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؛ العلم   يف  راسخ، بله  اإلسالم   يف  شيبة    ذي  من  الشاطبي  تجهيُل   يصدر    يتمنى العاقُل أال

 اهلل درةقمُ  لكمن، القبلمة أهمل ممن ألحمد   بمه نرضمى ال أمر وهو ،النفس إذالل  من  ذلك  يف  لما

ك  }  تعمالى   اهلل  لقول؛  البشر  لمشاعر  ةسابق  وهي،  غالبة ِديال     إِنمك همد ند   ت  ب بمد     مم  ل كِمنك   أ حد  اهلل    و 

ِدي ن  ي هد اء  م  ُهو    ي ش  ل  ُ   و  ت ِدين  أ عد ُمهد  ل  كلمة   األدب بكت يف قرأُت   وقد.  [56  ]القصص   {بِالد

هما  بنفسمه  اإلنسما   لقمييُ   التمي  المعارك  من  كثير  يف  عينيك   صب  ن    جعلتها  ،ذهني  تفارق  أال  ،في

ن  الناسِ   من  إ "  قوله    وهي  لمه،تقتُ   التمي  همي  عدتمه  فتكمو   ،قموة  أو  عدة  أو  ةحج    يرزق  م 

 .(1)"تخصمه تيال وحجته تصرعه التي هوقوتُ 

 العلموم  وشميخ الفنو  ام إم من صبالتنق   يزدريها أ  لنفسه رضي لمن وقع ما  عين  وهذا

 تجهيممل استسممهال مممن يعجممب أ  للعلمم  منتسممب ولكممل الشمماطبي، إسممقاق أبممي اإلمممام 

 أبمد   يقاد   ال  بجرح  المالكية  على  جا     عليه  فالجاين  ،الشريعة  أهل  عند  هو  من  وهو  الشاطبي

سقط  ،الدهر ع    ال    سقطة  و  ا  ال  ه  لكةزلك  و    ،ل  ز  اسك    ال    م  ا  ت م   الشماطبي  اغتيمال  أراد   من  ولي   ،فِيده 

 ،العلموم   جميمع  يف  ورحم   دم   لمه  الشماطبي    بمن   فيخربه  انجدي    شيخا  يجد  حتى  ىو  رتي  اعلمي  

 مهليسلِ  كا  فما ،الشريعة علوم  أرحام  بين دمه قليفر   العدة يعد   أ  فعليه يغتاله أ  أراد   فمن

 الفقمه  أهمل  مهليسملِ   كما   ومما  ،قمري   ممن  المطلب  عبد  بني  بمنزلة  ه من  وهو  األصول  أهل

 وهم  والصمر  النقمو أهمل ليسملمه كما  ومما العمرب، سمارر  ممن  قمري   بمنزلمة  منه   وهو

 دشمي    فقمد  القديث  أهل  عن  ناهيك  هبا،  يجزوه  ل   أياد   عليه   وله  وحلفاؤه  وأعمامه  أخواله

 علمى  رو يتقسم    زالموا  مما  والمذي  ،البخاري    لصقيح  سالنفي  بشرحه  أركاهن   دووط    بنياهن 

 .واحدها على األم  رتقس   ضياعه

 بنصمول  والعلم   التممذهب  شمن   ممن  رفمع  للشماطبي  صالمنمتق    أ   فعجمب  تعجب  وإ 

هما  يالمجلم    همو  الشاطبي  كا   الفن  هذا  ومسارُل   ،الفقه  ،كالمقكمك   يلهاذ  وجمُ   ،يوالمصمل    في

 
 .(17 )ص: واملروءة  األدب (1)
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 !؟بغيره عليه دزاي  يُ  حتى الشاطبي بمثل الفنو  هذه ألهل فمن .(1)بالمرج   يقهاذ  وعُ 

  أمرين بمعرفة يزول فإنه الفنو ، أهل عند مدهشا عد   وإ  الستغرابا هذا إ 

 .العلوم  يف الشاطبي قدر :األول

 .الهجوم  لهذا والدوافع األسباب والثاين:

