم اخْلطر َكب ري اْلموقع كثري اْلفضل أل  ه َعَلْيه م وقائم : "اْعَلم َأن اإْل 

ََذا قَاُلوا اْلُمْفيت  موّقع َعن اهلل تـََعاىَل   8."ب َفْرض اْلك َفايَة لكنه معرض للخطأ، َوهل 

                                                           

 .15ـ  انظر لسان العرب ، مادة )فيت( ج  1

 50ص، السالم دار م 2331ـ/ه1921 األوىل الطبعة ، حممد مجعة علي. د و سراج أمحد حممد.د وحتقيق دراسة 9ـ الفروق ، ج  2
 .29م ص1491هـ/1934الطبعة األوىل  حتقيق موفق بن عبد اهلل ، ب املفيت واملستفيت ،ادآـ   3
 .19ص  ، للنووي واملستفيت واملفيت الفتوى آدابـ انظر   4
 .12،  11ص  2ـ اعالم املوقعني ،ج  5
  املعاصرة ، بط الشرعية والتحدياتالفتوى بني الضوا،  جملة اجمللس العلمي األعلى باملغرب حممد يسف ، كلمة العدد اخلاص منـ   6

 .0، ص م2311 هـ/مارس 1902تاريخ ، 11و13املزدوج عدد ال       
 .250ص  عفان ابن م،دار1442/هـ1912 األوىل الطبعة ـ املوافقات ، اجمللد اخلامس ،  7
 .19ـ10دار الفكر ص م،1499هـ/1939الطبعة األوىل  النووي، واملستفيت،ـ أدب الفتوى واملفيت   8
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ن كانوا يكرهون التسرع يف الفتوى ، ويود  العلماء الربانيني من الفتيا بدء بعلماء الصحابة الذي وهلذا حترج كثري من
كل واحد منهم لو يكفيه إياها غريه ، وسار على هنجهم التابعني من األئمة ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، يتهيبون 

 دراكهم بصعوبة موقف الفتوى وخشية الزلل فيها ،إللك ، من الفتوى ويعظمون أمرها ويتجنبون التصدي هلا ما أمكنهم ذ
 ك كانوا يرون أنه الالشديد ملن تطفل على مقامها . ولذلمن نصوص شرعية وآثار يف الوعيد  انطالقا مما ورد يف ذلك

 .كان أهال لذلكشروطه و فرت فيه تو و  ينبغي أن يتصدى لإلفتاء إال من

  شروط الفتوى

 ومنهاتعلق بذات املفيت ،اليت ت منهاأو الضوابط تتوفر فيه جمموعة من الشروط  ينبغي على من يتصدر لإلفتاء أن  
من ،ألن هناك نفس الشروط اليت ينبغي أن تتوفر يف اجملتهد  وقد ذكر كثري من العلماء أهناص وظيفته وتأهله له ، اليت خت

 يأيت: ماالشروط اليت ذكر العلماء أهنا ينبغي أن تتوفر يف املفيت ومن أهم  .1يرى اجملتهد واملفيت شيء واحد

 وإذا فرض تصوره منه فإنه ال لصغره وصغر عقله  جتهادإلـ أن يكون بالغا. ألن الصيب ال يتصور منه ا ،
يتصور منه الغوص يف املعاين ـ وإدراك الفروق بني النوازل، واإلحاطة قدر املستطاع بأسباهبا ، فالصيب 

 الرشيد قد يكون يف صباه عاملا ، ولكن ال يصلح أن يكون مفتيا للعلة اليت ذكرنا .
 ولو كان بالغا ، ال يصح منه االجتهاد فضال عن الفتوى. أن يكون عاقال ، فاجملنون كليا أو جزئيا ، 
 . أن يكون مسلما 
 ه ، ألن فسقه مينعه من أن يكون عدال ، فمن مل يكن عدال ، ثقة مرضيا ، فال اعتبار باجتهاده وفتوا

 التحرز والتحري فيما يقول وما يفعل حىت ولو كان جمتهدا .

 أما الشروط اليت هلا عالقة بوظيفة املفيت وهلا ارتباط بعلمه وفقهه وتيقظه فمنها :

  ن مضى ووجوه داللة األدلة.مأن يكون فقيه النفس، عاملا بالناسخ واملنسوخ وأقاويل 
 يكون قوي االستنباط، مدركا ملا خيفى من أوجه دالالت اخلطاب. أن 
 .أن يكون سليم الذهن، مل يصب بلوثة احنراف حتمله على حتريف فتاواه 
 .2 أن يكون صحيح التصرف يف النوازل ويف وجوه األدلة 

                                                           

 العدد الفتوى بني الضوابط الشرعية والتحديات املعاصرة ،  ، جملة اجمللس ، عدد خاصجتهاد بالفتوى إلسعيد ،عالقة ا احلسن آيتـ   1
 .99 ص، م2311هـ/مارس 1902،تاريخ  11و13املزدوج         

 .95ـ  99،ص  املصدر السابق ـ  2
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متنزها من أسباب  ونا،مأم مسلما، ثقة)أن يكون مكلفا  بقوله: والصفاتوقد أشار ابن الصالح إىل هذه الشروط     
سليم  النفس،االجتهاد. ويكون فقيه ألن من مل يكن كذلك فقوله غري صاحل وإن كان من أهل  املروءة،الفسق ومسقطات 

 1(الذهن، رصني الفكر، صحيح التصرف واالستنباط مستيقظا.

وتوفرت فيه شروطها ،  ،هلابني أن مهمة االفتاء ال ينبغي أن يقدم عليها إال من كان أهال يهذه الشروط وتعدد 
ولذلك انعقد إمجاع العلماء من مجيع الطوائف على حترمي الفتوى ملن مل يكن أهال هلا ، وقد حكى االمجاع غري واحد ، 

 2حيل ملن شدا شيئا من العلم أن يفيت " قال القاضي الباقالين : '' وأمجعوا على أنه ال

الذي من فقه الواقع ، كما عند االمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل ،التمكن  أضاف شرطا آخر ،وهوومن العلماء من 
: معرفة الناس كما نقل عنه ذلك ابن القيم ، والذي يعلق على هذا  اخلمسة بقولهملفيت عند ذكره لشروط ا أشار إليه 

": فـََهَذا َأْصٌل َعظ يالشرط بقوله : ) ٌم حَيَْتاُج إلَْيه  اْلُمْفيت  َواحْلَاك ُم، فَإ ْن ملَْ َيُكْن َفق يًها ف يه  َوأَمَّا قـَْولُُه "اخْلَام َسُة َمْعر َفُة النَّاس 
ْمر  َلُه ْصُلُح، فَإ نَُّه إَذا ملَْ َيُكْن َفق يًها يف  اأْلَ َفق يًها يف  اأْلَْمر  َوالنـَّْهي  مُثَّ يُطَبُِّق َأَحَدمُهَا َعَلى اآْلَخر ، َوإ الَّ َكاَن َما يـَْفُسُد َأْكثـََر مم َّا يَ 

قُّ ب ُصورَة  اْلُمْبط ل  َوَعْكسُ  ُ ب ُصورَة  اْلَمْظُلوم  َوَعْكُسُه، َواْلُمح  ُه، ... ، َبْل يـَْنَبغ ي َلُه َأْن َيُكوَن َفق يًها َمْعر َفٌة ب النَّاس  َتَصوََّر َلُه الظَّامل 
ْم َواْحت َياهل  ْم َوعَ  َداع ه  ْم َوُعْرف يَّاهت  ْم، فَإ نَّ اْلَفتـَْوى تـَتَـَغيـَُّر ب تَـَغريُّ  الزََّمان  َواْلَمَكان  َواْلَعَوائ د  َواأْلَْحوَ يف  َمْعر َفة  َمْكر  النَّاس  َوخ  ، َوائ د ه  ال 

َم بـََيانُُه، َوب اَللَّه  التـَّْوف يقُ  ْن د ين  اللَّه  َكَما تـََقدَّ  3"َوَذل َك ُكلُُّه م 

يقول الدكتور مصطفى بن محزة: ) ألن األصل يف الفتاوى أن تصدر عن مؤهل هلا علميا كذلك   يف هذا السياقو         
وخلقيا ، عارف بأحكام اإلفتاء وبأصول االستنباط ، ومبواطن تغري الفتوى وتبدهلا حبسب املكان والزمان واألحوال ، مقدر 

 4عنت عن املسلمني(ملآالهتا وما تفضي إليه من حتقيق املصلحة ودرء املفسدة ورفع احلرج وال

عن عالقة  بوضوح عند حديثين على دراية به، وهذا ما سأبينه أن يكو مما يلزم املفيت ومعرفة أحواله  فقه الواقع إذاً،       
 تعاىل.يف املبحث املوايل بإذن اهلل  بالفتوى،"فقه الواقع " 

 

                                                           

