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 ملخص باللغة العربية
 أ.و.د. تلليف لطيف رزج 

لمنيؿ  اإلسالـ؛الفكر االستشراقي صفحة مف صفحات العداء الذم تبناه أعداء 
لذلؾ المستسمـ  اإلسالميكف مكقؼالمفكركف كلـ يقؼ  كسمككان، اإلسالـ منيجان مف 
كأخذت مداد أقالميـ تذكد عف اإلسالـ عقيدة  سكاعدىـ،عف  ؛ بؿ شمركا لوالعداء

رحمو اهلل الذم سخر  براىيـ الزلميإكمف بيف ىؤالء األستاذ الدكتكر مصطفى  كشريعة،
، لفكر االستشراقي، بقراءة إبداعيةا لمكاجية المتسمة بالفكر النقدم عقميتو األصكلية

طعكف التي جاء بيا مفكرك كرح متفانية في مكاجية ال، نُـّ عف عقمية فذةكتفكير ناقد ي
 بحاثو.أفي ثنايا كتبو ك ذلؾ ك  االستشراؽ،

  الفكر االستشراقي، الزلمي، الفكر النقديالمفتاحية :  الكممات 
 THE ROLE OF AL-ZALAMI'S CRITICAL THOUGHT IN FACING 

ORIENTALIST THOUGHT 

Ass. Prof. Dr. Taklif L. Rezeg 

Summary 
 Enemies of Islam did not cease to raise suspicions from time to 
time to attack the Islamic methodology and behavior. The Islamic 
scholars did not give up against these slanders, they use all their 
efforts and their ink defended the Islamic Faith and Law. Among 
them is Professor Mustafa Ibrahim Al-Zalmi, who used his 
fundamentalist mentality to refute the claims of orientalists, and to 
respond to them in his books and researches. 
Key words: critical thought, Al-Zalmi, Orientalist thought 
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 املقدمة
كأتـ التسميـ عمى سيدنا محمد كعمى  الصالة،كأفضؿ  العالميف،الحمد هلل رب 
 كبعد:.. آلو كصحبو أجمعيف.

بحسب  كأساليبيـ متباينة كثيركف،فَّ المتربصيف باإلسالـ عقيدة كشريعة إف
 ينقطع،كاحدة تجتمع في أيدكلكجية العداء الذم ال  كالمكاف، كأىدافيـظركؼ الزماف 

الذيف لـ يترككا طريقان يكصميـ إلى  يفبعض المستشرقكمف بيف ىؤالء المتربصيف 
 إال كسمككه. ، كالفقو اإلسالميالتشكيؾ في القرآف الكريـ كالسنة النبكية

عمى النممة، كمصطفى  أمثاؿ: أقالـ المفكريف مف أعالـ األمة اإلسالميةكما أفَّ 
تتكقؼ عف الذكد  لـ ككىبة الزحيمي كغيرىـ، السباعي، كحبنكة الميداني، كمحمكد زقزكؽ

فكانت أبحاثيـ كمقاالتيـ كمؤلفاتيـ شاىدة عمى حرصيـ الشديد في الرد ، عف اإلسالـ
 أعداء اإلسالـ.عمى طعكف 

براىيـ الزلمي )رحمو اهلل( مف العمماء المعاصريف إستاذ الدكتكر مصطفى يعد األ
إذ تبيف  ؛في جانبو السمبي لمكاجية الفكر االستشراقيالذيف سجمت أبحاثيـ مكقفان كبيران 

 بعض مؤلفاتو مدل حرصو الشديد في عرض مزاعـ فيالزلمي النصكص التي ذكرىا 
حاممة في  عالية،عمييا بعقمية الفقيو كاألصكلي الذم ينتقي العبارات بدقة  القـك كالرد

كتبطؿ  أفكارىـ،كالبراىيف النقمية التي تفسد  العقمية،مبانييا المعاني ذات الحجج 
 .زاعميـم

قد يشكؿ عمى البعض قكلنا مزاعـ أك شبيات في بعض المكاضع في بحثنا ىذا 
كمسألة تأثر الفقو اإلسالمي بالقانكف  ،نا ذكرنا مسألة الرؽ كالعبكديةصيغة الجمع مع أنَّ ب

منيا ما يتعمؽ بطعكف  ،أفَّ تحت مسألة الرؽ مزاعـ كطعكف عدة :الغربي؛ كجكابنا ىك
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يتعمؽ بطعكف تناؿ النصكص الشرعية؛ ككذا األمر يقاؿ عمى مسألة عقمية، كمنيا ما 
  تأثر الفقو اإلسالمي بالقانكف الغربي؛ لذا اقتضى التنكيو.

 تية:تتمحكر مشكمة البحث لإلجابة عف األسئمة اآل مشكلة البحث:
كتبو  مف خالؿمزاعـ بعض المستشرقيف مكاجية في  ما مدل قدرة الزلمي .ٔ

 صكلية؟ألالفقيية كا
 العطاء الفكرم؟ أحد جكانبالعطاء الفقيي كالقانكني ىؿ يعد  .ٕ
 الفكر االستشراقي؟ لمكاجية سمكو الزلميالمنيج الذم ما  .ٖ

صكلي؛ ألكاالجانب الفكرم لمفقيو بياف أىمية البحث في  تتجمىالبحث: أىمية 
عممان بأنَّو لـ يؤلؼ  مكاجية الفكر االستشراقي بجانبو العدائي لإلسالـ؛في  منيجيتوك 

نماكتابان مستقالن في ىذا  ، جاءت ألفاظو كعباراتو متناثرةن في مؤلفاتو الفقيية الجانب؛ كا 
لمنيجو النقدم في  صكلية؛ مما يستدعي قراءةن فكريةن عميقةن كاأل كالحقكقية،كالقانكنية 

 .العدائي عند بعض المستشرقيفمكاجية أىداؼ كتطمعات أصحاب الفكر 
التي كقؼ ك بيات المستشرقيف يسمط البحُث الضكَء عمى أىـ شالبحث: فرضية 

 كعقالن.ضدىا كفندىا نقالن  الزلمي
استنباط األبعاد  التحميمي لمكصكؿ إلىالكصفي ك المنيج ت تتبع منهجية البحث:

 المستشرقيف.بعض لمزاعـ  المعرفية كالفكرية لتفنيد الزلمي
 ُيقسـ إلى أربعة مطالب:اقتضت طبيعة البحث أف ىيكلية البحث: 

الشخصية اهلل( عف حياة الزلمي )رحمو  تطرقت فيوأما المطمب األكؿ: فقد  
كأما المطمب ؛ حياتو العمميةكثانيان:  ،الشخصية حياتوكفيو أكالن: نبذة عف  ،كالعممية
 ،كابرز سمات المنيج النقدم عند الزلميالفكر االستشراقي فيو إلى  تفتطرق :الثاني
في  مقارنة بيف منيج الزلمي كمناىج غيرهكثانيان:  االستشراقي،الفكر  : ماىيةأكالن  كفيو،

منيج فيو إلى  تكأما المطمب الثالث: فتطرق؛ المتطرؼ الفكر االستشراقيمكاجية 
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، عمى شبية الرؽ الزلمي اإلجمالية: ردكد كفيو أكالن  كنقدىاعرض شبة الرؽ  الزلمي في
فيو إلى ت كأما المطمب الرابع: فتطرقعمى شبية الرؽ؛  التفصيمية الزلميردكد  كثانيان:

: كنقدىا كفيو أكالن في عرض شبة تأثر الفقو اإلسالمي بالقانكف الغربي  منيج الزلمي
ردكد  كثانيان: الغربي،عمى شبية تأثر الفقو اإلسالمي بالقانكف  الزلمي اإلجماليةردكد 
ثـ جاءت الخاتمة  الفقو اإلسالمي بالقانكف الغربي،تأثر التفصيمية عمى شبية  الزلمي
 .االستنتاجات بأىـ
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 :املطلب األول
 رمحه اهلل الشخصية والعلنية حياة السملي

 الشخصية: أواًل: نبذة عن حياتو
التي كانت عامرة بالعمـ ك كالعممية الكاممة  الزلمي العمميةلسنا بصدد تناكؿ حياة 

نَّما كالعمؿ  المعطاء.  سنكجز القكؿ عف حياتو؛ كا 
أبك  ،كالعالمة الفقو األصكلي كالقانكني ،ىك األستاذ الدكتكرونسبو:  : اسمو-أ

 .(ٔ)األزىرممحمد مصطفى بف إبراىيـ بف محمد أميف الزلمي الكردم العراقي 
في قرية زلـ  ـ،ٕٜٗٔعاـ ا كالدتو فقد كانت في أمَّ ووفاتو:  : والدتو-ب
حمبجة في  قضاء، يفصميا عف أيراف سمسمة جباؿ تابعة لناحية خرماف كالتيالحدكدية، 
 . (ٕ) السميمانيةمحافظة 

 إحدلفي ـ( ٕٙٔٓ/ٙ/ٗالمكافؽ )ا كفاتو فقد كانت في صباح يـك السبت كأمَّ 
 .(ٖ)كالتأليؼقضاىا في الدراسة كالبحث  (سنة ٕٜناىز )مستشفيات أربيؿ عف عمر 

 حياتو العلمية ثانياً: 
لقد تعددت اسيامات الزلمي في مجاالت معرفية متعددة، إذ بمغت مؤلفاتو ما 

منيا منيجية تدرس في الجامعات العربية كالعراقية، كمنيا غير ، يقرب مف ستيف مؤلفان 
نَّ  ،ذلؾ ما سنحاكؿ تسميط الضكء عمى كلسنا بصدد تناكؿ مؤلفاتو في تمؾ المجاالت؛ كا 

في  ةكالمتمثم، في جانبو السمبي ية الفكر االستشراقيمكاجسياماتو المعرفية في مجاؿ إ
الذيف ك المعادم لمديف اإلسالمي،  مجاؿالكالعامميف في  ،بطاؿ مزاعـ أعداء اإلسالـإ

                                                           