 كالمنما  وليعتمرب  ،الواضح  توضيح  نع  للقارئ  ونعتذر  ،الورقة  هذه  يف  سنتناوله  ما  وهذا

 يف إشممكال ال  أ األصممل أل  ؛والتعلممي  التقعيممد بمماب مممن ال ،الوسوسممة عممال  بمماب مممن

 .دينه يف وال علمه يف ال ،الشاطبي

  أمرين على كالمه الشاطبي   دقِ تمن بنى وقد 

 .العل  يف براسخ ليس الشاطبي أ  األول:

 .غيره كتب اعتمدت كما التدريس يف دتعتم   ل  كتبه أ  وهو ،لألول تعليل الثاين:

 انطباقمه  ومدى  ،العل   يف  خالرسو  مفهوم   سنتناول  فإننا  الشبهة  هذه  نناق   أ   أردنا  وإذا

 .الشاطبي على

 .الشاطبي كتب تقوي  يف الغلط مكمن هي الثانية والشبهة

  العلم: يف خ وسالر مفهوم األول: المبحث

 اكالمم    العلمماء  أكثمر  ممن  وهو  العل   يف  الرسوخصفة    الشاطبي  عن  ىنف  يُ   أ   العجب  من

همموم  عتتبمم   أردنمما وإذا ،ومفهومممه العلمم  يف الرسمموخ حممول  القممر   يف العلمم  يف الراسممخين مف

 
 فكرااد الكرب، مك  بك  لتحتك    الرابء لإلبل ينصب  عود وهو الذل، تصغري ذيل:الج  األصمعي: قال  (1)

 الكرميك  النخلك  مالك   فكذاا نفسكاا، النخلك :  ابلفكت   ذ،والعك    عكذ،،  تصكغري  ذيق:والعكج .  برأي   يشفى   أن
 :ينظكر. للمكع  وصكغراا الرتجلكب، فكذل  تسكط،، لككلا يكععماا مرتفعكا بنكاء املائكل جانباكا  مك   بنوا

 .(29 /3) الفريع العطع
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 وعمدم   الموحي  بجميمع  واإليما   ،به  أخرب  فيما  الرسول  تصديق   معنيين  حول  يدور  وجدناه

 .منه شيء رد  

اِسُخو     كِنِ ل  }  تعالى   قوله  األول  فمن ِعلد ِ   فِي  الرك مِنُو     مِندُه د   الد ُمؤد الد مِنُو     و  ا  ُيؤد  ُأنمِزل    بِمم 

ا  إِل يك   م  بدلِك    مِن  ُأنِزل    و  ُمِقيِمين    ق  الد ال ة    و  ُتو     الصك ُمؤد الد اة    و  ك  مِنُو     الزك ُمؤد الد مِ  بِالل هِ  و  ي ود الد  اآلِخرِ  و 

مئِك   ل  تِيِه د  ُأود نُؤد ا س  ر  ا أ جد ظِيم   .[162 ]النساء  {ع 

هم   أتقنموا  قمد  المذين  العلمماء    العلم   يف  الراسمخينب  يعني"  ر جعف  أبو  قال ه  علم ود عم   ،وو 

ك   علمموه  بمما  وعلمه   معرفته   يف  يدخله   ال  حفظ ا،  فقفظوه  ذلمك وأصمل لمبس، وال شم 

 قلمب يف اإليمما   رسمخ  منمه   يقمال.  فيمه  وولوجمه  ثبوتمه  وهمو  ،الشميء  يف  الشميء  رسوخ  من

ُخ  فهو فال ، س  ا ي رد خ  سد ا ر   .(1)"وُرُسوخ 

و  }   تعالى  قوله  الثاين   ومن ِذي    همُ ل    المك ك    أ نمز  يمد ل  اب    ع  كِتم  هُ   الد ات    مِنمد ات     يم  مم  ك  قد نك   م   ُأم    همُ

كِت اِب  رُ   الد ُأخ  ات    و  ابِه  ا  ُمت ش  ن مك ِذين    ف  يدغ   ُقُلوبِِه د   يف  الك ي تكبُِعو    ز  ا ف  اب ه   م  اء مِندهُ  ت ش  ِفتدن ةِ  ابدتِغ  اء الد ابدتِغ   و 