 .91ـ أدب املفيت واملستفيت ، ص  1
 الفتوى بني الضوابط الشرعية والتحديات املعاصرة ، العدد ،سعيد ،عالقة االجتهاد بالفتوى ، جملة اجمللس ، عدد خاص  احلسن آيتـ   2

 .51،ص م ، 2311هـ/مارس 1902،تاريخ  11و13املزدوج         
 .110،119و 131، 135ص  1ـأنظر  إعالم املوقعني ج  3
 جملة اجمللس ، عدد خاص ،الفتوى بني الضوابط الشرعية والتحديات املعاصرة ، مصطفى بن مجزة ، فقه اجلالية االسالمية بدار الغرب  ـ   4

 .152،ص م2311هـ/مارس 1902،تاريخ  11و13املزدوج  عددال     
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 وىـــــع بالفتــــــــــــــــــعالقة فقه الواق :المبحث الرابع

ينا يف هي عالقة تكامل وترابط ، فقد رأومهمة االفتاء ،يرى كثري من العلماء أن العالقة اليت تربط بني " فقه الواقع" 
تنزيل  ــ عندهمــ  الفتوى يف األصل،ألن   ط املفيتشرو من التمكن من فقه الواقع بعض العلماء جعلوا املبحث السابق، أن 

، والتمكن من فقه الواقع جيعل ألحكام الشرعية على النوازل والقضايا الواقعية اليت تنزل بالناس ويسألون عن أحكامها ل
 . متحققا مبقاصده الشرعية هذا التنزيل 

عاملا بالواقع الذي يعيش فيه مدركا أن يكون  بل البدال يكفي املفيت التمكن من النصوص الشرعية ،لذلك  و
زله ، متتبعا لقضاياه ، ملما بظروفها ومالبساهتا اليت تبني حقيقتها ، والبواعث عليها ، وإذ مل يكن املفيت على ألسباب نوا

علم حبقائق أمور زمانه . فإنه سيخدع والشك يف فتواه ، وحيتال عليه فيها ،بأن تقدم له النازلة يف صورة غري صورهتا 
يف التطبيق  ، وقد يزيد السائل يف أوصاف  ، فيقع يف اخلطأزل عليه احلكم احلقيقية ، فيظن أن ماقدم له هو الصواب فين

  1النازلة أو ينقص منها ، لتالئم ذوقه ورغبته فينخدع املفيت بذلك ، فيفيت بغري احلقيقة .

: " وال يتمكن املفيت وال احلاكم من  حيث يقول ن لنجاح عملية تنزيل األحكام وهلذا جند ابن القيم يشرتط شرطا
فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن  أحدهما: :الفتوى  واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم

فهم الواجب يف الواقع، وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف   والنوع الثاني: واألمارات والعالمات حىت حييط به علماً.
فمن بذل جهده واستفرغ وسعه يف ذلك مل يعدم  ه، أو على لسان رسوله يف هذا الواقع، مث يطبق أحدمها على اآلخركتاب

وقضايا ل الشريعة أم...ومن تفالعامل من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهلل ورسولهأجرين أو أجرا 
  ع على الناس حقوقهم ونسبه إىل الشريعة اليت بعث اهلل هبا رسوله الصحابة وجدها طافحة هبذا، ومن سلك غري هذا أضا 

."2 : 

ال ميكن للمفيت أو اجملتهد أن  حيثبني فقه الشرع وفقه الواقع ، تباطر اال واضح يف بيانكالم ابن القيم   ويالحظ أن
ية االستنباط منها ، ينبغي أن يوازيه من النصوص الشرعية ، وأحكامها ، وكيف، فاالهتمام بيستغين بأحدمها عن اآلخر 

متحققا صحيحا و  ل األحكام الشرعية تنزي يكونحىت ،والثابت منه واملتغري ، املفيت اهتمام بالواقع وأحداثه وتقلباته 
 .قاصده الشرعية مب

                                                           

 .94، مرجع سابق ،ص  احلسن آيت سعيد ،عالقة االجتهاد بالفتوى ، ـ ـ  1

 .21ـ 25هـ ، دار ابن اجلوزي ،ص 1920، الطبعة األوىل   1املوقعني  عن رب العاملني ، ابن  القيم ج إعالمـ   2
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الفرق بني" فقه الفتيا " وعلم  عن يف سياق حديثه العالمة الونشريسي رمحه اهلليذهب  وإىل بيان هذ االرتباط أيضا
حيث يرى أن فقه الفتيا هو العلم باألحكام الكلية ، وعلمها هو العلم بتلك األحكام مع إىل التفريق بينهما، الفتيا " 

وهذا األخري ـ أي علم الفتيا ــ هو الذي له عالقة بالواقع وفقهه ، حيث يتم من خالله البحث عن   1تنزيلها على النوازل .
 ، وهذه هي مهمة املفيتوأحوال معينةمن خصوصيات  الواقع ما هلذامع مراعاة ية تنزيل األحكام الشرعية على الواقع ،كيف

ألن الشريعة كما يقول الشاطيب : ) مل تنص على حكم كل جزئية على حدهتا ، وإمنا أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة ،
، ولو يف نفس التعيني ، وليس مابه االمتياز وصية ليست يف غريه تتناول أعداد ال تنحصر ، ومع ذلك فلكل معني خص

 2.(احلكم بإطالق والهو طردي بإطالق، بل ذلك  منقسم إىل الضربني  معتربا يف

. ومعىن هذا اطحديثه عن االجتهاد يف حتقيق املن يأيت يف سياق ،لشاطيب رمحه اهللنقلته عن ا الكالم الذيوهذا  
يناسب  يف حال كل فرد على حدة مبا يؤدي إىل ختصيصه باحلكم الشرعي الذي يناسب حاله وقد ال النظر ، التحقيق

يعملون على تبني حقيقتها ،، ولذلك كان اجملتهدون واملفتون إذا أرادوا أن ينزلوا حكما مطابقا لواقعة وقعت يف الوجود غريه 
 ماع على العلم باملوضو "وهو نوع من االجتهاد مقصوده  الوجودية وفهمها من جانب وقوعها فهما دقيقا صحيحا كافيا،

مفت  البد منه لكلحتقيق املناط عند الشاطيب أو فقه الواقع بالتايل فإن و .3هو عليه" ،كما عرب عن ذلك االمام الشاطيب 
جيعل الفتيا حتقق مقاصدها ،فاجتماع العلم بالشرع ، والعلم بالواقع تنزيل األحكام املناسبة لكل واقعة أو نازلة ل أو جمتهد

 أال وهو معرفة حكم اهلل ورسوله .

، ارتباط الفتوى بكثري من القواعد الفقهية اليت تعترب عنصرا من العالقة الوثيقة بني فقه الواقع واإلفتاء  أيضا ومما يؤكد
صوهلا الشرعية وأدلتها النقلية عناصر قوهتا ،وهذه القواعد كما هو معلوم هي عبارة عن أحكام كلية استنبطها الفقهاء من أ

وفقهه ، ولعل  الواقعب ه القواعد الفقهية هلا عالقةفتاء عليها يضمن للفتوى حسن تنزيلها، وبعض هذإلوالعقلية ، واعتماد ا
 .الداللةنفس  هلاأخرى وصيغ وردت بعبارات واليت  بتغري الزمان واملكان " " تغري الفتوىقاعدة  من أشهرها

: ) هذه قاعدة جليلة حيتاج إليها املفتون يف كل زمان ومكان .فال غىن عن هذه القاعدة الدكتور حممد الروكي يقول
هلم عنها مهما حصل من التطورات ومهما طرأ من تغريات ، فقد يعمد الفقهاء إىل نازلة فيقررون فيها حكما بناء على 

جود يف الناس ، فيزول احلكم بزواله، وكذلك ما حرروه من وال يبقى له و  عرف معني ، مث ينقرض ذلك العرف رعاية

                                                           

 .95، صلواليات ، ألمحد بن حيي الونشريسي ـ ا  1
 .15، 19، اجمللد اخلامس ، ص ـ املواقفات  2
 ،الفتوى بني الضوابط الشرعية والتحديات املعاصرة ، جملة اجمللس ، عدد خاصزيد بوشعراء ، فقه الواقع وتنزيل األحكام الشرعية ـ   3

 .29، 22،ص م 2311هـ/مارس 1902،تاريخ  11و13العدد املزدوج        
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عن قول له يف مسألة  من رجوعه ـ عرف عن بعض األئمة الفتاوى يف زمان تطور ومكان تغري... ويدخل فيه أيضا ما
 1( متقدم إىل آخر متأخر لتغري الزمان واملكان.