 . ٔص :الزلمي كآراؤه االصكلية كالقانكنية: مديحة صالح ميدم ( ينظر: مصطفى ابراىيـ(ٔ
  .ٔ( ينظر: مصطفى ابراىيـ الزلمي كآراؤه االصكلية كالقانكنية: مديحة صالح ميدم: ص(ٕ
 ـ:ٕٙٔٓ/ٙ/ٓٔمقاؿ بعنكاف: الدكتكر مصطفى الزلمي مفخرة عممية لمعراؽ: في  ( ينظر: جريدة المشرؽ:(ٖ

www.almashriqnews.com،  ممتقى أىؿ الحديث:ك https:www.ahlalhdeeth.com  
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معرفة التقميؿ مف شأف اإلنساف كحقكقو في المنظكر اإلسالمي، كبعبارة أخرل  كاحاكل
في مجابية األفكار التي تصبك إلى ىدـ مفاىيـ  المنيج النقدم الذم سمكو الزلمي

كمف ىذه النصكص التي ركز ، الصحيح معناىاالنصكص الشرعية؛ إلخراجيا عف 
أفَّ اإلسالـ قد أكلى عمييا الزلمي في مؤلفاتو كمقاالتو ىي التي فييا داللة كاضحة عمى 

أبحاثو كمؤلفاتو  نجد كأنَّو أفضؿ المخمكقات؛ لذا، أىميةن كبيرةن إلنسانية اإلنساف
كالحفاظ عمى حقكقيا المادية ، كعدـ االعتداء عمييا ،بمجمكعيا تصب في حماية النفس

المعادية لإلسالـ، القـك  تفنيد لمزاعـ كالمعنكية؛ كلذا سنتناكؿ ىذه المؤلفات كالتي فييا
 صريحان أك ضمنان تسكاء كانت 

المتعددة التي  الحرياتفيو استعرض مف مؤلفاتو التي ن: آفي القر  الحرية -أ
القراف  كالسكف، كطرؽكحرية التنقؿ  ،كالرأم كالتفكير أقرىا االسالـ مثؿ حرية االعتقاد

كىي في المحصمة منيج قراني كاضح لمقضاء عمى نظاـ الرؽ  حمايتيا،الكريـ في 
ذ استعرض اآليات التي إ اإلسالـ، المستشرقكف مطعنان فيكالعبكدية كالذم جعؿ منو 

كلو مجمكعة أبحاث قرآنية ركز فييا عمى  ،(ٔ)كالظمـعف االستغالؿ كاالستعباد تنيى 
)مستنقع العبيد كالجكارم كتجفيفو في القرآف قضية الرؽ مف خالؿ بحثو المكسـك 

 .(ٕ)الكريـ(
ال يخفى عمى الباحثيف في الفكر اإلسالمي الحقوقية والقانونية:  األبحاث -ب

كىي بالمحصمة تركز عمى ضماف  القانكف،معرفية كبيرة في مجاؿ  سياماتإلمزلمي أفَّ 
حيث تحدث في أبحاثو الحقكقية عف أنكاع الحريات  لإلنساف؛الحقكؽ الشخصية 

 كالمكانية، الذاتية،كمنيا الحريات  المجاؿ،كالضمانات التي جاء بيا اإلسالـ في ىذا 

                                                           

  ٘ٔ-ٖٔ:  الزلمي ( ينظر: مجمكعة األبحاث القرآنية: مصطفى(ٔ
 (.٘ٔ-ٖٔ( ينظر: المصدر نفسو: )(ٕ
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كىذا يعني ال مكاف لمرؽ  ،(ٔ)كالجماعيةسرية كاأل كالفردية، كالمالية، كالمادية،كالمعنكية 
 لكـ اليائؿ مف الحقكؽ اإلنسانية.في ظؿ ىذا ا

ا األبحاث القانكنية، فقد تحدث فييا عف منيج اإلسالـ في مكافحة اإلجراـ، أمَّ 
صالحية منيا كالعقابية، كالتي تسد فضالن عف استعراضو لمطرؽ العالجية، كالكقائية، اإل

، كبعبارة أخرل يعني: أفَّ مكافحة اإلجراـ تعني (ٕ)بإنسانية اإلنسافالطريؽ أماـ العابثيف 
كىذه رسالة ، تحقيؽ الحماية لحؽ الحياة، كحؽ تممؾ الماؿ، كغيرىا مف الضركريات

أيضان مفادىا، أفَّ النظاـ القضائي في اإلسالـ يحقؽ الحماية لإلنساف، كيبعد عنو 
الجنائية التي أقرتيا الشريعة اإلسالمية، كطرؽ العبكدية كاالستغالؿ، كما أفَّ المسؤكلية 

قامة الحدكد عمى المقصريف نساف مف الرؽ كىي التزامات تحفظ اإل ؛(ٖ)إثبات الجرائـ كا 
 عطاىا اهلل تعالى لو. أكتعطيو قيمتو الحقيقية التي 

بيف  كىي مف األبحاث المعاصرة التي جمع فييا الزلمياألبحاث الطبية:  -ج
مي كصحة األنساف كالقكانيف الكضعية حيث كضع مقارنة في غاية التشريع اإلسال

اإلتقاف لتبيف عناية اإلسالـ بالنكع اإلنساني كحمايتو مف االعتداء أك الظمـ أك اليالؾ 
كذلؾ مف خالؿ القضايا الطبية المعاصرة كالتي تضر بصحة ، بقصد أك مف غير قصد

التمقيح ، التشريح، التجميؿ جياض،اإل، أك سالمة أعضاء اإلنساف مثؿ التدخيف
عضاء البشرية كما يتعمؽ بيا مف التسبب باليالؾ كالضرر مف الصناعي، زرع كبتر األ

عطاء الفتكل (ٗ)عماؿ الطبيةجراء األ ، كبعبارة أخرل العناية باإلنساف ككنو نسانان، كا 
نساف كعدـ االعتداء عمى أم جزء منو مف المعاصرة التي في جكىرىا تأميف لحياة اإل

غير حؽ، كفي مضمكنيا رسالة جديدة بثكب جديد لدحض شبيات القائميف بإقرار مبدأ 
ىانة   نسانيتو.إاستعباد اإلنساف كا 

  

                                                           

 . ٚٔ،ٕٚ،ٖ٘،ٜٙ،ٜٔ،ٕ٘ٔالصفحات:  ( ينظر: مجمكعة األبحاث الحقكقية: مصطفى الزلمي:(ٔ
 .ٚٗ-ٖٗالزلمي: ( ينظر: مجمكعة األبحاث القانكنية: مصطفى (ٕ
 .ٓ٘-ٜٗ( ينظر: مجمكعة األبحاث القانكنية: مصطفى الزلمي: (ٖ
 .ٖٚ،ٛ٘ٔ،ٔٚٔ،ٖٛٔ،ٖٕٓ،ٕٔٔ( ينظر: مجمكعة األبحاث الطبية: مصطفى الزلمي: الصفحات:(ٗ
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 :املطلب الجاىي
 السملي اليقدي عيد يج أبرز مسات املالفلر االشتشراقي و

 الفكر االستشراقي: ماىيةأواًل: 
االستشراقي يعبر عف نتاجات العقكؿ التي اىتمت بالشرؽ كما يحممو مف الفكر 

خالؽ كحضارة مما يعطي انعكاسات عمى مناىج الميتميف بو في ضكء أمبادئ ك 
 تعريفو،عطاء صكرة مكجزة عف الفكر االستشراقي مف خالؿ إلذا يمكف  كتاباتيـ؛

كما لو عالقة بمزاعـ  رقيف،المستشكأبرز مناىج الميتميف بو مف  مراحمو،أىـ نشأتو ك ك 
مف غير التعمؽ في عمييا بالرد  الزلميالتشريع اإلسالمي كالتي قاـ سطركىا لمنيؿ مف 

المؤلفات في ىذا  المستشرقيف؛ ككفالمصطمحات كالمراحؿ أك التكسع في مناىج 
 المجاؿ كثيرة.

 : تعريف االستشراق لغًة واصطالحاً  -أ
عند البحث عف المعنى المغكم عف لفظة استشراؽ نجد إنيا فاالستشراق لغًة: أمَّا 

، كىي كممة مأخكذة مف الشرؽ ثـ أضيؼ ليا ثالثة حركؼ استفعاؿمصكغة عمى كزف 
: )شرقت في لساف العرب في مادة شرؽ، يقاؿكىي األلؼ كالسيف كالتاء، ككما جاء 

 .(ٔ)المشرؽ(الشمس، تشرؽ شركقا، كشرقا طمعت، كاسـ المكضع 
فتعددت تعريفات المفكريف لمفيـك االستشراؽ، كلكنيا تعريفو اصطالحاً:  أماو 

االستشراؽ ىك تصدم عمماء غير بالمحصمة ال تخرج مف ككف االستشراؽ يعني: 
المسمميف سكاء كانكا مف الشرؽ اك الغرب عربا كانكا اك غير عرب لدراسة عمـك 

كىك مف حيث ككنو فكران يعني: مجمكعة ، (ٕ)المسمميف كحضارتيـ كمعتقداتيـ كتقاليدىـ

                                                           

 .ٖٚٔ/ٓٔ( لساف العرب، البف منظكر :) مادة شرؽ(:(ٔ
 الميداني: أجنحة المكر الثالثة كخكافييا:ك  ٚٔ: ص النممة  في االدبيات العربية عمي ؽاالستشرا ينظر:(ٕ) 

ٖ٘. 
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مف الدراسات كالمباحث التي قاـ بيا الغربيكف لمعرفة الشرؽ بجميع جكانبو كبأسمكب 
أك ىك ذلؾ التيار  ،(ٔ)خضاعوا  فكرم يزاكلو الغرب عمى الشرؽ بغية السيطرة عميو ك 

حضارتو الفكرم الذم تمثؿ في الدراسات المختمفة عف الشرؽ اإلسالمي كالتي شممت 
كأديانو، كآدابو كلغاتو، كثقافتو، كلقد أسيـ ىذا التيار في صياغة التصكرات الغربية عف 

العمـ اإلسالمي معبرنا عف الخمفية لمصراع الحضارم بينيما
(ٕ). 