ندِويلِهِ  ا  ت  م  ل  ُ   و  هُ   ي عد ندِويل  هُ   إاِلك   ت  اِسُخو     الل  الرك ِعلد ِ   فِي  و  نكا  ي ُقوُلو     الد ل    بِمهِ    م  ند   كمُ ا  ِعنمدِ   ممن بننم  ا  ر  مم   و 

رُ  كك ُلواد   إاِلك   ي ذك ب اب  ُأود  يقولمو    الذين   الراسخو )  قال   عباس  ابن  عن.  [7  عمرا    ] ل  {األلد

ا} بننم  ند ِعنمِد ر  نكا بِِه ُكل  ممن  فمإهن   المؤمنمو ،  هم   العلم   يف  والراسمخو )  السمدي   وعمن(،  { م 

 .(2)({ان  بن ر   دِ ند عِ  ند مِ  ل  كُ } -ومنسوخه بناسخه- {هِ بِ  نكا م  } يقولو  

 فقمال  ،الشمريعة ممع  التعاممل  يف  العل   يف  الراسخين  طريقة  اهلل  رحمه  الشاطبي  بين  وقد

 الواحمدة  كالصمورة  الشريعة  تؤخذ  أ   على  هو  إنما  الراسخين  األرمة  عند  األدلة  منخذ  فإ "

 ومطلقها خاصها، على المرتب هاوعام   عليها، المرتبة وجزرياهتا  كلياهتا  من  ثب   ما  بقسب

هم المفسر ومجملها  مقيدها،  على  المقمول هما، ممن ذلمك سموى مما إلمى.. .اببين  فمإذا مناحي
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 ومما .اسمتنبط  حمين بمه نظمم  الذي فذلك األحكام؛ من حك  جملتها  من  للناظر  حصل

 فمال  يستنطق  ىحت  اإنسان  يكو   ال  اإلنسا   أ   فكما  ،السوي    الصقيح  اإلنسا   مثل  إال  مثلها

 بمل وحمده، باللسما  وال  وحمده،  بمالرأس  وال  وحمدها،  بالرجل  وال  وحدها،  باليد  ال  ينطق؛

 االسمتنبا   حقيقمة  علمى  القك   منها  يطلب  ال  الشريعة  كذلك  .إنسانا  هبا  سمي  التي  بجملته

 فإنمما  الدليل؛  ذلك  نطق  الرأي  لبادي  ظهر  وإ   كا ،  دليل  أي    منها  دليل  من  ال  بجملتها،  إال

 علمم   حيمث  ممن  حقيقمة؛  ال  توهمما  تنطق  فإنما  استنطق   إذا  كاليد  حقيقي؛  ال  توهمي  هو

 صمورة الشمريعة رتصمو   الراسمخين فشمن  .مقال ألنه إنسا ؛ هي حيث من ال  إنسا   يد  أهنا

 .(1)"متقدة صورة صورت إذا اإلنسا  كنعضاء ،بعضا بعضها يخدم  ،واحدة

هموم   اهلل  رحمه  الشاطبي  بين  وحين  الشمريعة  رو يتصمو    المذين  هم   بمنهن   الراسمخين  مف

 أ   نوبيك   ،المقك   يتبعو   ال  ومن  ،األهواء  أهل  أولئك  جملة  من  أخر   واحدة  صورة  على

 أوجه  ثالثة فألحد خالفه وإ  ،عادة بمقتضاه  يتصر   فإنه لصاحبه ثب  إذا الوصف هذا

ُل: َوَّ  ذلمك  وعلمى  أولمى،  فغيره  لي،الجبِ   الطبع  مقتضى  فيه  يخالف  فقد  العناد،  مجرد   األأ

ُدوا} ل ى تعمما قولممه دل قمم  ج  ا و  همم  ة   {بِ يمم  هُ  [،14 ِل ]النكمممد  اآلد لممُ ق ود ال ى و  دك }  ت عمم  ثِيممر   و  ند  ك 
لِ  مممِ  أ هممد