وقد عقد ابن القيم فصال عن هذه القاعدة يف كتابه "أعالم املوقعني  مساه :''فصل يف تغري الفتوى ، واختالفها 
حيث يف جمال االفتاء ، لبيان أمهية هذه القاعدة الفقهية  وذلك 2سب تغري األزمنة واألمكنة واألحوال والنيات والعوائد''حب

،أي ماله صلة والعادات  حوالتغري الزمان واملكان واألب قصده ف الواقع وهو ماميكن للفتوى أن تتغري وختتلف تبعا الختال
واالحاطة به من مجيع  وفهمهملزم مبعرفة الواقع وهذا يعين أن املفيت وأخالقهم وسلوكهم . م ومعاشهمأحواهلو  بواقع الناس

أن ابن القيم جعل ذلك من شروط املفيت أو احلاكم ، ألن املفيت لو محل الناس على حكم سابق سابقا ،وقد رأينا جوانبه 
 خمالف ملقاصديف واقع جديد تغريت فيه أوصاف احلكم وشروطه وآثاره، ألحلق بالناس العسر واملشقة والفساد ،وهذا 

 الشريعة االسالمية .

عند وأخذها بعني االعتبار عراف الناس وعوائدهم أسالمية بإلالشريعة ا اهتمامالواقع،  ري الفتوى بتغريؤكد تغمما يو 
بشرط أن تتوفر يف هذه ،وهو ما تشري إليه القاعدة املشهورة عند الفقهاء ) العادة حمكمة (  ، عليهاألحكام تنزيل ا

: "  الونشريسي شرعية، يقولالعتبارها، وذلك حىت حتقق الفتوى مقاصدها الاألعراف الشروط والقيود اليت وضعها العلماء 
ينبغي عندي للمشاَور أن حيضر عند ذلك أمورا يبين عليها فتواه ، وجيعلها أصال يرجع إليه أبدا فيما حيضره يف ذلك ، منها 

 3: مراعاة العوائد يف أحوال الناس ، وأقواهلم ، وأزماهنم لتجري األحكام عليها من النصوص املنقولة عن األئمة (

، أما األحكام القطعية الثابتة اليت ال يؤثر فيها يلحق الفتوى ، إمنا يشمل األحكام االجتهادية  التغري الذيوهذا 
الزمان وال املكان وال األحداث ، فقد اقتضت حكمة اهلل فيها أال تتبدل وال تتغري ، فأنزهلا بصيغ حامسة جازمة قاطعة ال 

 . 4الجتهاد ، وهي يف الشريعة قليلة نادرة ، وذلك من فضل اهلل على عبادهيتطرق إليها االحتمال، وال تقبل الرتدد وا

 وارتباطا مبا حناول بيانه يف هذا املبحث من ــ هبذه القاعدة الفقهية ــ قاعدة تغري الفتوى بالزمان واملكانوعالقة 
ية االفتاء، ليس باألمر السهل الذي تكامل فقه الواقع بالفتوى ، ينبغي التأكيد على أن إدراك الواقع ومراعاته عند عمل

حتدثنا عن  النفسية ، وهو ما أشرنا إليه حنيو يتأتى لكل أحد ، بل هو أمر متوقف على أهلية الناظر العلمية والعقلية 

                                                           

 جملة اجمللس ، عدد خاص ،الفتوى بني الضوابط الشرعية والتحديات املعاصرة ، ، حممد الروكي ، الفتوى والقواعد الفقهيةـ   1
 21ص م 2311هـ/مارس 1902،تاريخ  11و13العدد املزدوج        

 .002ص 9 ـ إعالم املوقعني ،ج  2
 53، مرجع سابق ،ص احلسن آيت سعيد ،عالقة االجتهاد بالفتوى ـ   3
 عدد خاص ،الفتوى بني الضوابط الشرعية والتحديات املعاصرة ،جملة اجمللس  عبد اهلل بن املدين ، الفتوى الوسطية ـ   4

 .192ص م  2311هـ/مارس 1902،تاريخ  11و13العدد املزدوج        
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مما  ممن ال يفقهون حقيقة فقه الواقع ،به والعناية بالواقعالهتمام باألن كثريا ممن ينادون ، وذلك  ضوابط وشروط املفيت 
 ، وتوسعوا فيه توسعا غري مرض ، واستباحوا به ما الغلوا يف هذا الواقع ووضعوه يف مرتبة فوق مرتبته الصحيحة جعلهم 

حاكما على الواقع  بذلك  حىت أصبحوا ينادون بالنظر يف كثري من األحكام الشرعية القطعية ،وجعلواينبغي  استباحته، 
خاضعا للشريعة وحتت سلطاهنا ، فضلوا وأضلوا ، وأفسدوا أكثر مما أصلحوا ، علوه له ، بدال من أن جي الشريعة ، وخاضعا

اليت وضعها وعلى هذا األساس ينبغي أن يكون النظر يف الواقع يف عالقته بالفتوى منضبطا بضوابطه الشرعية وحدوده 
 العلماء له .

اويهم واملعاصرين به ، واستحضاره يف فت م املتقدمنيتقرر مما سبق أمهية هذا الفقه يف شريعتنا االسالمية ، واهتماوإذا 
وضوع فقه الواقع عند علماء الصحراء املغربية ، من ناول متأسيف احملور الثاين من هذه الورقة العلمية  فإينواجتهاداهتم ، 

سريته و بعض فتاويه عن أقف من خالل دراسة س الذي،لشيخ ماء العينني ا، أال وهو  دراسة علم من أعالمها خالل
 .مدى حضور هذا النوع من الفقه يف فتاويه ، وأثر ذلك يف فهم النصوص وتنزيلها 

 خ ماء العينين وفقه الواقعـــــــــــــــــــــــــالشيالمحور الثاني : 

 : نبذة موجزة عن حياة الشيخ ماء العينينالمبحث األول    

ارتبط امسهم بالصحراء املغربية علما وعمال وجهاد وخدمة للدين يعترب الشيخ ماء العينني من األعالم البارزين 
علوما  حيث مجعبالعلم وزينه باحللم،  اهلل رفعهعلم ، خالل القرن الثالث عشر اهلجري/ التاسع عشر امليالدي،والوطن 

 مرجعامجّة، وفنونا من العلم واألدب مهمة، تفوق هبا على غريه من أعالم عصره، ولكثرة ما حّصله، وتنوع ما مجعه، أصبح 
واحلديث والفقه واألصول والسِّرّي واللغة، والشعر  ، فكانت له دراية بعلم التفسري العلوم مشاركا فيهاشىت من يف أنواع 

 ه املطبوعة منها واملخطوطة.اليت حباه اهلل هبا واليت مجعتها مؤلفاتوغريها من العلوم  والتصوف

بدأ الشيح ماء العينني طلبه للعلم منذ السنوات األوىل من عمره ، ساعده يف ذلك انتماؤه إىل أسرة تسلسل فيها 
أهله، وأمضى الشطر  فأمضى الشطر األول من حياته يف األخذ والتلقي بني،  (1)العلم والصالح أبا عن جد منذ اجيال .

الثاين يف النظر واملطالعة ملختلف الكتب مع التدريس والتأليف فكان عصاميا نابغا يف كل فن من فنون العلم اليت التفت 
 .(2)إليها فأدرك منها مامل يدركه غريه يف عصر وال بعده بتلك البالد .

                                                           

 .90ص، م1413هـ1093 عام احملمدية فضالة مطبعة 9، ج عسولـ امل  (1)
  املغرب بني املشرتك االسالمي الرتاث إحياء صندوق،ـ تقدمي دليل الرفاق على مشس االتفاق ملاء العينني ، البلعشمي أمحد يكن   (2)

  )بتصرف( ص :د، ( واإلمارات     
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ــــ بعد كالم طويل ـــ إنه استكمل العلوم الشرعية وسائر العلوم  العامل الشيخ حممد العاقب بن مايايب اجلكاين قال عنه
النقلية والعقلية من جتويد قرءان وكتابته وتفسريه وأصول فقه وقواعده وفروعه ، وحنو وتصريف ومنطق وبيان وبديع ومعان 

  (1)ررها .وتوحيد وتصوف وأسرار حروف ، وعروض وحساب إىل غري ذلك من أحبر العلوم ودررها وملحها وغ

قال عنه أمحد األمني الشنقيطي يف كتابه الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط : ) هو العالمة الوحيـــد ، له معرفة بعلوم و 
 (2)جاء بعد الشيخ سيدي مثله يف إقبال الناس عليه وإنفاقه( الشرائع من احلديث ، والتفسري والفقه ، وغري ذلك .وما

غادرت  نه : )أدرك من املشاركة يف العلوم إدراكا عظيما تدل عليه تئاليفه اليت ماأما املختار السوسي فقد قال ع
 (3)علما من العلوم إال اقتبست منه حديثا وتفسريا وعربية وأصوال وبيانا ،بله التصوف الذي هو عش ذلك البيت (.

من أشهر علماء عصره وأعظم )  :وهو أحد تالمذته وقال عنه عبد احلفيظ بن حممد الطاهر بن عبد الكبري الفاسي
أئمة التصوف، جليل القدر ، كبري الشأن ، متقدما على أهل عصره علما وفضال ، وأحواله وأخباره يف العلم والطريق 

 .(4)والسياسة واسعة طويلة الذيل حتتاج إىل مؤلف خاص(.