  :االستشراق نشأة -ب
 قاؿ:، بعد أف استطرد عمي النممة في عرض أقكاؿ العمماء في نشأة االستشراؽف

الرأم القائؿ باف بدء االستشراؽ قد انطمؽ مف األندلس في القرف لى إالنفس تميؿ )
الثامف الميالدم حيث اختمط غير المسمميف مف أكركبا بالمسمميف في األندلس اختالطان 

كىذا أيضان ما ، (ٖ)(ندلسعمميان شجعو كثرة الجامعات كالبعثات األكربية إلى مدارس األ
 .(ٗ)كالمستشرقكف ماليـ كما عمييـماؿ إليو السباعي في كتابو االستشراؽ 

تعكد  منيابدايات األكلى لالستشراؽ مجمكعة مف األقكاؿ لمزقزكؽ  يعرضبينما 
أف بدايتو مقترنة ببداية ترجمة الكتب العربية في  كمنيا، إلى مطمع القرف الحادم عشر

سبانيا عمى يد مجمكعة مف إـ التي انطمقت مف ٖٓٔٔالفمسفة كالعمـك في عاـ 
 .(٘)المترجميف لمحصكؿ عمى معرفة مكضكعية عف اإلسالـ

قكاؿ مف سبؽ مف المفكريف في قضية بداية االستشراؽ يمكف أعند النظر في ك 
 تكان بعمـك الشرؽ سكاءن  باالىتماـالبدايات األكلى لالستشراؽ جاءت مقترنة  فَّ إ :القكؿ

                                                           

 .ٕٕ-ٕٓ/ ٔ ( ينظر: نقد الخطاب االستشراقي: ساسي سالـ الحاج:(ٔ
 .ٙٔ( ينظر: االستشراؽ في السيرة النبكية، عبد اهلل محمد االميف:(ٕ

  ٖٓاالستشراؽ في االدبيات العربية : عمي النممة صينظر: (ٖ)
 .ٗٔ-ٖٔكالمستشرقكف ماليـ كما عمييـ: مصطفى السباعي: صينظر: االستشراؽ  (ٗ)

 ٙ- ٗ:: زقزكؽ اإلسالـ كاالستشراؽ  ينظر:(٘) 
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ك السمبي ىك لعممية، أاإليجابي؛ ىك االنتفاع مف عمـك الشرؽ في الحياة ابجانبيا 
 .كأىمولمحاربة اإلسالـ 

 : وىدافأاالستشراق و دوافع  -ج
يرل النممة عمى عكس بعض الباحثيف أفَّ ثمة فرؽ دقيؽ بيف األىداؼ كالدكافع 

ىداؼ غايات، كقد تصؿ إلى غاية مناقضة لمدافع أك مغايرة لو فالدكافع منطمقات كاأل
فالغيرة دافع لمدفاع عف التراث اإلسالمي أماـ الغزك الفكرم كقد يصؿ إلى تحقيؽ غايتو 

أغمب المفكريف المعاصريف الذيف تناكلكا االستشراؽ في  كما إفَّ ، (ٔ)يصؿكقد ال 
سية كالكامنة خمؼ حركة المستشرقيف حكؿ األىداؼ األسا أراءىـمؤلفاتيـ، قد تطابقت 

كالتي نتج عنيا دراسة العمـك اإلسالمية كىي ال تخرج عف ككنيا دينية كتجارية 
 فَّ إال إ، تالزمان بينيا  فَّ أكالمالحظ عمى ىذه الدكافع ، (ٕ)كاجتماعية كاستعمارية كعممية

كىذا ما يراه السباعي لو  الدافع الديني ىك المتصدر لقائمة الدكافع ثـ تأتي البقية مكممة
 .(ٖ))الدافع األكؿ لالستشراؽ عند الغربيف ىك الدافع الديني( بقكلو:

انتيت الحركب الصميبية بيزيمة الصمبييف كىي في ظاىرىا حركب  فبعد أف
لى دراسة ىذه إدينية كفي حقيقتيا حركب استعمارية كألجؿ العكدة مف جديد اتجيكا 

لى مكاطف القكة إليتعرفكا خالؽ كثركات أكعادات ك البالد في كؿ شؤكنيا مف عقيدة 
كلما عادت السيطرة العسكرية كالسياسية جاءت دكافع أخرل إلضعاؼ  ،كالضعؼ

المقاكمة الركحية كالمعنكية في نفكس المسمميف عف طريؽ التشكيؾ ما عندىـ مف تراث 
نسانيةكقيـ أخالقية   .(ٗ) كا 

                                                           

 ٘ٔص  :النممة : عمي بف ابراىيـاالدبيات العربيةفي االستشراؽ ينظر: (ٔ)
 كما ٖٔٔكاجنحة المكر الثالثة : الميداني، ، ٖٛ-ٖٙاالستشراؽ كاالدبيات العربية: النممة: ينظر: (ٕ)

 ٛٔ-ٖٔكاالستشراؽ كالمستشرقكف ماليـ كما عمييـ :السباعي، ، بعدىا
 ٕٓص : عيبااالستشراؽ كالمستشرقكف الس (ٖ)
كلمزيد مف تفاصيؿ الدكافع العكدة  ،ٕٕالسباعي صاالستشراؽ كالمستشرقكف ماليـ كما عمييـ:  ينظر: (ٗ)

 ٖٛ-ٖٙالى االستشراؽ في االدبيات العربية النممة 
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تكاد تتفؽ أقكاؿ المفكريف في مجاؿ نقد : همومناىج المستشرقين اتجاىات -د
لمستشرقيف في دراستيـ لمتراث العممي اإلسالمي احكؿ اتجاىات  الدراسات االستشراقية

  لقد تمحكرت اتجاىاتيـ في اتجاىيف:: لى القكؿإ
: فيك االتجاه العممي المعتدؿ كىك أقرب إلى المكضكعية؛ إذ أما االتجاه األول

كقد ذكر ، (ٔ)لمعمـك الطبيعية مثؿ الطب كالفمسفة كغيرىما نظر لإلسالـ بكصفو ميدان 
بعضيـ مجمكعة مف اإليجابيات ليذا االتجاه منيا العمؿ الجماعي مع اختالؼ بمدانيـ 
مف خالؿ المؤتمرات كالمجالت كتركيزىـ عمى مكضكع معيف مع استفراغ الجيد البحثي 

ـ ٖٜٔٔلمعارؼ اإلسالمية الصادرة مثمتو دائرة اأكمف  ،فيو كالمشحكف بالصبر كالمثابرة
كمنيا أيضا جمع المخطكطات العربية كاإلسالمية كحفظيا كصيانتيا مف خالؿ نقميا 

 .(ٕ)سبؿ الحفظ المتطكرة ألى اكربا كفيرستيا حيث تتييإ
ىك االتجاه العممي المشبكه كالذم يقـك عمى التشكيؾ بصحة االتجاه الثاني: وأما 
مف عند اهلل  نكارىـ ككف اإلسالـ دينان إلى إ كصكالن  ،كمصدرىا اإلليي  رسالة النبي

 سالـلإلنظر يفي جدلو العقيـ  متطرفان  الىكتيان  ككاف ىذا االتجاه اتجاىان ، (ٖ)تعالى
كيقـك ىذا االتجاه عمى نمط مف التفكير المتطرؼ ، (ٗ)ساطيربمنظار الخرافات كاأل

في  يما لف يمتقيا كىذا االتجاه بقي حبيسان نَّ ا  ك  ،المبني عمى التفرقة بيف الشرؽ كالغرب
كالتشكيؾ  فضال عف قكليـ ببشرية القراف، (٘)ىكتيالساليبو لخمفية الجدؿ الأمناىجو ك 

 كال يزاؿ قائمان  كىذا االتجاه بقي حيان ، (ٙ)صالة الفقو اإلسالميأبصحة الحديث النبكم ك 
                                                           

 ٙص:  زقزكؽ: اإلسالـ كاالستشراؽ ينظر: (ٔ)
 ٛٔ-ٗٔؽ :زقزك :  اإلسالـ كاالستشراؽ ينظر:(ٕ) 
 ٕٚ-ٕ٘ :لسباعيا :كالمستشرقكف ما ليـ كما عمييـ  االستشراؽ ينظر:(ٖ) 
 ٙص: زقزكؽ :اإلسالـ كاالستشراؽينظر: (ٗ)
  ٕٔ-ٛٔ، : زقزكؽ :إلسالـ كاالستشراؽ محمكد حمدماينظر: (٘)
االستشراؽ ك  .ٔ٘-ٓ٘: احمد عبد الرحيـ السايح: في ميزاف نقد الفكر اإلسالمياالستشراؽ ينظر:  (ٙ)

 ٜٕ-ٕٚالسباعي 
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 (ٔ)الحقد كالعداكة الشيء الكثير كفيو مف، لى كقتنا الحاضر في كتابات البعض منيـإ

ذىانيـ فكرة معينة أيـ يضعكف في نَّ أىذا االتجاه ىك  منيج أصحاببرز سمات أكمف 
كال ييميـ صحتيا بقدر االستفادة منيا لدعـ آرائيـ  ،ثـ يتصيدكف األدلة إلثباتيا

 .الشخصية
 االتجاهكأصحاب ىذا ، (ٕ)مر الكمي مف حادثة جزئيةألكمنيا أيضا: استنباط ا

يستخدمكف المنيج التاريخي في تفسير مبادئ اإلسالـ كمعتقداتو، كيحاكلكف إرجاع 
الديف اإلسالمي إلى عناصر داخمية كأخرل خارجية بعيدة عف المحتكل اإلسالمي، كفيـ 

يميمكف إلى القكؿ بتأثر الشريعة  فضالن عف أنيـ، (ٖ)ذلؾ بطريقة التأثر كالتأثير
الركماني عمى اختالؼ فيما بينيـ في درجات ىذا التأثر، كيركف أفَّ اإلسالمية بالقانكف 

الشريعَة  قكاعد والقانكف الركماني ىك القانكف الذم أقاـ الفقياء المسممكف عمى أساس
اإلسالميَة، كافَّ الشرع المحمدم ليس إال القانكف الركماني لإلمبراطكرية الشرقية كمعدان 

 .(ٗ)تمكات العربيةكفؽ األحكاؿ السياسية في المم
كىذا االتجاه تزعمو مجمكعة مف المستشرقيف الذيف كصفيـ السباعي بأنَّيـ مف 