كِت اِب  ود   الد ون ُك د   ل  ُرد  دِ   مِند   ي  انُِك د   ب عد ا إِيم  ار  ا ُكفمك د  سم  دِ  مِمند  ح  ِه د  ِعنمد
دِ  مِمند  أ ندُفسمِ ا ب عمد يكن   مم  بم  همُ ُ  ت   ل 

ق   ُفوا  الدق  ُقوا  ف اعد ف  اصد تكى  و  تِي    ح 
ند ِرهِ   اهللُ   ي  ِة   {بِن مد ر  ب قم   علمى  والغالمب  .ذلمك  وأشمباه  [109  ]الد

 وصف يكو  بقيث ذلك، غير أو جاه أو دنيا حب من هوى؛  لغلبة  إال يقع  ال   أ  الوجه  هذا

 .منكرا ينكر وال معروفا يعر  ال حتى القلب، غمر قد الهوى

همما ينجممو ال التممي الغفممالت عممن الناشممئة الفلتممات والثاااين:  العممال  يصممير فقممد البشممر؛ من

ا} تعمالى   قولمه  -جماعمة  عنمد-  يمدل  وعليمه  عمال ،  غيمر  الغفلة  بدخول ةُ  إِنكمم  بم  ى التكود لم    ع 
ِ
 اهلل

ُلو     لِلكِذين   م  وء    ي عد ة    الس  ال  ه  ُتوُبو     ُث ك   بِج  ِريب   مِند  ي  ال  ، [17 ]النسماء  اآليمة {ق  قم  ال ى  و   إِ ك } ت عم 
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ِذين   ا الك ود ا اتكق  ُه د  إِذ  سك يدط ا ِ  مِن   ط ارِف   م  ُروا الشك كك ا ت ذ  إِذ  اِ   {ُمبدِصُرو    ُه د  ف  ر   .[102 ]األد عد

 سممارر علممى نقمموه يعممرت  ال كممما المسممنلة، أصممل علممى يعممرت  ال الوجممه هممذا ومثممل

 غيرهمما؛ أو غفلمة أو فكمر  لغلبمة  األذ ؛  تسممع  وال  العمين،  تبصر  ال  فقد  الجبلية؛  األوصا 

 علمى مجبمول غير إنه يقال  ال ذلك ومع ،صابي حتى واألذ  العين منفعة القال  يف  فرتتفع

 .كذلك فيه نقن فما واإلبصار؛ السمع

 ممع  كالوصمف  أو  وصمفا،  لمه  العل   يصر  فل   المرتبة؛  هذه  أهل  من  ليس  كونه  والثالث:

 ويمدل فيمه، غيمره اعتقماد  أو نفسمه، يف العمال  اعتقاد  يف  غلط  إلى  يرجع  وهذا  أهلها،  من  هعدن 

ال ى  قوله عليه ند } ت ع  م  ل   و  نِ  أ ض  اهُ  اتكب ع   مِمك و  يدرِ  ه  ى بِغ    مِن   ُهد 
ِ
ِص  {اهلل ص  ق   .[50 ]الد

همؤالء"  فقمال   األهمواء  أهمل  بإخرا   خت   ث  همل  ظمن    بسمبب  المخالفمة  يف  وقعموا  ف  الج

هم  صار ممن وال العل ، يف الراسخين  من  فليسوا  علما؛  حفم  ال ذلمك وعنمد كالوصمف، ل

 .(1)"هب  اعرتا  فال العل ؛ يف له 

 العمل  وبين  والرواية  القف   مقام   بين  التفريق  وهي  األهمية  غاية  يف  مسنلة  إلى  صوخل  

 مممن اإلنسمما  عممد   يف يكفممي ال ذلممك علممى والمواظبممة للمسممارل فممالقف  ،العلمم  بمقتضممى

 لم   وإذا  يعلممو ،  بمما  يعملمو   ال  المذين  هم   السوء  علماء  فإ "  فقال   ،العل   يف  الراسخين

 رووا  فيما  والفقه-  رواة  ه   وإنما  العل ،  يف  الراسخين  من  الققيقة  يف  فليسوا  كذلك  يكونوا