ترك  ويزيد تأكيدها ما يف عصره ، والشك أن هذه الشهادات تربز لنا املكانة العلمية اليت كانت للشيخ ماء العينني
هم عددها إىل مائة وقد أوصل بعض .أثرت اخلزانة العربية واالسالميةمية و مشلت كافة العلوم االسالالشيخ من مؤلفات 

  (5)عنوانا.من أوصلها إىل مائة وثالثة ومخسني  وهناك وثالثني مؤلفا،

قال:) وجتمعت له أعظم خزانة صحراوية فكان مثواه املتنقل وهذا ما أكده املختار السوسي يف كتابه املعسول حني 
يف الصحراء مدرسة حافلة ، وزاوية متنقلة، لعلمائها اشتغال باملباحثة يف العلوم ، تتعطر به ألسنة احملدثني ، وتطري به 

 .(6)الركبان ، فلوال أن اهلل أعقب بالشتات ذلك اجلمع العظيم لكان لذلك تأثري عظيم بعده (.

بعد عمر طويل جاوز الثمانني سنة ويف مدينة تزنيت بأرض سوس ، كانت وفاة الشيخ ماء العينني منتصف ليلة و 
م ودفن يف مكان عبادته 1413هـ ، الثامن والعشرين أكتوبر 1029الثالثاء احلادي والعشرين من شهر شوال عام 

 .(1)بتزنيت
                                                           

  ربه مربيه الشيخ مؤسسة منشورات مامينا الشيخ بن اخيار الطالب ، األوريب االستعمار مواجهة يفـ الشيخ ماء العينني علماء وأمراء   (1)
 .92صالرباط  اجلديدة املعارف مطبعة 2311 الثانية الطبعة ، والتنمية الرتاث إحياء       

 .015ص املدين مطبعة م1494هـ1934 الرابعة الطبعةـ الوسيط ،   (2)
 .90، ص 9ـ املعسول ج  (3)
 .119ص   م2330 هـ1929 األوىل الطبعة ، بريوت العلمية الكتب دار ،م الشيوخ املسمى رياض اجلنة أو  املدهش املطربمعجـ   (4)
 .90ـ  السراج املنري ملقاصد الشيخ ماء العينني يف التفسري ،حممد ماء العينني الشيخ طالب االخيار ،ص   (5)
 .95ص  9ـ املعسول ج  (6)
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 .: فقه الواقع عند الشيخ ماء العينينالمبحث الثاني

واملتتبع حلياته العلمية والعملية جيد أن هذا العالمة كغريه من علماء املغرب ، إن الدارس لسرية الشيخ ماء العينني 
هلم اهتمام بالواقع وأحداثه وأحواله ، فلم يكن الشيخ ماء كان ،  خصوصابالبيئة الصحراوية  ارتبطوا ن،والعلماء الذي عموما

لذلك كام ، يتفاعل مع مجيع قضايا جمتمعه بليقع يف جمتمعه من أحداث ، د واملنعزل عن ماذلك العامل والفقيه البعيالعينني 
ب ، وهذا ما جعل تدبري شؤون جهة الصحراء اليت واله عليها ملوك املغر بل توىل ، موجها ومرشدا ومربيا وواعظا ومفتيا

 .من كل حدب وصوبالناس يقبلون عليه 

: )إن هذه التآليف الكثرية ليست  مع حميطه وواقعهه مبينا مكانة الشيخ  وتفاعل يقول شبيهنا محدايت ماء العينني
وحدها ، فهناك اجلهاد واألسفار ، وتدبري شؤون أكرب حاضرة عرفتها الصحراء عرب التاريخ حىت أيام حياة الشيخ ماء 

يراه حسب مشاهداته اليومية ، وما  م ماالعينني وتأسيس حاضرة السمارة فيها ، مث الرحالت إىل امللوك كل سنة لينقل إليه
ينجم عنها من اقرتاحات ولتنظيم خطط اجلهاد ، واستجالب املؤن و الدخائر إضافة إىل التدريس الذي مل ينقطع عنه 

 (2).يوما واحدا( لتالميذه ولو

 واهتمامه بواقعهاامة الشيخ بالساقية احلمراء إق وهو يتحدث عن(3)ماء العينني بن العتيق ويف هذا السياق يقول أيضا
تعرف والسنة مهجورة وأركاهنا مهيضة مكسورة  يعرف واحلق نكرة ال :'' فلما أقام هبا الشيخ ماء العينني وجد الدين غريبا ال

ه والباطل قد خفيت آثارها وخبت أنوارها فالفرض فيها مرفوض وعهد اهلل على عباده منقوض والندب فيها غري مندوب إلي
موثوب عليه والصالة فيها ضائعة والبدع فيها فاشية شاسعة ، واهلوى متبوع وذكر اهلل غري مسموع فتدارك شيخنا الدين 
الغريب وعرفه وأكرم من ينتسب إليه وشرفه ، وأحيا السنة فيه وأقام أركاهنا وقواعد مبانيها وأوضح طامس آثارها واقتدح 

 (4)زناد أنوارها.''

فقه  ، واهتمامه مبعرفة أحوال الناس ، لعلمه أن بالواقع تبني لنا اهتمام الشيخ ماء العينني  صوص وأمثاهلافهذه الن
كما رأينا يعترب ــ    . ففقه الواقع لغ لشرع اهلل ، واملفيت على اخلصوصالعامل و املب بهمما ينبغي أن يتصف الواقع وفهمه ،

خصوصا عندما تكون هناك نوازل ووقائع ام ، وحتقيق مقاصدها الشرعية ،تنزيل األحك عمليةجناح سابقــا ـــ شرطا يف 

                                                                                                                                                                                                    

 .190ـ الشيخ ماء العينني ، علماء وأمراء ،ص  (1)
 95الشيخ ماء العينني فكر وجهاد ، تقدمي اليزيد الراضي ، تنسيق النعمة ماء العينني ،ص ــ  (2)
 يف ـ سبط الشيخ ماء العينني ، له باع طويل يف اللغة حنوا وتصريفا وبالغة وبيانا ، والفقه فروعا وأصوال ، ومن أمراء الشعر املتفنينني   (3)

 (924، 929ص  1ه. )الشيخ ماء العينني علماء وأمراء ،ج1021هـ وتويف مبراكش 1031صوغه ولد عام       
 منشورات مجعية الشيخ ماء العينني للتنمية والثقافة الطبعة األوىلحراء ، ماء العينني النعمة علي،ـ جوانب من ثقافة الص (4)

 .21.ص2315     
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ي ، بل فقه النص مبفرده ال يكف، أو هناك أعراف وعادات ، حتتاج الجتهاد وفتاوى تبني موقف الشارع منها ،ألن  جديدة
 واالهتمام بفقه الواقع هو الذي جعلوحدودها،  يف عالقة تكامل بينَّا سابقاً مظاهرها ، البد أن يوازيه فقه للواقع وأحواله

تغري الزمان خصوصا مع و ،  موفتاويه ميف اجتهاداهت على من ال يستحضره من اجملتهدين واملفتنيالشيخ ماء العينني ينكر 
ال يقوله ذو )...هذا مما اليت راعى فيها الزمان واملكان دراسته لبعض القضايا الفقهية واملكان ، يقول رمحه اهلل يف سياق

 (1)معرفة وهو من اجلمود على النصوص مع جهل احلد املنصوص ، واملشاهد الذي يبعد من الشك اخللوص(.

يف البيئة وخاصة عند تنزيل األحكام على الوقائع املستجدة  ،عند الشيخ ماء العيننيحاضر إذا  الواقعففقه 
 ، وسيتأكد لنا أكثر هذا األمر حني ندرس مناذج أحكامها االجتهاديةأو الوقائع اليت تتطلب إعادة النظر غي الصحراوية ،

 مما يؤدي إىل تغريألحكام الشرعية ، تنزيل او   فهم النصوص يفعند الشيخ  أثر فقه الواقع لفتاوى الشيخ ونوازله ، تظهر 
 غري الزمان واملكان واألحوال يف املبحث املوايل .الفتوى بت

  الواقع في فتاوى الشيخ ماء العينينأثر فقه المبحث الثالث : 

 فتوى حول جواز إخراج بنت سنة من اإلبل عن الحقة     

 يقول رمحه اهلل: :نص الفتوى

)...فإذا وجدناها طروقة الفحل على عام كما هو كثري يف الصحاري ومشاهد كثريا نقول ال نأخذها حىت تأيت 
عليها ثالث سنني ولو كانت حتتها ولدها أو يف بطنها واحد هذا مما ال يقوله ذو معرفة وهو من اجلمود على النصوص مع 