كاألخير منحدر مف أسرة ، (٘)أخطر المستشرقيف المعاصريف كىما جب كجكلدتسيير
 (ٙ)ييكدية، كقد سنحت لو الفرصة اإلقامة بالقاىرة مدةن، ثـ السفر إلى سكريا كفمسطيف

 .أخضع النصكص الشرعية لقاعدة األثر كالتأثير كالذم

                                                           

 .ٙص : زقزكؽ:اإلسالـ كاالستشراؽ ينظر:(ٔ) 
 ٘٘ص: السباعياالستشراؽ كالمستشرقكف ماليـ كما عمييـ: ينظر: (ٕ)
 .ٗٙٔ/ ٔ( ينظر: نقد الخطاب االستشراقي: ساسي سالـ الحاج: (ٖ
 ٖٔٔاالستشراؽ كالخمفية الفكرية: زقزكؽ: ص ( ينظر: (ٗ

 . ٔٗ-ٖٛ :السباعي :االستشراؽ كالمستشرقكف ماليـ كما عمييـ ينظر:(٘) 
 .ٜٛٔعبد الرحمف بدكم:  -( ينظر: مكسكعة المستشرقيف(ٙ
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)كنظامو الفقيي الدقيؽ ُيشعر بأثر القانكف  :كمف أقكالو في ىذا المجاؿ قكلو
كقكلو: )ليس غريبان أف تككف التعاليـ الفقيية قد تأثرت كذلؾ بثقافات  ،(ٔ)الركماني(

كقكلو: )أما الشريعة اإلسالمية عمى حقيقتيا لـ تجعؿ باب اإلصالح ، (ٕ)جنبية(أ
كالتجديد مؤصدان في كجو اإلسالـ، كاستطاعت الحياة اإلسالمية بفضؿ ىذه الحرية كما 

 .(ٖ)تحققو ليا مف حماية؛ أف تأخذ عف المدنية الغربية ما يالئميا مف نظميا الجديدة(
الزلمي أكلى أىمية  القرآنية ألفَّ عمى الجانبيف الفقيي كالدراسات  كقد ركزت

 .شبياتيـبعض ليذيف الجانبيف في مكاجيتو ل
في مواجهة الفكر االستشراقي ومناىج وغيره مقارنة بين منهج الزلمي : ثانياً 

 .المتطرف
 المفكرين المعاصرين:  مناىج بعض -أ

لية التعامؿ مع شبيات المستشرقيف آعند المقارنة بيف المفكريف المعاصريف في 
كحقيقة التشابو قد تككف في الدكافع كاالىداؼ كدقة  تتجمى أكجو التشابو كاالختالؼ

التشخيص كمعرفة أساليب أعداء اإلسالـ كاما االختالؼ فحقيقتو تقـك عمى طرؽ 
كىنا يككف ، لمكصكؿ الى دحض شبيات الخصـاالبداع الفكرم كالية التفكير الناقد 

التبايف كممف تعرض لمكاجية ىذا االتجاه السمبي االستشراقي مجمكعة مف المفكريف 
كمحمد الغزالي كأخيران كليس  ،كزقزكؽ ،كالزحيمي، كالميداني، كالنممة ،السباعي :أمثاؿ

ىك التركيز  ا؛إفَّ المالحظ مف خالؿ تتبع عرضيـ لمشبيات كالرد عميي اال ؛آخران الزلمي
لى الكـ اليائؿ مف دقائؽ األمكر المتعمقة إكلعؿ ىذا يعكد  ؛خرآعمى جانب دكف 

مما يستدعي استفراغ  ؛بالشبيات المثارة في مجاؿ العمـك اإلسالمية بجميع تخصصاتيا

                                                           

 ٔٔ: صالعقيدة كالشريعة في اإلسالـ لممستشرؽ اجناس جكلد تسيير (ٔ)
 ٙ٘: صالعقيدة كالشريعة في اإلسالـ لممستشرؽ اجناس جكلد تسيير (ٕ)
 .ٕٙ٘: ص العقيدة كالشريعة في اإلسالـ لممستشرؽ اجناس جكلد تسيير  (ٖ)
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أفَّ كىبة الزحيمي كتب ؛ عمى ىذا االستنتاج كالذم يدؿ  لإلحاطة بيا، الجيد كالكقت معان 
ككاف  ،لى قضية تأثر الفقو اإلسالمي بالقانكف الركمانيإفي مقالة طكيمة تعرض فييا 

عف المقارنة التفصيمية بيف  فضالن  ؛رده يقـك عمى النقد التاريخي العاـ ليذا الزعـ
 .(ٔ)النظريات القانكنية اإلسالمية كالقانكف الركماني

ا النيج سار سيد عبد اهلل عمي حسيف في كتابة المقارنات التشريعية كعمى ىذ
بيف القكانيف الكضعية كالمدنية كالتشريع اإلسالمي؛ اذ قارف فيو بيف القانكف الفرنسي 
كمذىب االماـ مالؾ كرد عمى المزاعـ القائمة بتأثر مذىب مالؾ بالقانكف الفرنسي 

زكؽ قد اختمؼ عنيما حيث كاف يستخدـ معيار بينما نرل زق، (ٕ)بأحداث تاريخية ثابتة
عمييا المستشرقكف في شبياتيـ مستخدما المنيج  استندنقد النظرية التاريخية التي 

كثير مف المستشرقيف يحممكف ) :اذ يقكؿ في ىذا االطار ،النقدم التحميؿك الكصفي 
العممي في معالجة غبرىـ أعباء معارفيـ الخاصة كييممكف مالحظة مبادئ أكلية لممنيج 

 .(ٖ)(المسائؿ التاريخية
كنحف بطبيعة الحاؿ ال نأخذ كؿ )كقد اقتبس مقالة منيـ ليدلؿ عمى ذلؾ مفادىا: 

قيـ كزنان فحسب لما عمؿ في النظر؛ بؿ نُ شيء تركيو المصادر عمى عكاىنو دكف أف نُ 
عمى المؤلفات يثبت أماـ النقد التاريخي ... كنحف في ىذا نطبؽ عمى اإلسالـ كتاريخو ك 

العربية التي نشتغؿ بيا المعيار النقدم نفسو الذم نطبقو عمى تاريخ الفكر عندنا كعمى 
كىذا يحتـ عمينا ) :كقد عمؽ عمى ىذا النيج بقكلو، (ٗ)(المصادر المدكنة لعالمنا نحف

 .(٘)(مف زيؼ كخداع -يقصد الدراسات االستشراقية- الكشؼ عما فييا

                                                           

 ٔٔٔ-ٚٓٔ :بكلة في اإلسالـ : كىبة الزحيميينظر: مصادر التشريع غير المق (ٔ)
كالتشريع اإلسالمي مقارنة بيف القانكف الفرنسي  المقارنات التشريعية بيف القكانيف الكضعية كالمدنيةينظر: (ٕ)

 ٖٚ-ٖٙ مالؾ : سيد عبد اهلل عمي حسيف : كمذىب االماـ
 ٗٛص: زقزكؽ :االستشراؽ كالخمفية الفكرية لمصراع الحضارم  (ٖ)
 ٕٛزقزكؽ: ص :االستشراؽ كالخمفية الفكرية لمصراع الحضارم (ٗ)
 ٖٛزقزكؽ: ص :الحضارماالستشراؽ كالخمفية الفكرية لمصراع  (٘)



 

  
ٕٕ٘ 

13 

 :الزلميعند  النقديمنهج أبرز سمات ال -ب
أما الزلمي الذم كانت بصماتو كاضحة كأضاؼ عمى سابقيو منيجا في السبر 
كالنقد كالدقة في الرد متتبعا اىؿ األصكؿ في الدقة كاختيار النص المنسب كقراءتو 

يعتمد عمى التفكير اإلبداعي كالقراءة الناقدة في  المنيج النقدم عند الزلميالمناسبة، ف
رباب أدراستو لمنصكص الشرعية كعمى كجو التحديد في قراءتو لمشبيات التي أثارىا 

ككنَّو يممؾ عقمية ناضجة في التحميؿ كسبر  عميو؛الفكر االستشراقي، كليس غريبان 
حياتو العممية في مدة  استقاىااألدلة، كالنظرة الثاقبة؛ مستفيدان مف خبرتو التراكمية كالتي 

في مجاؿ الفقو كالقانكف كغيرىما مف المجاالت العممية التي قضاىا في التدريس 
 .لناقدةكاكالتأليؼ، كعميو البد مف بياف معنى القراءة اإلبداعية 

قدار الفرد عمى إلى إنتاج جديدة لممقركء تيدؼ إعممية  ؛ ىيالقراءة اإلبداعيةك 
نتاجان يتميز بالطالقة كالمركنة إكالمقدرة عمى اإلنتاج ، إعادة بناء األفكار المتحصمة

يي التفاعؿ بكعي مع ف، أما القراءة الناقدة فاضة كحؿ المشكالتصالة كاإلكاأل
صدار احكاـ مناسبة  ،كءةمشتمالت المادة المقر  كتبني مكاقؼ ككجيات نظر ناقدة كا 

 .(ٔ) كآراءحكؿ ما يرد فييا مف أفكار 
)رحمو اهلل( قد أكرد أبرز أخطاء المستشرقيف  كعميو يمكف القكؿ بأفَّ الزلمي

يتمثؿ في خطكات أتسمت ذلؾ كالتي فييا طعف لمشريعة اإلسالمية؛ ككاف منيجو في 
كفقُا لمقتضيات إقناع اآلخريف، ككاف عممو  ؛كترتيب األكلكيات ،بالمنيج العقمي السميـ

يحمؿ العمؿ البنائي الذم يأخذ الناس جميعان  ؛ ألفَّ النقد السميـعمى النقد السميـ ان قائم
كأفَّ العممية النقدية اليادفة جديرة بالممارسة كالمتابعة ألثراء الفكر  كالمعرفة،إلى العمـ 