 .(2)"باهلل والعياذ  ،القلوب على ىغط   هوى عليه  غلب ممن أو - خر أمر

 ،بمممالمقك  و لعمممالما المؤمنمممو  ،لمممه القمممافظو  أهلمممه هممم  العلممم  يف فالراسمممخو 

 مما  رسموخا  ليس  والتنليف  سارلالم  فقف   اهلل،  حدود   عند  لواقفو ا  ،شابهبالمت  المصدقو 

 الصقابة  ه  تعيينا الراسخو  ويكو  ،الخشية قوتقق    العل   بمقتضى  العمل  إليه  فض  يُ   ل 
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 عممدا،  عمنه   فبمالتخل    رضمي  وال  ،اقصمد    يخمالفه   ولم   هنجه   على  سار  ومن  والتابعو 

 هممي التممي القممق   عممن الصمموار  عممن واالبتعمماد  السممنن وإدراك اآلثممار بمعرفممة يعممر  وهممذا

 يف  فوالتكلم    قمال  مما  بكمل  والرضما  ابعم  متك   المعصموم   غيمر  واختيمار  األعممى  والتقليد  الهوى

 .عنه االعتذار

   الشرعية العلوم يف الشاطبي قدر الثاين: المبحث

 ورام   التقليمد  مرتبمة  عمن  ارتفمع  ممنِ   كمل    الشمرعية  العلموم   يف  الشاطبي  اإلمام   قدر    عر ي  

هما  لم   الشمر   فنمو   ممن  فمن  كمل  يف  نزلةم  يف  الشاطبيك   يجد  فإنه  ،والتققيق  االجتهاد   إال  يبلغ

 كا   الذي األمي   النبي   معجزات من ومعجزة  اهلل،   يات  من   ية    األصول  معرفة يف  فهو  القلة،

 ممن و يقصم   ال خالرمق الشر  علوم  يف  بإمامته  شهد  وقد  الشاطبي،  مثل  علماء  تهمل    أهل  يف

فضمال  ،فقمط الشمرعية العلوم   يف  إمامته  على  نص    من  على  ونقتصر  والمتنخرين،  المتقدمين

 قالمققم    العالممة  اإلممام "  التنبكتمي   العبماس  أبمو  عنه  قال  ،مجمال  مدحا  مدحوه  الذين  عن

ا  اأصمولي    كما   المجتهد،  الجليل  القاف   القدوة ا  مفسمر  هم  ا  فقي انظم    ابيانيم    الغويم    مقمدث  ا  ار   ثبتم 

ا ا  ورع  ا  صالق  ا اسني   زاهد  ا إمام  ا مطلق  امدق   بقاث  ا ا،جدلي   ق   العلمماء أفمراد  من العلوم، يف بارع 

 يف العظممى واإلماممة  الراسمخ  القدم   له  الثقات،  نينالمتفن    األرمة  وأكابر  ،األثبات  قينالمقق  

ا الفنو  ا وأصوال   فقه   .(1)"والتققيق التقري مع وغيرها، وعربية وحديث ا وتفسير 

 الجهابممذة أحممد ،النظممار المققممق المؤلممف العالمممة" مخلممو   بممن مقمممد عنممه قممالو

 وأكمابر  األثبمات  العلمماء  أحمد  ،والمعمار   الفنمو   سارر  يف  الراسخ  القدم   له  وكا   ،األخيار

 لطيفممة وفوارممد جليلممة اسممتنباطات لممه المقممد  ، المفسممر األصممولي الفقيممه ،الثقممات األرمممة

 .(2)"البد  واجتناب السنة با وات   والور  ةوالعف   الصالح مع ،شريفة وأبقا 

 
 .(17 /48)  العيباج  بتطريز االبتااج  نلل (1)
 .(332 /1) الزكل  النوا شجرة (2)
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 وعليممه ،النمموازل يف يفزعممو  إليممه ،فتيمماال يف ته ممم  أر مممن اإماممم   يرونممه المالكيممة لممماءوع

 عمن المغمرب والجمامع المعمرب رالمعيما" كتابمه يف  الونشريسمي  فهذا  ،د االجتها  يف  لو يعون 

 الشمماطبي فتمماوى علممى هاعتممماد  جممل   كمما  "والمغممرب واألنممدلس إفريقيممة أهممل فتمماوى