فمما هو مشاهد بالتواتر يف البالد ، اليت حنن هبا اآلن وهي  اجلهل باملنصوص ، واملشاهد الذي يبعد من الشك اخللوص،
بالد تريس حرسنا اهلل وإياها من املكاره إيالد األنثى مع أمها يف البطن الذي يليها وذلك إذا متت هلا سنة لقحت أمها 

جيهل  ثك بأن هذا مما اللقاحها ويلدان معا يف وقت واحد وهذا مما هو متواتر حىت أنك الجتد ذا خاصة أو عامة إال وحيد
) فسألوا أهل الذكر إن  عندهم ... ألن أخبار اجلم الغفري يوجب العلم السيما وهم مذاكرون هلا ليال وهنارا ، قال تعاىل:

ذنكم الذين ملكت ) يا أيها الذين ءامنوا ليستا... ومما يصدق عندك هذا ويوضحه قوله تعاىل(2)تعلمون ( كنتم ال
ل منكم الحلم فليستاذنوا كما ) وإذا بلغ االطفامث قال: (3))يبلغوا الحلم منكم ثالث مراتأيمانكم والذين لم 

وبلوغ الصغري باإلحبال واإلنزال واالحتالم ، وبلوغ الصغرية هبما وباحلبل واحليض ، وهذا  (4)من قبلهم(ذن الذيناستا

                                                           

 .099،ص1ـ دليل الرفاق على مشس االتفاق ج  (1)
 .90ـ سورة النحل ،اآلية   (2)
 .51ـ سورة النور اآلية   (3)
 .52ـ سورة النور اآلية   (4)
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وجدناه خمتلفا غاية ، وأدىن مدة البلوغ للغالم اثنتا عشرة سنة ، وقيل عشرة كما هو مشهور يف كتب احلديث والسري أن 
عبد اهلل بن عمرو بن العاص أسن منه أبوه بإحدى عشر سنة ، وأدىن مدة للجارية تسع سنني فإن مل يوجد هلما شيء مما 

وقيل ستة عشر وقيل سبعة عشر وقيل مثانية عشر...فإذا وجدنا بعض تلك  تقدم فيبلغان حني يتم هلما مخس عشرة سنة ،
يقوله أحد ألن احلكم  العالمات اجملعولة عالمة للبلوغ نقول :ال حنكم ببلوغه حىت يبلغ كذا وكذا من السنني ، هذا مما ال

ه النهار بعد الليل ،كذلك إذا وجدناها ملعىن فإذا زال احلكم زال املعىن وهذا ال حيتاج إىل دليل إال إذا احتاج ل إذا ثبت
  (1)طروقة اجلمل ولو على ستة أشهر فما نريد بعد ذلك.(

 دراسة الفتوى

يرى فيه الشيخ أنه حيث ، مسألة زكاة احلقة من اإلبل فتوى للشيخ ماء العينني حول تضمن يبني أيدينا  النص الذي هذا 
، وهو خيالف بذلك مذهب   إخراج بنت سنة من اإلبل عن احلقة اليت حدد هلا الفقهاء ثالث سنوات جيوز يف زكاة اإلبل

جاء يف شرح اخلرشي على  بعة .ستوفت ثالث سنوات ودخلت يف الراا الذين يرون أن احلقة هي ما فقهاء،كثري من ال
اللبون ما أوفت سنتني ودخلت يف الثالثة خيرج من اإلبل :) فبنت  خمتصر خليل ، وهو يتحدث عن السن الواجبة يف ما

ألن أمها صارت ترضع فهي لبون واحلقة ما أوفت ثالث سنني ودخلت يف الرابعة ألهنا استحقت احلمل وإن مل حيمل 
 2)عليها (

 يف مسألة زكاة اإلبل جند أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حدد الواجب إخراجه يف اإلبل شرعا ما وردوإذا رجعنا إىل 
ستًّا وأربعني إىل  فإذا بلغتكما جاء يف صحيح البخاري )...،،   إذا بلغت ستة وأربعني إىل ستني حقة طروقة الفحل مثال

قٌَّة َطُروقُة اجَلَمل، أن ورأوا  يف حتديد هذه السن اجتهدوا الفقهاء و  معينا، هلا سنا احلديث  ومل حيدد  3...(ستِّني، ففيها ح 
 آخر ارأي لهالشيخ ماء العينني كان لكن . ودخلت يف الرابعة هي اليت هلا ثالث سنواتاليت ميكن أن يطرقها  الفحل احلقة 

غري منضبط ، بل ميكن يف حتديد سن احلقة ء احلكم االجتهادي الذي انتهى إليه الفقها هذا أنيرى  ، فهويف هذه املسألة 
ألن املعترب عنده ليس هو السن وإمنا الوصف الذي ذكره من العمر ،واحدة سنة وهلا  طروقة الفحل  بنت اإلبلأن تكون 

جيوز فإذا ما حتقق هذا الوصف يف الناقة  .الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهو ) طروقة الفحل ( مبعىن القدرة على احلمل
 ولو مل تبلغ ثالث سنوات. إخراجها عن احلقة يف زكاة االبل

                                                           

 . )باختصار(099،095ص 1ى مشس االتفاق جـ دليل الرفاق عل  1
 .151ص 2ـ اخلرشي على خمتصر خليل ج  2
 (1959ـ  صحيح البخاري ـ كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم، رقم احلديث)  3
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واملشاهد ..لة اليت اعتمد عليها الشيخ يف هذا االجتهاد؟ اإلجابة يشري إليها بقوله : )وهنا نطرح سؤاال ، ما الوسي
الذي يبعد من الشك اخللوص، فمما هو مشاهد بالتواتر يف البالد ، اليت حنن هبا اآلن وهي بالد تريس حرسنا اهلل وإياها 

ت هلا سنة لقحت أمها لقاحها ويلدان معا يف وقت من املكاره إيالد األنثى مع أمها يف البطن الذي يليها وذلك إذا مت
 .(واحد وهذا مما هو متواتر حىت أنك الجتد ذا خاصة أو عامة إال وحيدثك بأن هذا مما ال جيهل عندهم

مراد يف وصف احلقة فانطالقا من الواقع واإلحاطة بأحواله يف فهم النصوص ، يرى الشيخ ماء العينني أن السن غري  
، وهذا ـ وبالتايل فقد ينطبق وصف احلقة على بنت اإلبل اليت هلا سنة واحدة أو أقل د هو القدرة على احلمل، وإمنا املرا
 مما هو مشاهد بالتواتر..(قوله : ) فواملشاهد الذي يبعد من الشك ..( و  ع هو الذي أشار إليه الشيخ بقوله:)الفقه بالواق

فالشيخ وهو ابن بيئة صحراوية ، تعترب اإلبل أهم مكوناهتا، وعالقة الشيخ هبا يف حله وترحاله ال ختفى على القاصي 
تامة بأحوال اإلبل  وفقه واقعها ، وهذا الفقه  هو  على دراية  والداين ، كل هذه األحوال جتعل من الشيخ ماء العينني

ص الشرعية وتنزيلها ، دون أن يؤدي ذلك إللغائها ، بل إعماهلا وفهمها يف الذي اعتمده  الشيخ كآلية  يف فهم النصو 
 سياقاهتا املختلفة ومراعاة مقاصدها الشرعية ، وهذا ما حققه الشيخ يف هذه الفتوى .

يف  أن الشيخ ماء العينني يف هذه النازلة ، مل يغفل فقه الواقع ، املتمثل يف تغري الزمان واملكان ، وك،فاملالحظ إذا 
كما يف هذه احلالة كان هلذا الواقع أثر يف تغري بعض األحكام االجتهادية ، ال أقصد ماهيتها وإمنا أوصافها املرتبطة هبا ،  

ثنا عنها ءانفا " تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان واألحوال.." داليت بني أيدينا ، وهو ماتشري إليه القاعدة الفقهية اليت حت
)ألن احلكم إذا ثبث ملعىن فإذا زال احلكم زال املعىن( ويقول  الشيخ ماء العينني بصيغة أخرى حني قال :واليت أشار أليها 

 .احلكم يدور مع علته وجودا أو عدما(. وهذا يعين أن  ) وحيث وجدت الصفة وجد املراد:أيضا 

أنه البد لكل مفت أو جمتهد من و ،  على اهتمامه بالواقع فيه داللة أيضا واضحة واستحضار الشيخ هلذه القواعد 
عن عالقة هذه القواعد يف هذه الورقة العلمية ،حني حتدثت سابقا  بينت ذلكوقد  يف فتاويه ،لصلتها بالواقع ، ااستحضاره

 بفقه الواقع ، وأن استحضار هذه القواعد يضمن حسن تنزيل الفتوى على الواقع .