أعداء  شبياتدحض  فياليجكمية  اتكاف بعيدان عف النزعكما  ،(ٕ)اإلنساني بكؿ مفيد
                                                           

 .ٗ-ٕالسميتي: ص ينظر: التفكير الناقد كاالبداعي:(ٔ) 
 .ٜٙينظر: االستشراؽ في ميزاف نقد الفكر اإلسالمي: احمد عبد الرحيـ السايح: ص (ٕ)
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كاالستدالؿ في ضكئيا بالحجج العقمية  ،، معتمدان عمى قراءة النصكص الشرعيةاإلسالـ
كالمقصكد بنقد الفكر االستشراقي ىك بالدرجة األكلى نقد ألداء المستشرقيف  ،السميمة
آلراء عرضو  الزلمي فيكيمكف ذكر أبرز سمات المنيج الذم جاء بو  عمييـ؛كالرد 

 ىي:ك كالرد عمييا المستشرقيف الطاعنة في النصكص الشرعية 
خذ باالعتبار كجيات ألكفحص اآلراء مع ا ،عمى تقييـ المعمكماتتو قدر  -ٔ

القراءة لى إكالذم أكصمو  (ٔ)كىذا ما يسمى بالتفكير الناقد المكضكعالنظر المختمفة حكؿ 
عمى مصادر التشريع  أصحاب الفكر االستشراقيخطر مزاعـ  الناقدة في بياف

الشديد في دحض  اإلسالمي، كتفنيدىا تفنيدان عمميان رصينان يتضح مف خاللو حرصو
 .تخصصياشبياتيـ في أكثر مؤلفاتو بغض النظر عف 

فييا، لقد كرَّس جيكده الذىنية في التفكر كالنظر في النصكص المطعكف  -ٕ
الفتراءاتيـ؛ كىذا  حمكؿرغبة قكية في البحث عف  مععقمي مركب كىادؼ  كذلؾ بنشاط

العقمية مستفيدان مف عقميتو  هردكدكالذم تجمى في ، (ٕ)ما يسمى بالتفكير اإلبداعي
بتكجيو النصكص النقمية التي تمسؾ بيا المستشرقكف  واميقالكاسعة، ككذلؾ األصكلية 

الذىنية التي تعمؿ عمى التنكع  توقدر  يعكسبركىا مطعنان في مبادئ اإلسالـ، مما كاعت
 .(ٖ) كالتجديدكاالبداع 

  

                                                           

 .ٕٗينظر التفكير الناقد كاالبداعي: السميتي: ص (ٔ)
 .ٗ-ٕص السميتي: ينظر: التفكير الناقد كاالبداعي: (ٕ)
 :ٔينظر: المصدر نفسو: ص (ٖ)



 

  
ٕ٘ٗ 

13 

 

 :املطلب الجالح
 الرق مواججة شبجة يف لسملياليقدي ليج  امل

لذكر كىذا دفعو  تحميمية،كانت قراءة الزلمي لشبية الرؽ أك العبكدية قراءة نقدية 
الشبية في أكثر مف مؤلؼ مف مؤلفاتو، كلكف بصيغ كعناكيف متباينة بألفاظيا  ىذه

فيك مثالن ينفي شبية العبكدية بأشكاليا مف  ،اكمقاصدى غاياتيافي كمتفقة  كمضمكنيا،
خالؿ إعطاء الحرية الذاتية في التفكير كاالعتقاد كالتنقؿ كالمسكف كالممكية الفردية في 

نظاـ استعباد اآلخريف كالحجز عمييـ ماديان كمعنكيان كذلؾ  ضكابط الشريعة التي تمغي
 الكريـ.في كتابو الحرية في القرآف 

قد تناكؿ أسباب الرؽ قبؿ  الجرمية،كما نجد في كتابو أسباب إباحة األعماؿ 
كركز عمى حقكؽ األسرل في إشارة  اإلسالمي،اإلسالـ كطرؽ القضاء عميو في النظاـ 

اؿ العبكدية التي أقرىا األسر شكالن مف أشك تجعم التيمزاعـ الكاضحة عمى نفي 
عرض في كتابة منياج اإلسالـ في مكافحة اإلجراـ طرؽ  كبذات المنيجية اإلسالـ،

كالتي ىي جزء مف اإلجراـ أك األعماؿ  العبكدية،صالحية لمكاجية إعالجية ككسائؿ 
 الجرمية التي يحاسب عمييا الشارع الحكيـ.

المزاعـ التي أثارىا أعداء اإلسالـ مف لفكر االستشراقي كالمتمثؿ في كبما أفَّ ا
باإلسالـ  ىدفيا الطعفبصيغة تساؤالت  كالتي جاءتالرؽ المستشرقيف حكؿ نظاـ 

قائمة عمى فكر نقدم كقراءة  دفع الزلمي بأف يتخذ لو منيجيةقد يذا ف كسمككان،منيجان 
كعمى  نقمية،كأخرل  عقمية،اتسمت بالكقكؼ عند كؿ زعـ مفندان لو بأدلة  ناقدة كالتي
كسنذكر ىنا ردكده اإلجمالية  أخرل،كبالتفصيؿ تارة  تارة، األصكؿ باإلجماؿطريقة أىؿ 
 ثـ التفصيمية.
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 الرق اإلجمالية لشبهة النقدية الزلمي قراءةأواًل: 
لممزاعـ مف زكايا عدة  هفي تفنيدبالعمؽ قراءتو النقدية ليذه الشبية لقد اتسمت 

منيج القرآف الكريـ في عالج المشكمة المتأصمة ل كعرضو تارة،مف حيث ذكره لألسباب 
كالتفصيؿ جماؿ إلا ما بيفككانت السمة العامة  أخرل،في المجتمع الجاىمي آنذاؾ تارة 

 ككما يأتي:عرضو ليا  في
التي دعت  مف األسبابمجمكعة  ذكر الزلمي إذالرق، سباب ااىرة أل هذكر  -أ

 ا بما يأتي: أكجزى كقتيان كالتيإلى االعتراؼ بالرؽ 
حيف جاء اإلسالـ كانت نسبة العبيد كالجكارم في المجتمع العربي الجاىمي  -ٔ

غنياء قطاع كاألحرار، فكاف لكؿ فرد مف اإلمف نسبة األ أكثرخرل كالمجتمعات األ
 سيده؛ككاف عيش كؿ عبد أك جارية مؤمنان مف قبؿ  بيـ،لمتجارة  أعدكىـالؼ منيـ اآل

عتاقيـ دفعة  لحصمت كارثة عدـ إمكاف تأميف  كاحدة؛كلك حكـ اإلسالـ بتحريرىـ كا 
  عيشيـ في كقت لـ يكف ىناؾ مكرد مف بيت الماؿ.

جاء اإلسالـ ككانت التجارة بالعبيد كالجكارم تشكؿ العمكد الفقرم لمحياة  -ٕ
 الرؽ دفعة كاحدة لحصؿ فراغ كبير في المجاؿ االقتصادم.  االقتصادية كلك ألغي

استمر عمى حالة معينة مف العيش كلك  إذامف مقتضى طبيعة اإلنساف أنو  -ٖ
كاف مذلة كككنو خادمان لمغير أك نحك ذلؾ تصبح تمؾ الخميقة التي تعكد عمييا جزءان مف 

دل الى رد فعؿ سمبي مف طبيعتو أم تطبع عمييا كلك غير ىذا التطبع دفعة كاحدة أل
 .(ٔ)المتطبعقبؿ صاحبو 

يعد عرضو لمنيج  عرضو لمنهج القرآن الكريم في عالج ااىرة الرق؛ -ب
طرؽ القرآف  ككنَّو حاكؿ اثبات اإلجمالية،القرآف الكريـ في عالج ظاىرة الرؽ مف الردكد 

الكريـ في القضاء عمى ىذه الظاىرة كليس كما يزعـ المستشرقكف أفَّ القرآف الكريـ أثبت 
                                                           

 .ٛٗ-ٚٗ( ينظر: مجمكعة األبحاث القرآنية: مصطفى الزلمي: ٔ)



 

  
ٕ٘ٙ 

13 

الظاىرة إلى طرؽ  الكريـ ليذهكلذا فقد أتسـ منيجو بتقسيـ عالج القرآف  الرؽ،مشركعية 
 عالجية كأخرل كقائية.

ى يجؼ ؽ حتركافد الر  فيي سدطرق القرآن العالجية للقضاء على الرق:  -1
كأغزر ركافد الرؽ كمف أقدميا، فجاء  مثالن كاف مف أىـ فاألسر المستنقع المككف منيا،

القرآف الكريـ كحصر مصير األسير في اطالؽ سراحو بإحدل الطريقتيف ال ثالثة ليما 
ما فداء بمقابؿ مف لدف الطرؼ  إماكىما  إطالؽ سراحو مّنان كتفضالن بدكف مقابؿ، كا 

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     اآلخر بأم عكض مادم أك معنكم، قاؿ تعالى: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڻں     ں   ڻ
ما فقكلو ،(ٔ) : )فإما منا كا 

 .(ٕ)فداء( لمحصر كفؽ قكاعد عمـ البالغة
أسباب  ككنو أحدفيي مكافحة الفقر طرق القرآن الوقائية للقضاء على الرق:  -2

في بعض األحياف يمجئ ك ر في بعض المجتمعات القديمة يحيث كاف الفق السترقاؽ،ا
يعجز المديف الكفاء إلى االستدانة مقابؿ فائدة كحيف كقت تسديد الديف كفائدتو 

عمى  ةككانت ىذه الطريقة باعث؛ مما يدفعو ذلؾ الف يككف عبدا مممككان؛ بالتزاماتو
ازدياد حدة الفقر الذم يفضي بالمديف إلى مستنقع الرؽ حيث كاف يباح لمدائف عرفان أف 
يسترؽ المديف العاجز عف كفاء دينو، بؿ كاف لو حؽ استرقاؽ زكجو كأكالده أيضان 

فأكجب نفقة الفقير عمى أقاربو  ـ الستيفاء دينو مف ثمنيـ؛ فجاء القرآف الكريـفيبيعي
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ كعمى المسمميف، قاؿ تعالى:

(ٖ) ،
ڻ  ڻ    قاؿ تعالى: المسمميف؛ ماؿ ككذلؾ يعطى مف أمكاؿ الزكاة كعمى بيت

                                                           

 ٗ( سكرة محمد: اآلية (ٔ
 .ٖ٘( ينظر: مجمكعة األبحاث القرآنية: مصطفى الزلمي: ٕ)

 .ٕٙ( سكرة اإلسراء: اآلية (ٖ
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   ۓڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

﮶  ﮷    ﮸ ﮹   ﮵﮲  ﮳  ﮴
(ٔ). 