 النابغمة يقمول هوفيم ،المالكي المذهب أهل عند دةم  المعت   الكتب أحد  والمعيار  ،وتقريراته

 القالوي 

 (1) بفيه  فهاضعك   أجوبة  فيه  لكن  المعيار  واعتمدوا

 العبماس أبا أ  زوجته بطالق حلف رجال   أ   لو"  غازي   ابن  عنه  قال  هذا  والونشريسي

 عليممه قتطلمم   وال يمينممه، يف ابممار   لكمما  وفروعممه، أصمموله مالممك بمممذهب أحمما  الونشريسممي

 .(2)"وإتقانه وحفظه اطالعه وكثرة العباس أبي رلتبق   زوجته؛

 أ  مع  وتقريراته،  فتاواه  على  واعتماده   به  المالكي  المذهب  أرمة  باستشهاد   وحسبك

 المشماهد  المقسموس  ممن  فعلممه  ،العلم   يف  برسموخه  للقكم   تكفمي  الرجمل  كتب  يف  نظرة

 .إليه المستند والتواتر بالقس ضرورة معلوم  وهو ،رده وال دفعه أحد يستطيع ال الذي

  دة؟مَ معتَ  الشاطبي كتب هل الثالث: المبحث

 وهنما  ،دتعتمم    لم   الشماطبي  كتمب  بن   اعرتاضه  على  دليال  م قد    الشاطبي  على  المعرت 

فة الكتب أ ، وهو مه    أمر على التنبيه ريجد  نوعا   العلوم  يف المؤل 

 جممع  منمه  يمراد   ،كتاب  من  ألكثر  الجامعة  المختصرة  المتو   وهي   للتدريس  كتب  -1

 .وق  أي يف واستقضارها هاحفظ   الطالب يستطيع ،مختصرة عبارة يف المادة

 قصمد وقد ،فيها ف ألن   التي  الفنو   يف  مراجع  تعد    التي  الكتب  وهي   مباحث  وكتُب   -2

 .ومناقشتها وتقريرها لألقوال االستقصاء قاهباصأ

 
 .(40 )ص:  بوطللحل  نظم (1)
 .(37 )ص: الناشر دوح  (2)
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 كتمب  أ   قصمد  وإ   ،دهقصم    وال  النمط  ذلك  على  يؤلف  ل   فالشاطبي    األولى  قصد  فإ 

هممي ،الفنممو  يف مراجممع تعممد   ال الشمماطبي  سممبق ممممن الفممن   أهممل ةبشممهاد  مممردودة مكممابرة ف

 العلم   يف  الراسمخين  بمه  وقصمد  "الموافقمات"  كتابمه  الشماطبي  فألم    فقين  ه،ولقق     المتكلن 

 وأصمول  المقاصمد  فني  يف  وأصال  مرجعا  وهوعد    العل   أهل  عليه  أقبل  غيره ،  على  مهوحرك 

 .منها واستفاد  "الموافقات"مب ومر   إال الفن هذا يف للتقرير عال  يقصد ول  ،الفقه

 امرجعم مالمك ابمن ألفيمة فيمه  شمرح  المذي  "الشافية  المقاصد"مب  المعرو   كتابه  عد    كما

 .خصوصا مالك ابن بنلفية ينوللمهتم   النقو ألهل

هموم   يف  مرجعما  يعمد    -العمداوة  وسمبب  الفمرس  مربط  هو  الذي-  "االعتصام "  وكتابه  مف

هما  المنقولمة  واآلثمار  البدعة  أو  موافقمة  طرحمه  مما  نقما   دو   تجماوزه  أحمد  يسمتطيع  فمال  ،في

 وبالكتمب  الشمريف  بماألزهر  حيتمبجك   وهو-  المزدري لإلمام الشاطبي  الشيخ  ولعل  ،مخالفة

 ممادة  يف  المعتممدة  المراجع  قارمة  على  فالموافقات  ،بمراجعه  عهده  طال  قد  -فيه  المعتمدة