الفتوى اليت حند بصدد هذه فهم النصوص ، يف  ه الواقع " يف توظيف الشيخ ماء العينني "فقب وارتباطا دائما
يف  اختالف سن بلوغ االدمينييف اختالف سن احلقة طروقة الفحل و  املوجود عن  التشابه هو حديث الشيخ دراستها،

استعانته ، وهذا يدل على له عالمات متعددة ، منها السن ومنها احلمل واحليض والشعر واإلنزال أيضا والذي ، الواقع
يقول رمحه اهلل: )وبلوغ الصغري باإلحبال ، وزيادة يف اإلقناع باحلجج والدالئل الواقعية ذهب إليه  بأحوال الواقع لتأكيد ما

واإلنزال واالحتالم ، وبلوغ الصغرية هبما وباحلبل واحليض ، وهذا وجدناه خمتلفا غاية وأدىن مدة البلوغ للغالم اثنتا عشرة 
وأدىن مدة للجارية تسع سنني فإن مل يوجد هلما شيء مما تقدم فيبلغان حني يتم هلما مخس عشرة ...ة سنة ، وقيل عشر 
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سنة ، وقيل ستة عشر وقيل سبعة عشر وقيل مثانية عشر...فإذا وجدنا بعض تلك العالمات اجملعولة عالمة للبلوغ نقول ال 
 .1 ه أحد(حنكم ببلوغه حىت يبلغ كذا وكذا من السنني هذا مما ال يقول

بشكل ال يلغي فقه الواقع حاضر بشكل ال لبس فيه يف هذه النازلة عند الشيخ ماء العينني ،  أن أثر وخالصة القول
، املبنية على التيسري ألحكام الشريعة االسالمية حيقق املقاصد الشرعية  ، مماالنص الشرعي ، بل يعني على فهمه وإعماله 

اليت قد يقع فيها من يصدرون فتاويهم بعيدا عن الواقع ، وهو ما قصده  التضييق والتشدد،وجتنب مظاهر ال التعسري ، 
وهذا يؤكد أن فتاوى علماء  (هذا مما ال يقوله ذو معرفة وهو من اجلمود على النصوص مع اجلهل باملنصوص بقوله :)

 بطه بعيدا عن األهواء واختالط اآلراء. وتراعيه وفق ضواالصحراء ال تصدر بعيدا عن الواقع ، بل تستحضر هذا الواقع 

 م5881فتوى حول حكم غنائم معركة الداخلة سنة

 نص الفتوى

اليت جاهدت الصحراوية ،غنمته بعض القبائل  سياق اجلواب على سؤال حول حكم مايف  تأيت هذه الفتوى ،أوالً 
الذي طالب هذه القبائل بذلك املال (2)والرد على ادعاءات أمحد ولد عايدة ، سباين يف مدينة الداخلةإلضد املستعمر ا

سئلت عن حكم مال قوم من النصارى ،يقول الشيخ ماء العينني : )معه  والديات ، لكون هؤالء النصارى على عهد
 :  كاآليت  هجواب. وقد جاء 3...(ورقاهبم لعنهم اهلل خرجوا على بعض بالد املسلمني 

)فأقول وباهلل أحول وعلى املقاصد أصول :إن هذا املال ليس إال ألربابه الذين أخذوه من أيدي النصارى ـ لعنهم اهلل 
 (4)) فكلوا مما غنمتم حالل طيبا(ـ غنيمة حالال قال تعاىل: 

إما أن يقول : اجلهاد ليس  واعلم أن املتكلم هلؤالء املسلمني يف هؤالء النصارى ال خيلوا من أحد هذين األمرين :
بواجب ، أو هو واجب .فإن قال باألوىل كفر جلحده ماعلم من الدين ضرورة. وإن قال بالثاين ، قلنا له على من جيب؟ 

وفيمن جيب ؟ فإن قال: على املسلمني يف الكفار، قلنا له: وهؤالء مسلمون، وهؤالء كفرة أم ال ؟ فإن قال: ال : قلنا  
                                                           

   095ص،1ـ دليل الرفاق على مشس االتفاق ج 1

هـ  ، كان شهما شجاعا، عظيم القدر دينا ، حيب العلماء ويساير 1039محد امللقب بولد عايده ولد عام ـ هو األمري سيدي أمحد بن أ  2
األدباء، أخذ العلم يف مدرسة الشيخ ماء العينني ، فصار متضلعا من خمتلف العلوم ، ومن كبار األدباء ، توىل إمارة أدرار ، وقاد عدة 

، 003م.) الشيخ ماء العينني علماء وأمراء ص1402يف معركة "وديان اخلروب" سنةمعارك ضد  الفرنسيني ، واستشهد يقاتلهم 
001). 

 م مع حتقيق كتاب هداية من حار يف أمر النصارى ، مطبعة املعارف اجلديدة ـ1995ـ الشيخ ماء العينني مربيه ربه ومعركة الداخلة   3
 ،)باختصار(13، منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه إلحياء الرتاث والتبادل الثقايف ص  1444الرباط       

 .23ـ سورة األنفال ،اآلية   4
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من االسالم مامل خيرج منه . وأدخلت فيه من مل يدخل فيه . وإن قال: نعم، قلنا احلمد هلل ، فلم كفرت ألنك أخرجت 
يبق إذاً إال النظر يف حكم هؤالء الكفار وماهلم وحكم هؤالء املسلمني معهم : هل املسلمون فعلوا ما هو واجب عليهم ؟ 

 أوحرام ؟ أو ما بني ذلك ؟

و واجب عليهم وسأبني لك ذلك حبول اهلل وقوته. إن كنت من أهل القرءان فبالقرءان ومل يتبني يل إال أهنم فعلوا ماه
فإذا تقرر لديك أيها الناظر هلذا ، وكنت من أهل .. ، أو من أهل احلديث فباحلديث أو من أهل الفروع ، فبالفروع.

خوهلم فيها عليهم بغري إذن من أحد اإلنصاف أن هؤالء الكفرة الذين بصدد الكالم عليهم فيهم فجأوا بالد املسلمني لد
منهم ، فلذلك صار قتاهلم واجبا على من بقرهبم ، وأما حلية املال الذي أخذ منهم ، وحرمته على غريهم إال بطيب 

أنفسهم ، فالرقاب مأواهم جهنم وبئس املصري واألموال حالل ملن أخذها منهم بنص العليم اخلبري. وكثرة نصوص هذا يف 
نة وكتب األئمة أشهر من أن حتتاج إىل تشهري. إال أن الطمع واملداهنة أعميا بصرية كل من يدعي أنه بالعلم القرءان والس

 (1)بصري، حسبنا اهلل ونعم الوكيل ، وصلى اهلل على سيدنا حممد يف املساء والصباح ويف املبيت واملقيل.(

 دراسة الفتوى

الواقع فيها ، كما هو الشأن بالنسبة للفتوى السابقة ـ وقبل  سأقتصر يف دراسيت هلذه الفتوى على بيان أثر فقه
يف سياق بعض األحداث اليت عرفتها بعض  تارخيي هلذه الفتوى ، فقد جاءتإيضاح السياق اليث عن ذلك ، حيسن داحل

، نتيجة بداية التوغل اإلسباين هبا م1995سنة األقاليم اجلنوبية املغربية وبالضبط مدينة الدخلة زمن الشيخ ماء العينني 
لكوهنا بوابة  ياالسرتاجتالذي كان يسعى إىل أن جيعل منها منطلقا الستعمار السواحل اجلنوبية املغربية ، نظرا ملوقعها 

عقد و ،لالتصال ببعض القبائل الصحراوية هناك  دفع اسبانيا وهذا ما ،ولغىن سواحلها بالثروة السمكية،للمتاجرة مع إفريقيا 
مل يدم طويال لتملص إسبانيا من  االتفاقاتفاق معها تلتزم فيه بدفع مبالغ شهرية هلذه القبائل. لكن احرتام مقتضيات هذا 
، وكان ذلك حافزا للقبائل لتشديد (2)دفع املبالغ املتفق عليها بل واصلت سياسة االستيطان غري مبالية مبطالب القبائل 

وقد متكنت هذه القبائل من احلصول على مغامن كثري من هذه م.1995واهلجوم عليها سنة  اخلناق على احلامية اإلسبانية
والديات ، لكون هؤالء الغنائم القبائل ب تلكطالب املعركة ، الشيء الذي جعل بعض األمراء امللقب بأمحد ولد عايدة ي

 النصارى على عهد معه .