الزكاة  كفرضكما فرض اإلسالـ عمى القاضي إمياؿ المديف إلى الميسرة، 
 . (ٕ)كالنفقة كغيرىا كحـر التعامؿ باإلنساف كالتصرؼ بو ككرمو

مجمكعة مف  ذكر الزلمي كلقدالرق: في تضيق دائرة  طرق القرآنعرضو ل -3
  طرؽ القرآف الكريـ في تضييؽ دائرة الرؽ كىي:

بعد أف كاف ضحايا ىذه الطريق األول: تحريم القرصنة واالختطاف ونحوىا: 
 االعتداءات يعاممكف معاممة أسرل الحرب فيفرض عمييـ الرؽ، فحرَّـ القرآف الكريـ

أثر شرعي أك مكسب القرصنة كالخطؼ كاعتبرىا مف الجرائـ التي ال يترتب عمييا أم 
چ   چ  چ  مالي بؿ يعداف مف جرائـ الحرابة كالفساد في االرض، قاؿ تعالى: 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ک  ک  ک  ک  گ
؛ (ٖ)

كاختطاؼ الناس أشد جرمان كأبمغ  ألفَّ استخداـ العنؼ كالقكة خارج العمراف ألخذ االنفس
قسكة مف أخذ األمكاؿ مف قطاع الطرؽ، فالقرصنة كاالختطاؼ لغرض االسترقاؽ 

الطريؽ الثاني: ىي تخصيص ثمف مكارد الزكاة لمعبيد ؛ ك  (ٗ)جريمتاف مشمكلتاف بال شؾ
ڻ  ڻ     قاؿ تعالى:، كالجكارم لشراء أنفسيـ مف أسيادىـ مقابؿ مبمغ مف الماؿ

   ۓڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

﮹   ﮵﮲  ﮳  ﮴ ﮶  ﮷    ﮸ 
)كفي الرقاب( تعني المرىكنة  فقكلو تعالى:، (٘)

                                                           

 . ٓٙ( سكرة التكبة: اآلية(ٔ
 .ٖٛالزلمي: ( ينظر: مجمكعة األبحاث القرآنية: مصطفى ٕ)

 .ٖٖ( سكرة المائدة: اآلية (ٖ
  .ٖٚ( ينظر: مجمكعة األبحاث القرآنية: مصطفى الزلمي: ٗ)

 . ٓٙ( سكرة التكبة: اآلية(٘
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رقابيـ بأيادم أسيادىـ؛ ألفَّ كؿ ما يكسبو الرقيؽ مف الحقكؽ المالية كاألمكاؿ المنقكلة 
ص لغرض الزكاة، فإنَّو خصكغير المنقكلة كانت ألسيادىـ سكل ىذا الثمف مف كاردات 

رقاء مف العبيد الطريؽ الثالث: جعؿ القرآف الكريـ تحرير األتحرير الرقيؽ مف العبكدية؛ ك 
ٱ   النكع األكؿ: القتؿ الخطأ، قاؿ تعالى:  ألنكاع مف الذنكب كىي: كالجكارم كفارة

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ           پٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پ

ڄ  ڃ     ڄٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹٿ  ٿ      ٹ  ٹ

ڌ  ڌ  ڎ     ڍڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ک   ک  ک  ک  گ  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
(ٔ).  

كىك أف يشبو الزكج بزكجتو بإحدل محارمو، قاؿ تعالى: النوع الثاني: الظهار: و 
 گ  گ    گک  ک    ک  کڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

گ  ڳ  ڳ
(ٕ). 

جعؿ تحرير العبيد كالجكارم كفارة لمحنث في اليميف، قاؿ النوع الثالث: اليمين: و 
ۋ  ۅ   ۅ     ۋڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ تعالى: 

ۈئ  ېئ           ۈئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ەئۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى            ائ  ائ  ەئ

ی           ی    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  یىئ   ی  ىئېئ  ېئ  ىئ
فمف حمؼ ، (ٖ)

  .(ٗ)ثـ حنث فتجب عميو الكفارة
كقد ُيطرح سؤاؿه عف سبب عدـ ذكر أراء المفسريف في ىذه اآليات ذات الصمة 

كالسبب يعكد أفَّ الغاية مف ذلؾ بياف تكجيو الزلمي ليذه اآليات كفيمو  بالمكضكع؛
ما  كاجتياده في استنباط طرؽ جديدة لمكاجية الفكر االستشراقي؛ كعميو يمكف القكؿ بأفَّ 

                                                           

 .ٕٜ( سكرة النساء: اآلية (ٔ
 .ٖ( سكرة المجادلة: اآلية (ٕ
 .ٜٛ( سكرة المائدة: اآلية (ٖ
 .ٔٗ-ٓٗ( ينظر: مجمكعة األبحاث القرآنية: الزلمي: ٗ)
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التي في ظاىرىا صحة ما ادعى بو  _قاـ بو الزلمي في تعاممو مع النصكص الشرعية
تمؾ القدرة الذىنية كالممكة العقمية الناقد كالمفكرة في ركح التشريع قد ام وبأنَّ  _المستشرقكف

 ييو لنصكص القرآف الكريـ.كذلؾ اتضح مف خالؿ استدالالتو كتكج كغاياتو؛
 شبهة الرق:لالتفصيلية النقدية  قراءة الزلميثانيا: 

 شبية أثيرت سكاء كانت الشبية في عند كؿ التفصيمية بالكقكؼاتسمت ردكده 
؛ كلكف بأساليب متنكعة تبيف الفكر العقمياالستدالؿ آلية أك في  ةالنقمي فيـ النصكص

النقدم في التعامؿ مع تنكع أساليب الفكر االستشراقي في اثارة الطعكف كالتي يمكف 
كاالتجاه الثاني: الردكد النقمية؛  العقمية،االتجاه األكؿ: الردكد  اتجاىيف:في  حصرىا

  ىا أعداء اإلسالـلشبيات التي أثار كذلؾ كفقان لنكع ا
و يعيد صياغة الشبية بأسمكبو ككانو يجادليـ كيحاكي نَّ أكمما يميز الزلمي 

ثـ يأتي بالرد  )قالكا...( لكي يصكر لمقارئ حقيقة الشبو بال لبس، كذلؾ بقكلو، دكاخميـ
االنساف يميؿ الى الخالي مف السرد التاريخي الممؿ بينما محمد الغزالي في كتابو حقكؽ 

مف كتبيـ كقكانينيـ تبيف اقرارىـ لظاىرة الرؽ كعدـ  بأمثمة المجيءمف خالؿ  مناقشتيـ
كمف الغريب اف المؤرخ كليـ )تشريعيـ لقكانيف تحارب ىذه الظاىرة مثاؿ ذلؾ قكلو: 

بانو لـ يبطؿ الرؽ حاال مع تغاضيو عف مكقؼ االنجيؿ   مكير يعيب سيدنا محمدان 
  (ٔ)(.. بؿ اف بكلس كاف يكصي في رسائمو بإخالص العبيد في خدمة سادتيـمف الرؽ .

  

                                                           

ع (ٔ)  ٜٛص :الف األمـ المتحدة، محمد الغزاليحقكؽ االنساف بيف تعاليـ اإلسالـ كا 
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التي أثارىا أعداء اإلسالم  للشبهات العقلية هتفنيدالفكر النقدي للزلمي في  -أ
 ىي كما يأتي:ك في قضية الرق 
 لماذا لـ يحـر اإلسالـ االستعباد كاالسترقاؽ منذ البداية دفعة كاحدة؟ كلفقالوا: 

تأت آية تصرح بكجو خاص عمى تحرير العبيد كالجكارم الستعادة حريتيـ الذاتية كالتي 
 .(ٔ) حؽ؟سمبت منيـ بغير كجو 

القرآف الكريـ عالج األمراض االجتماعية المزمنة المتكطنة بخطكات الجواب: 
جاء اإلسالـ ككانت  الخمر، كماردة الفعؿ السمبية كتحريـ  كمراحؿ تدريجية حذران مف

نسبة العبيد كالجكارم أكثر مف نسبة األحرار، فمك قرر إلغاء الرؽ كاعادة الحرية إلى 
 الرقيؽ دفعة كاحدة لترتبت النتائج السمبية اآلتية:

التجارة بالرقيؽ تشكؿ العمكد الفقرم لمحياة االقتصادية آنذاؾ، فتحريره  كانت-ٔ
ة كاف يؤدم إلى كقكؼ الطغاة كاسياد العبيد ضد دفعة كاحدة السترداد حريتو المسمكب

 الرسالة اإلسالمية منذ بدايتيا.
يكف في بيت الماؿ ما يؤمف عيش المالييف مف األرقاء مف العبيد  لـ-ٕ
كلـ يكف ىناؾ مصدر لعيشيـ غير ما يتمقكنو مف أسيادىـ، فتحريرىـ دفعة  كالجكارم،

 بالتمرد ضد اإلسالـ. كاحدة السترجاع حريتيـ كاف يؤدم إلى قياميـ
تعكد الرقيؽ عمى العبكدية قد يؤدم تحريره إلى رفضو شخصيان، كما حصؿ -ٖ

كليذه األسباب كغيرىا  ـ،ٖٜٓٔذلؾ في أمريكا حيف صدر قانكف الغاء الرؽ في عاـ 
 الرسالة،كضع اإلسالـ مرحمة انتقالية ال تتجاكز عصر الجيؿ الذيف كانكا في عصر 

فمـ يبؽ دليؿ في الشريعة اإلسالمية يبرر سمب  الجيؿ،نقراض ذلؾ كانتيت ىذه المدة با
 .(ٕ) كاسترقاقوحرية اإلنساف 

                                                           