 .(1)المقاصد

 يف  اعتممد  ،"الشمرعية  المقاصمد  ترتيمب"   بعنموا   ابقثم    جمعمة  علمي  رالمدكتو  م قمدك   وقد

 ،بلفظممه بكالمممه وأتممى ،الشمماطبي قممرر ممما والتقسممينات والقاجيممات ضممرورياتلل تعريفممه

 .(2)غيره دو  واختاره

 
 :الامع  مطراات ااب، هذا (1)

https://azharegypt.edu.eg/?p=1187 
 النشر: ااب، وهذا ،بععها وما (7 )ص: املطاصع  ترتلب  :املعنون  حبث   ينظر (2)

https://iefpedia.com/arab/wp-
content/uploads/2010/03/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8
%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-



9 
 

 الشميخ  هبمذا  بمينالمعج    بعم   رأيم   وقد  ؟!واختياره  تقريره  من  هو  أين  ،شعري  فلي 

 لغمة  علمى  تجمرِ   لم   عبارتمه  أ   ذلمك  معنمى  بن   "صقفي    نهإ"   الشاطبي  عن  بقوله  عنه  يعتذر

 .عل  بغير الكالم  على الصم  فضل   لالعاق به يدرك عذر اوهذ ،(1)سهلة فكان  األصول

 روحمرك   العبمارة  د جموك   من  وهو  الفقه  أصول  عل   على  أجنبية    الشاطبي  عبارة  كان   فمتى

هما  تعمر   التي  العوار   وعن  ،كلياته  وعن  عنه  وتكل   األدلة،  على  هوعرض    صطلحالم  ،ل

هما  المصمالح  وعن  وهمذه ؟!بمثلمه أصمولي  يمنت  لم   ،مانعما  جامعما  امقكمم    كالمما  ،ومفهوم

هما  التمي  السهولة هما؟!  الشمافعي  معمه  يجعمل  همل  الشماطبي،  علمى  يعيب  عبارتمه  كانم   فقمد  في

 كل   بل ،يذكر بشيء المؤلفو  بعده ينت ول  ،واصطالحاته الفن   حدود  واضع وهو  أوضح  

 المدين  لسما   أحسمن  وقد  ،الفن    تعقيد  إال  ةفارد  من  لها  ليس  ،وألغاز  دق  عُ   مجرد   به  جاؤوا  ما

 بقوله  وصفها حين الخطيب بن

 كايف  فهو منه  القليل  إال * الخال   ُحجج  فيه تركُ  

 عديمه  فضلها  من  غيرها  إذ  *  القديمه  بالطريقة وُلذت

 شي  لآلخر   األول ترك ما * لؤي  ل من  المبعو   وحرمةِ 

 ( 2) يعتقد ال  أكثرها وشبها  *  وعقد ولغوزا  رموزا  إال

   الشاطبي على الهجوم أسباب الرابع: المبحث

 أركما   قموك  لكنمه ؛والتممالؤ الظلم  هذا  كل  يستققك   حتى  أحد  على  الشاطبي  يجن  ل 

 مناصمروها فوجمد ،دوهنما القصمو  إغمالق وأحكم  ،وجهها يف  الشريعة  سور    ورفع  البدعة

 
%D8%B9%D9%84%D9%8A-
%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9.pdf 

 https://www.elbalad.news/4876273 الراب،: هذا  ينظر (1)
 .الواض   خبلب  احملطق أخوان علل  يعكف خمطوط. (1 )ص: املرقوم   احللل نظم (2)
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 ناتمهوبي    الشاطبي  تقرير  أمام   متهافتة    ه ه  ب  وُش   الشريعة،  على  أجانب    الشاطبي  بسبب  ه أنفس  

 حملمة  عليمه  فقملموا  ،ممات  لمو  بجثتمه  التمثيمل  علمى  وتعاهدوا  ،ثنره   منه  فطلبوا  ،الشرعية

 لسمبب  إال  ذاك  وما  دونه،  هو  من  عليه  مقدمين  ،تقريره  ويف  علمه  يف  مشككين  ،واحد  رجل

 الممالكي  همذهبم  أصمول  ممع   المنسمجِ   البدعمة  ضمد    المممانع  الشماطبي  موقمف  وهو  ،وحيد