العينني أن ما أقدمت عليه تلك القبائل من مقاومة  ولذلك جاءت هذه الفتوى ليبني من خالهلا الشيخ ماء
 هاللمستعمر االسباين ، يعترب جهادا مشروعا ، وبالتايل فإن ما حصلت عليه من غنائم حل هلا ، وال حيق ألحد أن يأخذ

                                                           

 .)باختصار(99إىل 15م ، ماء العينني مربيه ربه ،من ص 1995ـ  الشيخ ماء العينني ومعركة الداخلة   (1)
 .112ـ  املصدر السابق ص   (2)
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، فلذلك )يف إشارة لذلك الذي ادعى أحقيته هبا ، يقول الشيخ رمحه اهلل يف بيان هذا احلكم : ،منهم إال بطيب أنفسهم 
صار قتاهلم واجبا على من بقرهبم ، وأما حلية املال الذي أخذ منهم ، وحرمته على غريهم إال بطيب أنفسهم ، فالرقاب 

 (.مأواهم جهنم وبئس املصري واألموال حالل ملن أخذها منهم بنص العليم اخلبري

 مثوقد اعتمد الشيخ ماء العينني يف ما انتهى إليه من حكم شرعي يف هذه الفتوى على القرءان والسنة وآراء العلماء 
، حىت أنه مجع ذلك يف مؤلف مساه " هداية من حار يف أمر النصارى" فصل فيه  أحكام  املنطقة لواقع بفقهه مستعينا

 اجلهاد والغنائم وكل ما يتعلق هبذه الواقعة .

بدون مل يصدر هذه الفتوى  واضحا وبينا ، فالشيخ ماء العيننيأثر فقه الواقع فيها  وإذا رجعنا إىل الفتوى جند
استحضار لواقع املنطقة ، ومعرفة أحوال األمة ، ومراعة مصاحلها ، بل كانت هناك دراسة تامة للواقع  وفهمه ،وإحاطة 

وهلذا األمر حرص الشيخ ماء يلزم املفيت قبل االجابة عما استفيت عنه ،  مماكما سبق أن قررنا ،  جبميع جوانبه ، ألن ذلك 
احمليطة به ، فنجده يتحدث عن طبيعة العالقة بني  متحريا احلقائق على ذكر مالبسات احلدث، العينني قبل اجلواب وبعده

سالمية فيقول رمحه اهلل :)فإن  إلااملسلمني واألجانب الذين دخلوا مدينة الداخلة وما ينبغي أن تكون عليه وفق الشريعة 
كانوا خرجوا بأمر سلطان املسلمني الذي له عليهم شوكة ، فالسمع والطاعة للسلطان ، إال أنه البد أن خيرب بأحوال البالد 

وأهلها لريسل هلم من يقيهم شوكة العدو ، أوال يرتكهم لئال يستولوا عليهم ، وإن كان خروجهم بعهد مسلم آخر ، له 
يف دفع ضررهم عن املسلمني فبها ونعمت .وإال فليدعوهم إىل االسالم فإن أبوا ، فإىل اجلزية عن يد وصاغرون.فإن حيلة 

  (1)أبوا فليقولوا هلم : أخرجوا عن بالد املسلمني.(

الحتالل وجنده كذلك يتحدث عن النوايا احلقيقية لإلسبان يف االستقرار بالداخلة ، واختاذهم التجارة ذريعة ووسيلة 
املنطقة ، فريى أن خروجهم إىل بالد املسلمني ال حيقق إال املفسدة يقول رمحه اهلل : ) ولعمري إن خروج النصارى على 

  (2)املسلمني يف هذه البالد ما فيه إال املفسدة احملضة (.

احتلها النصارى  سالمية اليتإلبأمثلة من واقع عصره من خالل ماحدث لبعض البالد ا الشيخ هذا املوقف ويؤكد
بدون يرى ضررا يف تعامله مع النصارى  بطرق عدة ، وينكر من خالله على موقف أمري أدرار أمحد ولد عايدة الذي ال

يقول رمحه اهلل :)والعجب كل العجب ، ممن يدعي العقل ، ويشك ضوابط الشريعة االسالمية ، وخاصة مع ضعف قوهتم، 
ج النصارى عليهم .وليس هذا إال ملن جهله ، ملا فعله النصارى خبروجهم على يف أنه ال ضرر على املسلمني يف خرو 

املسلمني يف كل األيام ، كما وقع يف األندلس قدميا وما وقع يف ادزاير ـــ يقصد اجلزائرـــ وسطا وما وقع يف اسكندرية ومصر 

                                                           

 .11، 13.صم1995الشيخ ماء العينني ومعركة الداخلة ـ   1
 .131ـ املصدر السابق ص  2
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لها النصارى ــ لعنهم اهلل ـــ أوال باألمان، وبعد واسطنبول حادثا وغري وغري ... مما يطول بنا جلبه من كل بالد املسلمني دخ
 (1)ذلك استولوا عليها يف الزمان.(

وجند كذلك يف الفتوى حضور نظرية املصلحة ،وهي من األدلة التبعية اليت هلا عالقة بالواقع ، واليت يعتمدها كثري 
، وأقصد املصلحة املعتربة يف الشرع ، ولذلك ورد عنهم مقولة " حيث وجدت املصلحة فثم شرع من الفقهاء يف فتاويهم 

) مث لتعلم ):  عند تناوله لشروط اجلزية فيقولبعض أحكامها يتحدث  حني استحضار الشيخ هلا يف الفتوى يظهر واهلل ( 
. وقد ترتجح املصلحة وقد تتعينن ـــ والذي يظهر ــ  أيها الناظر أن احلاصل يف اجلزية أن حكمها أصال على اإلمام: اجلواز

. (3)) أن يقال : إن تعينت املصلحة يف اجلزية وجبت ،وإن ترجحت املصلحة يف عدمها ترجح عدمها( ـ (2)كما يف العدوي
، لعدم فبان لك أيها الناظر، أن إخراج النصارى من هذه البلدة ، ولو بأخذ اجلزية حرام ، لتعيني املصلحة يف عدمها

 (4)(اإلمام.(

 والنظر يف مآالت األمور، حاضر يف هذه املسألة من خالل حديث الشيخ عن ظروف الواقعةواقع إذا ،الفقه 
واعتمادا على خطاب الشريعة االسالمية يف مسألة التعامل مع غري فانطالقا من ذلك ،  ، وحديثه عن نظرية املصاحل 

الغنائم اليت  وأن، أمر مشروعالوطن الدين و  محاية من أجل ذا املستعمرالتصدي هل بأن أفىت الشيخ ماء العيننياملسلم ، 
وهذا ال يعين أن الشيخ ماء العينني ينظر إىل غري املسلم نظرة بغض  يف هذه املعركة حالل هلم .حصل عليها اجملاهدون 

ة االسالمية ، واستحضار الواقع والسياقات وفق مقتضيات الشريعــ كما يرى يسري ــ  وعداوة واستكبار ، بل التعامل معهم 
املختلفة اليت متر هبا األمم واجملتمعات الشيء الذي يضمن كما أكدنا أكثر من مرة حسن تنزيل األحكام الشرعية على 

يف  يصدر الشيخ ماء العينني والشيخ مربيه ربه األستاذ حممد الظريف ـــ حني قال :) والالواقع، وإىل هذا األخري ، أشار 
هذه األحكام الفقهية اليت يستندان فيها إىل األصول والفروع االسالمية عن تقليد ، ولكنهما ينطلقان يف ذلك من واقع 
احلياة السياسية يف اجلنوب املغريب وما عرفه من صراع بني اجملاهدين وبني القوات االستعمارية يف شنقيط وأدرار والداخلة 

من املناطق املغربية... وهذا الوعي التارخيي بالسياسة االستعمارية وما تنبين عليه من وطرفاية وسيدي بوعثمان وغريها 
مناورات وخداع ، يؤكد أن الشيخ ماء العينني مل يكن ذلك الفقيه املتزمت الذي يبغض األجانب ألهنم كفار ، ويرفض 

                                                           

 .130ص،م 1995الشيخ ماء العينني ومعركة الداخلة  ــ  (1)
هـ وتويف يف 1112ـ هو علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي ، فقيه مالكي مصري ، كان شيخ الشيوخ يف عصره ، ولد سنة   (2)

،  وحاشية على شرح العزية  لرسالة ابن أيب زيد القريواين"هـ / من كتبه "حاشية على شرح كفاية الطالب الرباين1194 القاهرة سنة 
 (213،ص    9للزرقاين)األعالم ،ج

 .199ـ 190ه،ـ ص1012، املطبعة االمريية ببوالق مصر سنة  2ط ، 0لى اخلرشي ، فصل يف اجلزية ، جـ حاشية العدوي ع  (3)
 .92الشيخ ماء العينني ومعركة الداخلة ،صـ   (4)
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ورؤية سياسية واقعية تضع األمور يف سياقها التعامل مع املستعمرين ألهنم نصارى ، ولكنه كان ميلك وعيا سياسيا ناضجا 
 .(1)التارخيي وتنظر إليها يف مشوليتها العامة (

الصحراء كعامل من علماء من خالهلا الوقوف على جتربته    اليت حاولتماء العينني هذه مناذج من فتاوى الشيخ 
كانوا ينظرون إىل األدلة واألحكام معتربين حال املغربية الذين عرفوا باالجتهاد والفتوى ، واالهتمام بفقه الواقع ، حيث  