 .ٔٔ-ٓٔ( ينظر: حؽ الحرية في القرآف الكريـ، مصطفى الزلمي: (ٔ
 (.ٔٔ-ٓٔ) :ينظر: حؽ الحرية في القرآف الكريـ، مصطفى الزلمي ((ٕ
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بأفَّ القرآف الكريـ أقّر مشركعية نظاـ الرؽ كنظـ أحكامو في آيات كثيرة، قالوا: 
 .الزعـ باطؿكىذا 

الستئصاؿ  تنظيـ القرآف الكريـ لبعض أحكاـ الرؽ؛ إنَّما كاف تكطنةالجواب: 
ككاف مف  المزمنة،جذكره كالقضاء عميو بصكرة تدريجية؛ ألفَّ الرؽ كاف مف األمراض 

كأكد  .(ٔ) سمبيةالحكمة القضاء عميو تدريجيان ال دفعو كاحدة حتى ال تحصؿ ردكد فعؿ 
ذلؾ أيضان في مكضع أخر مف أبحاثو مكجيان ىذا المطعف مف زاكية أخرل بقكلو )فبعد 
نَّما ىك مف باب  انقراض ذلؾ الجيؿ تكقؼ العمؿ بتمؾ اآليات، كىذا ال يسمى نسخان؛ كا 

 .(ٕ) انتياء العمؿ بالنص النتياء سبب تشريعو(
بأفَّ تعامؿ المسمميف مع الرؽ كحيكاف مممكؾ كاف إتباعان لمعرؼ السائد قالوا: 

كعند تغير العرؼ يتغير الحكـ المبني عميو،  خرل،األفي زمنيـ مف قبؿ األمـ كالشعكب 
 كىذا الزعـ باطؿ.
يككف  أال اإلسالمي،إفَّ مف شركط العمؿ بالعرؼ في ميزاف الشرع الجواب: 

اضح أفَّ جميع األعراؼ بالنسبة لمرؽ فاسدة قديمُا كحديثان؛ الك  شرعي، كمفمخالفان لنص 
 ألنَّيا مخالفة إللغاء القرآف الكريـ ليذا النظاـ البغيض.

بأفَّ المسمميف تعاممكا مع الرؽ المستكرد مف األمـ األخرل ال مع الرؽ قالوا: 
 الداخمي، كىذا الزعـ باطؿ.

و بالنسبة لألسرة البشرية ال القرآف الكريـ عندما يحـر شيئان يحرمالجواب: 
 . (ٖ) كافةبالنسبة لممسمميف فقط، ألنَّو دستكر عالمي لمناس 

                                                           

 .ٖٔ( ينظر: مجمكعة األبحاث القرآنية: مصطفى الزلمي :ٔ)
 . ٔٔ-ٓٔ ( حؽ الحرية في القرآف الكريـ: مصطفى الزلمي :(ٕ
 .ٗٔ( ينظر: مجمكعة األبحاث القرآنية: مصطفى الزلمي: ٖ)
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لتمؾ الطعكف أفَّ المكضكعية كانت السمة البارزة، كالنقد  تبيف في مكاجية الزلمي
البنَّاء صفة لو في نمط تفكيره اإلبداعي كبنظرتو الناقدة كالمتفحصة لمجمؿ ما تـ أثارتو 

 .مف قبؿ أعداء اإلسالـ
 الرق:على شبهة النقلية الفكر النقدي للزلمي في ردوده  -ب

جممة مف األدلة النقمية إلى سجؿ ردكده العقمية فضالن عف  لقد أضاؼ الزلمي
دلة تكجييو لألأما الفرع األكؿ: فيي يمكف جعميا في فرعيف: كالتي تكجييو لبعضيا، 

 العبكدية:  التي تحـرالنقمية 
القرآف الكريـ جاء بنظاـ تحرير اإلنساف مف نظاـ االستعباد كتحريـ العبكدية -1

في صالتو يكميان  ف الكريـ ىذه الحقيقة بتكميؼ اإلنساف أف يكررلغير اهلل، كأكد القرآ
قدـ  البالغة، إذا، كبمقتضى قكاعد عمـ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹعشرات المرات 

كاف  هلل،أم أفَّ العبكدية ال تككف اال  لمحصر،المفعكؿ بو عمى فعمو كفاعمو يككف 
كشخصو كحماية  ذاتو،باهلل، كذلؾ لحماية حرية اإلنساف في  االستعانة ال تككف اال

  (ٔ) الحيةالكرامة التي منحيا اهلل إياه مف بيف الكائنات 
ۈ  ۈ           ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  قكلو تعالى: مثؿ  تكجييو لبعض النصكص النقمية-ٕ

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ      ەئې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی
كىاتاف اآليتاف رغـ ما فييما مف عتاب  ،(ٕ)

أك إكراىيـ  األسرل عمى استعباد كلكف ال يمكف فيميا عمى أنَّيا تشريع ،لمرسكؿ 
  عمى اإلسالـ، كذلؾ لمجمكعة مف األسباب مف أىميا ثالثة أسباب:

                                                           

 .ٓٔ:  ( ينظر: حؽ الحرية في القرآف الكريـ: مصطفى الزلمي(ٔ
 .ٛٙ، ٚٙ( سكرة األنفاؿ: اآليتاف ٕ)



 

  
ٖٖ٘ 

13 

التصرؼ قبؿ أكانو؛ ألنَّو حصؿ في كقت كانت الدعكة  كافاألول: السبب 
ميف حيث كاف األعداء يتربصكف بالمسم، اإلسالمية ما زالت في مرحمة النشأة كالتككيف

 .مف كؿ جانب
كعدـ  القتاؿ،كاف المعركض كفؽ حكمة اهلل االستمرار عمى والسبب الثاني: 

إيقاؼ الحرب طمعان في الحصكؿ عمى الغنائـ كفدية األسرل، ألفَّ التصرؼ لـ يكف مف 
 األعداء.صالح المسمميف؛ بؿ يدؿ عمى االستضعاؼ أماـ 

ما فداءن  إطالؽإف حصر مصير األسرل في والسبب الثالث:  سراحيـ إما مّنان كا 
كر لمدعكة اإلسالمية كسارت جاء بعد أف تركزت دعائـ الدكلة اإلسالمية كاستقرت األم

 .(ٔ) الطبيعيةفي طريقيا 
فقد جاء التعامل مع الرق في عهد الرسالة:  توجيهو آلليةوأما الفرع الثاني: 

 كشكاىد قكلية كعممية تدلؿ عمى عدـ إقرار العبكدية نظامان في اإلسالـ. الزلمي بأمثمة
بما جاء في القرآف الكريـ مف  كأصحابو  فقد التـز الرسكؿ إذ قاؿ: )

ڑ  ک  ک  ک  کية: آنزكؿ  أحده بعدفمـ ُيسترؽ  الرقيؽ،التعامؿ مع 
كىذا ما  ،(ٖ)((ٕ)

جميكر العمماء إذ قالكا ال يجكز المف كال الفداء عمى مف كقع في األسر مف  ذىب اليو
كلـ يحصؿ ؛  (ٗ)الكفار كليس إال قتميـ أك استرقاقيـ كالمف كالفداء كاف يـك بدر ثـ نسخ 

بؿ عمى  قكؿ بإقرار رافد مف الركافد األخرل كالتي كانت تزكد مستنقع العبيد كالجكارم،
حسف التعامؿ مع العبيد في الحياة االجتماعية  اإلسالمي فيوالعكس مف ذلؾ فالتراث 

باحة الزكاج لمرقيؽ مف حرةاالعتداء، كحمايتيـ مف  أباح اإلسالـ لمسيد أف يأذف ك كما ، كا 
 : (٘)كغيرىا مف الحقكؽ ةلرقيقو أف يمارس األعماؿ التجاري

                                                           

  .ٖٙ( ينظر: مجمكعة األبحاث القرآنية: الزلمي: ٔ)
 .ٗمحمد، جزء مف اآلية:  ( سكرةٕ)
 .٘ٔ( ينظر: مجمكعة األبحاث القرآنية: مصطفى الزلمي: ٖ)

 (ٕٜٔ: المقدسي: )ص:  قالئد المرجاف في بياف الناسخ كالمنسكخ في القرآف (ٗ)
 .ٔٙ( مجمكعة األبحاث القرآنية: مصطفى الزلمي: ٘)



 

  
ٖ٘ٗ 

13 

التي تثبت ما مضى ذكره مف األدلة مف  الزلمي بمجمكعةاستشيد كما 
 ،(ٕ)(َمْف َقَتَؿ َعْبَدُه َقَتْمَناهُ : )منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: قكؿ النبي ، (ٔ)الحقكؽ

  كفيو حفظ لحياة العبد، كتكريـ لو بالتسكية بيف الرقيؽ كالحر في حماية الحياة.
معركر بف ال، فعف كمنيا مساكاة السيد مع عبده في المأكؿ كالمشرب كالممبس

الغفارم رضي اهلل عنو كعميو حمة، كعمى غالمو حمة، فسألناه سكيد، قاؿ: رأيت أبا ذر 
أعيرتو : »، فقاؿ لي النبي عف ذلؾ، فقاؿ: إني ساببت رجال، فشكاني إلى النبي 

إف إخكانكـ خكلكـ جعميـ اهلل تحت أيديكـ، فمف كاف أخكه تحت يده، »، ثـ قاؿ: «بأمو
ؿ، كليمبسو مما يمبس، كال تكمفكىـ ما يغمبيـ، فإف كمفتمكىـ ما يغمبيـ فميطعمو مما يأك

 .كفيو رد عمى القائميف بأفَّ اإلسالـ ُيقرُّ الرؽ (ٖ)فأعينكىـ
مف لطـ ) :نيى أف ُيضرب المممكؾ كذلؾ بقكلو  الرسكؿ  كمنيا أفَّ 

 .(ٗ)(مممككو، أك ضربو، فكفارتو أف يعتقو
القرآف لـ يقر الرؽ ليككف نظامان مشركعان مستمران في أفَّ يستنتج من ىذا العرض: 

كما يزعـ البعض مف المسمميف المثقفيف الذيف لـ يستكعبكا أبعاد ، كؿ زماف كمكاف
كلـ يدرسكه دراسة عممية دقيقة حتى أعطكا إلعداء اإلسالـ ، المكضكع في القرآف الكريـ