 هضمدك   القملمة  همذه  ممن  زمنمه  يف  الشماطبي  اشمتكى  وقمد  .منه   مينالمتقد    األرمة  توتقريرا

 حصول  من  بد  فال  ;الناس  اعتاد   ما  مخالفة  شر   على  السنة  بعأت    أ   بين  النظر  د فرتدك "  فقال 

هما عمىاد   إذا سميما وال العوارمد، لمخالفي حصل مما  نقو    ال السمنة همو عليمه هم  مما أ  أهل

 شمر   علمى  أتمبعه   أ   وبين  الجزيل،  األجر  من  فيه  ما  الثقيل  العبء  ذلك  يف  أ   إال  سواها،

 أين  إال  ذلمك،  ممن  بماهلل  عارذا  لال  الض    ترجمة  تق   فندخل  الصالح،  والسلف  السنة  مخالفة

همالك  أ   فرأي المخالفين.    من  ال  المؤالفين  من  د  ع  وأُ   المعتاد،  أوافق  همو  السمنة  اتبما   يف  ال

 بع  يف التدريج  حك   على  ذلك يف  فنخذُت   شيئا،  اهلل  من عني  غنوايُ   لن  الناس  وأ   النجاة،

 ونسمب   سمهامه،  العتماب  إلمي    قوفموك   المالمة،  علي    وتواترت  القيامة،  علي    فقام   األمور،

 .والجهالة الغباوة أهل منزلة وأنزل  والضاللة، البدعة إلى

 عمن  والبعمد  العطمن  ضميق  أ   غيمر  لوجدت،  مخرجا  المقدثات  لتلك  التمس   لو  وإين

 أ   إلمى  بظماهره  يشمير  كالم   وهو  رحبا،  مجاال  علي    وضيق  اصعب    مرتقى  بي  رقى  الفطن  أهل

 .األول السلف خالف  وإ  الواضقات اتبا  من أولى العادات لموافقة المتشاهبات اتبا 

 بالنسبة  خرجوا  أو  القلوب،  منه  تشمئز  بما  وجهتي  إليه  وجه   ما  تقبيح  يف  ألموا  وربما

 القيامة  يوم  عنها ويسنلو  ستكتب شهادة السنة عن الخارجة الفرق بع  إلى

 النماس؛  بعم   إلمى  ىيعمز    كمما  فيمه  فاردة  وال  عينف    ال  الدعاء  بن   القول  إلى  نسبُ    فتارة

 ...اإلمامة ةحال   الصالة أدبار يف االجتما  هبيئة الدعاء ألتزم  ل  أين بسبب

 ذكمر  ألتمزم   لم   أين  بسمبب  عمنه ؛  اهلل  رضمي  الصمقابة  غم وبُ   الرف   إلى  نسبُ    وتارة

 يف  السملف  شمن   ممن  ذلمك  يكمن  ل   إذ   الخصوص،  على  الخطبة  يف  منه   الراشدين  الخلفاء
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 .(1)"الخطب أجزاء يف المعتربين العلماء من أحد ذكره وال خطبه ،

هما  يجار  ال  التي  وجريمته  ،غتفريُ   ال  الذي  الشاطبي    ذنب  هو  ذلك  ال  المذي  ثمهد  وح    ،علي

هممو الطوارممف، وشمميوخ البممد  أربمماب عنممد بسممببه ىيممؤو    عمماداهت  رد   هألنمم ؛السممادات عممدو   ف

 وسمل   عليمه  اهلل  صملى  وبقممد  دينا  وباإلسالم   ربا  باهلل  ورضي  ،لالمنز    الوحي  اهب  واستبدل

 األممة  علمى  فقف   ،عينيه  نصب  طاعتهما  وجعل  أولياء،  دوهنما  من  خذيت    ول   ورسوال،  نبيا

 ،ة  وليجم    شمبهة  لصماحب  وال  حجمة  لمبتد   بقيُ   ول   ،"االعتصام "  كتابه  يف  قرر  بما  دينها  أمر

 .جناته فسيح وأسكنه ،الواسعة برحمته اهلل فرحمه

 
 .(36 /1) االعتصام (1)