بوية، لنصوص القرآنية واألحاديث النل همأثر ذلك الواقع يف فهم ظهر وقدالناس وأوضاعهم، وتغري ظروفهم وأحواهلم، 
 من فتاواه النماذج الثالثة السالفةوربطهم األحكام الشرعية بالواقع املتغري ، وقد اقتصرت على  وتطبيقها على الواقع اجلدي

 . الشيخ ماء العينني فقه عندازل وفتاوى أخرى فيها حضور هلذا النوع من الوإال فهناك نو  ،اإلطالة خشية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 إزناس بين مطبعة 2330 األوىل الطبعة ـ ربه مربيه الشيخ مؤسسة منشورات ـ الظريف حممد ـ احلياة األدبية يف زاوية الشيخ ماء العينني  (1)
 .129.ص سال       
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 مةـــــــــــــــــــــــــــــــــخات

فنا عند الشيخ ماء " يف عالقته بالفتوى ، حيث وقفقه الواقع "وهكذا جالت بنا هذه الورقة العلمية يف موضوع 
دون أن يكون يف فتاواهم واجتهاداهتم ،علماء الصحراء املغربية ، الذين برز عندهم هذا النوع من الفقه العينني كعامل من 

كثري من العلماء اجملتهدين واملفتني املتقدمني   ، شأنه يف ذلك شأن لذلك تنصل من ثوابت الشرع ونصوص الوحي احملكمة
على الفقهية االجتهادية ، الذين يؤكدون على أمهية هذا الفقه للمفيت قصد جناح عملية تنزيل األحكام منهم واملعاصرين 

 ا الواقع املتغري ، وقد خلصت يف هذه الورقة العلمية إىل مايأيت :هذ

 ي تنبين عليه األحكام بفقه الواقع الذومن ضمنهم علماء الصحراء املغربية ، وحديثا،ماء قدميا العل ــ اهتمام

 الشرعية.

 قاصده الشرعية. ـــ تنزيل األحكام الشرعية ، حيتاج فقها هو فقه الواقع ، مبا جيعل التنزيل متحققا مب

  فمراعاة الواقع يضمن حسن تنزيل الفتوى. وترابط،عالقة تكامل  الواقع،ـ عالقة الفتوى بفقه         

 ويعين ذلك اجلمع ، باملوازاة مع فقه النصوص ،  حاضر بوضوح يف فتاويهـ  اهتمام الشيخ ماء العينني بفقه الواقع ، 

 .الفتوى بني مقتضى الدليل ومقتضى التنزيل يف 

 ، ال يعين إمهال النصوص اليت تتصف بثبات أحكامها يف فتاويهواقع البيئة الصحراوية خ ماء العينني الشي استحضارـ 

 .صد الشريعة االسالمية يف أحكامهاومراعاة مقا،النصوص وفهمها يف سياقاهتا املختلفة ، بل إعمال 

وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى ءاله وصحبه وسلم تسليما  هذا ما تيسر إيراده يف هذه الورقة العلمية ،     
 .كثريا إىل يوم الدين
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 عــــــــــــــادر والمراجــــــــــــــــــــالئحة المص

 5/2315 احملمدية الطبعة ، نافع عن ورش برواية الكرمي القرءان .1
 .2314 العربية لقناة حمفوظة احلقوق مجيع ، 22/30/2312 ، العربية قناة ، اخليل أبا يوسف ـ الواقع فقه  .2
 . م1491/هـ1934 األوىل الطبعة ، اهلل عبد بن موفق حتقيق ، واملستفيت املفيت أدب .0
 اجلوزي ابن دار ، هـ1920 األوىل الطبعة ،  1ج القيم  ابن ، العاملني رب عن  املوقعني إعالم .9
 ،تاريخ 11و13 عدد ، باملغرب األعلى العلمي اجمللس جملة ، املعاصرة والتحديات الشرعية الضوابط بني الفتوى .5

 .، م2311مارس/هـ1902
 للفكر العايل املعهد ، م2334/هـ1903 األوىل الطبعة ، حصوة حسني ماهر ، االجتهاد يف وأثره الواقع فقه  .1

 ـ االسالمي
 .الفكر دار ، م1499/هـ1939 األوىل الطبعة ، النووي ، واملستفيت واملفيت الفتوى أدب .2
 مصر ـ والتوزيع للنشر العاملية الدار ، األوىل الطبعة ، بيهي حممد بن سعيد ،أبوياسر الواقع ملفهوم الشرعي التأصيل .9
 الناشر ، م1490/هـ1930 الثانية ،الطبعة الطنجي تاويت بن حممد حتقيق ، عياض القاضي ، املدارك ترتيب .4

 .االسالمية والشؤون األوقاف وزارة
 الطبعة والثقافة للتنمية العينني ماء الشيخ مجعية منشورات ، علي النعمة العينني ماء ، الصحراء ثقافة من جوانب .13

 .2315 األوىل
 ه1012 سنة مصر ببوالق االمريية املطبعة ، 2 ،ط 0ج ، اجلزية يف فصل ، اخلرشي على العدوي حاشية .11
 العلمية الكتب دار االخيار، طالب الشيخ العينني ماء حملمد التفسري يف العينني ماء الشيخ ملقاصد املنري السراج .12

 .م2334هـ1903
 األردن ـ االسالمية املكتبة ، هـ1922/ الثانية الطبعة ،  األلباين الدين ناصر ، الواقع فقه حول وجواب سؤال .10
 .هـ1012 الثانية الطبعة مصر، بوالق مطبعة ، خليل خمتصر على اخلرشي شرح .19
 منشورات مامينا الشيخ بن اخيار الطالب ، األوريب االستعمار مواجهة يف ء وأمرا علماء العينني ماء الشيخ .15

 .الرباط اجلديدة املعارف مطبعة 2311 الثانية الطبعة ، والتنمية الرتاث إحياء ربه مربيه الشيخ مؤسسة
 البيضاء الدار ـ اجلديدة النجاح ، العينني ماء النعمة تنسيق ، الراضي اليزيد تقدمي ، وجهاد فكر العينني ماء الشيخ .11

 م2331هـ1921 األوىل الطبعة ،
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 مطبعة ، النصارى أمر يف حار من هداية كتاب حتقيق مع م1995 الداخلة ومعركة ربه مربيه العينني ماء الشيخ  .12
 الثقايف. والتبادل الرتاث إلحياء ربه مربيه الشيخ مؤسسة منشورات ، 1444الرباط   ـ اجلديدة املعارف

 .هـ1922 األوىل الطبعة بريوت النجاة، طوق دار البخاري، صحيح  .19
 األوىل الطبعة ، األول اجمللد ، أمحد بن نايف حتقيق ، اجلوزية القيم ابن ، الشرعية السياسة يف احلكمية الطرق .14

 . عامل دار/ هـ1929
 الفتوى مؤمتر حبوث ، اجمليد عبد قاسم اجمليد د. عبد والشروط، الضوابط مقاربة ـ الواقع وفقه النوازل فقه .23

 املستقبل واستشراف
 م1913/1494األوىل  ، الطبعة1 ج النجار، اجمليد عبد الدكتور وتنزيال، فهما التدين فقه يف .21
 .البن منظور دار صادر بريوت العرب، لسان .22
 العلمية الكتب دار ، الفاسي حممد ابن احلفيظ عبد ، املطرب املدهش أو اجلنة رياض املسمى الشيوخ معجم .20

  م2330 هـ1929 األوىل الطبعة ، بريوت
 .م1413هـ1093 عام احملمدية فضالة مطبعة. املغرب ، السوسي املختار املعسول .29
 م1442هـ1912 األوىل الطبعة ، عفان ابن دار ، الشاطيب اسحاق ،أبو املوافقات  .25
 م .2330 هـ1229 بريوت العصرية املكتبة ، الليثي حيي برواية أنس بن مالك لإلمام املوطأ  .21
 املدين مطبعة م1494هـ1934 الرابعة الطبعة الشنقيطي، األمني بن أمحد شنقيط أدباء تراحم يف الوسيط .22
 األوىل الطبعة ـ ربه مربيه الشيخ مؤسسة منشورات ـ الظريف حممد ، العينني ماء الشيخ زاوية يف االدبية احلياة .29

 .سال إزناس بين مطبعة 2330
 األوىل الطبعة ، حممد مجعة علي. د و سراج أمحد حممد.د وحتقيق دراسة ،القرايف ، الفروق أنواع يف الربوق أنوار .24

    السالم دار م 2331ـ/ه1921
 الرتاث إحياء صندوق ، يكن أمحد البلعمشي حتقيق ، العينني ماء الشيخ ، االتفاق مشس على الرفاق دليل .03

 ( واإلمارات املغرب بني املشرتك االسالمي
 .ه1012 سنة مصر ببوالق األمريية الكربى باملطبعة الثانية الطبعة خليل خمتصر على اخلرشي .01
الواليات ومناصب احلكومة االسالمية واخلطط الشرعية ، الونشريسي / نشر وتعليق حممد االمني بلغيث ، طبع  .02

 مبطبعة الفوميك .
 
  