نما جاء بطرؽ الضكء األخضر ليطعنكا باإلسالـ بأَنو ديفه أقر  استعباد اإلنساف؛ كا 
كتجفيؼ منابعو ، كقائية كأخرل عالجية ىي النتيجة حتمية لمقضاء عمى ظاىرة الرؽ

كتييئة الظركؼ لمقضاء عميو إلى األبد مف غير رجعة خالؿ فترة ال تتجاكز القرف 
 . (٘)األكؿ اليجرم اعتبارا مف تأريخ مكافحة ىذه الظاىرة الجرمية

 

                                                           

 .ٓٙ( ينظر: مجمكعة األبحاث القرآنية: مصطفى الزلمي: ٔ)
 (ٜٚٚيج األحاديث المرفكعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير لمبخارم )ص: تخر  (ٕ)
 (ٜٗٔ/ ٖ)ٕ٘ٗ٘برقـ « : العبيد إخكانكـ فأطعمكىـ مما تأكمكفباب قكؿ النبي  صحيح البخارم (ٖ)
 (ٕٛٚٔ/ ٖ) ، ٚ٘ٙٔ باب باب صحبة المماليؾ، ككفارة مف لطـ عبده برقـ صحيح مسمـ: (ٗ)
 .ٖٗ( ينظر: مجمكعة األبحاث القرآنية: مصطفى الزلمي: ٘)
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 :املطلب الرابع
 امليج  اليقدي للسملي يف مواججة شبجة 
 تأثر الفقه اإلشالمي بالقاىون الغربي

المستشرقيف كالتي فييا أفَّ الفقو اإلسالمي  افتراءاتمف  الزلمي مجمكعةأكرد 
 هكقد أتسـ منيجو في رده ليذ عمييا،حيث ذكر المزاعـ كرد  الغربي،متأثر بالقانكف 

كلذا يمكف تقسيميا إلى  التفصيؿ،عـ عمى طريقة األصكلييف في اإلجماؿ ثـ از مال
 قسميف:

 شبهة تأثر الفقو اإلسالمي بالقانون الغربيل النقدية اإلجمالية قراءة الزلميأواًل: 
في رده عمى ىذه الشبية: )ىذه التيمة ال أساس ليا ؛ بؿ ىي مف  قاؿ الزلمي

كما جاء في رده بمجمكعة مف االدلة تتصؼ بالعمـك ، (ٔ)نسيج الزعـ الساقط ليؤالء(
)لـ يكف بيف فقياء الشريعة اإلسالمية حيف تأسيسيـ لمذاىبيـ كتدكينيا مف  منيا قكلو:

فضالن  ،(ٕ)لمانية أك الركمانية حتى يتأثر بغيره(نكميزية أك األأك اإل، يعرؼ المغة الفرنسية
كانكا بمعزؿ عف العالـ الخارجي؛ بؿ حتى )فقياء الشريعة اإلسالمية  قاؿ: عف ذلؾ، فقد

في بمدانيـ كانكا مشغكليف بالتدريس كالتحميؿ كاالجتياد...، كفي عزلة تامة عف العالميف 
  .(ٖ)الداخمي كالخارجي(

لكي  ؛يـ لـ تسنح ليـ فرصة المقاء بأصحاب القكانيف الغربيةنَّ أكالذم يقصده 
مد في تأصيميا عمى القراف كالتي كانت تعتعكا منيا في كضع التشريعات الفقيية فينت

في الدفاع عف الشريعة كانتا زاده  هكنمط تفكير القراءة، النقدية في قدرة الزلمي فكالسنة، 
إذ بيَّف أّف  اإلسالمي،كىك تأثر القانكف الغربي بالفقو  العكس، لذا نجده أثبت اإلسالمية؛

 لتأثر جاء مف طريقيف:كىذا ا اإلسالمي،القانكف الغربي قد تأثر بالفقو 
                                                           

 .ٖٙ ( مجمكعة األبحاث القانكنية: الزلمي:(ٔ
 .ٖٙ( المصدر نفسو: (ٕ
 .ٗٙ( المصدر نفسو: (ٖ
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الفتكحات اإلسالمية أحد عكمؿ تأثر القانكف الغربي بالفقو الطريق األول: 
كالعالـ ء الشريعة إلى البمداف المفتكحة ألنَّيا سمحت بانتقاؿ مدكنات فقيا، اإلسالمي
 ،كدخكؿ جنكب فرنسا في الحكـ اإلسالمي، (ٕ)ق(ٕٜحيث فتحت األندلس )، (ٔ)الغربي
ندلس حتى سقكط األ ،عاـ ( ٓٓٚ) التشريع اإلسالمي في أكركبا ما يقرب مف كبقي

ثـ جاء الفقو المالكي الذم انتشر آنذاؾ ، حيث كاف فقو اإلماـ األكزاعي ،(ٖ)ق(ٜٙٛ)
أيضان أفَّ األكزاعي كاف مف فقياء  كالذم يؤيد ما ذىب إليو الزلمي ،(ٗ)في األندلس

 .(٘)مدرسة الحديث التي كانت أبعد المدارس عف التأثر بمؤثرات خارجية
كعمى كجو ة العثمانية كبعض الدكؿ األكربية العالقات بيف الدكلالطريق الثاني: 

عمى أكسع رقعة مف مساحة األمصار الحكـ العثماني  امتد إذ ،ـ(ٖ٘ٗٔ) عاـالتحديد 
اإلسالمية، كلمدة خمسة قركف ظمت الدكلة العثمانية تؤدم الدكر األكؿ كالكحيد في 

جاءت ىذه العالقات نتيجة لتكسع رقعة الفتكحات اإلسالمية كالتي ك  ،(ٙ)المسمميفحماية 
لالتيني بفقو كأكركبا؛ مما أدل إلى تأثر التشريع ا أفريقيا،كشماؿ  آسيا،كصمت إلى دكؿ 

كتكجيو الزلمي ليذه ؛ (ٚ)العثمانيةاإلماـ أبي حنيفة الذم كاف المذىب الرسمي لمدكلة 
العالقة مبنيه عمى اعتبار التأثر العكسي؛ بمعنى أفَّ فرصة تأثر القانكف الغربي بالفقو 

المبني عمى الفقو كقكة ىيبتيا، كنظاميا ، اإلسالمي أكبر؛ ككف تكسع الدكلة العثمانية
 الحنفي قد ساعدت في ىذا التأثر.

                                                           

 .ٗٙ: مجمكعة األبحاث القانكنية: الزلمي( ينظر: (ٔ
 .ٕٕٛ الَباَلُذرم: ( ينظر: فتكح البمداف:(ٕ
 .ٕٕٓلس: محمد عبد اهلل عناف المؤرخ المصرم: ( ينظر: دكلة اإلسالـ في األند(ٖ
 .ٗٙ ( ينظر: مجمكعة األبحاث القانكنية: مصطفى الزلمي:(ٗ
 .٘ٔٔ( ينظر: االستشراؽ كالخمفية الفكرية: زقزكؽ: (٘
 .ٖٖٔ( مكجز التاريخ اإلسالمي مف عيد آدـ إلى عصرنا الحاضر: أحمد معمكر العسيرم: (ٙ
 .٘ٙ( ينظر: مجمكعة األبحاث القانكنية: مصطفى الزلمي : (ٚ
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  شبهة تأثر الفقو اإلسالمي بالقانون الغربيلالتفصيلية  النقدية الزلمي قراءةثانياً: 
بؿ أكرد مجمكعة مف األدلة عمى كجو التفصيؿ  االجماؿ؛ الزلمي بيذالـ يكتؼ 

القائؿ: بتأثر الفقو اإلسالمي بالقانكف الغربي؛ كاتسـ منيجو في تفصميو قكؿ لمرد عمى 
 كبريطانيا كفرنسا، المانيا، فيىنا بذكر المكاد القانكنية الغربية مف بمداف أكربية مختمفة 

؛ لذا سكؼ أكجز اإلسالميكالتي فييا داللة كاضحة عمى أنَّيا مكاد أصميا الفقو  كغيرىا،
 ذه األدلة كالمعززة باألمثمة:مف ى ما ذكره الزلمي

كمف أمثمة تأثر القانكف الفرنسي تأثر القانون الفرنسي بالفقو المالكي:  أدلة -أ
بالفقو المالكي ما يتعمؽ بأحكاـ العارية التي عالجيا القانكف المدني الفرنسي متأثران بالفقو 

كما تأثر القانكف الفرنسي بالفقو المالكي في كثير  (،ٜٗٛٔ-٘ٚٛٔ) المالكي في المكاد
-ٕٛ٘ٔ) حكاـ البيع كعناصره كالتي تناكليا القانكف المدني الفرنسي في المكادأمف 

كحؽ  المشرب،كحؽ  المركر،كىي حؽ  القسرية،ككذلؾ ما يتعمؽ بالحقكؽ ، (ٔ)(ٚٓٚٔ
 رضية في المكادالمسيؿ كالتي تناكليا القانكف الفرنسي تحت عنكاف الحقكؽ القسرية األ

(ٕٙٚ-ٚٔٓ)(ٕ). 
كمف نماذج تأثر القانكف أدلة تأثر القانون األلماني بالفقو اإلسالمي:  -ب

م عالجو القانكف األلماني في المادة ذكال، العقد تحكؿ األلماني بالفقو اإلسالمي ىك
كمعنى ىذا العقد؛ اذا كاف العقد باطالن كتكفرت فيو أركاف كعناصر عقد آخر ، (ٗٗٔ)

إذا قدَّـ  :مثاؿ ذلؾ؛ تحكؿ إليو كُيتعمد بيذا التصرؼ المتحكؿ إليو  ،أك تصرؼ آخر
ةن كتتحكؿ إلى سند تككف باطم؛ المديف لدائنو كمبيالة لـ تستكؼ الشكؿ الكاجب قانكنان 

أفَّ الككالة بعد المكت كىي ت نظرية العقد الفقيية؛ مف تطبيقا ديف عادم صحيح؛ كىك

                                                           

 .٘ٙ( ينظر: المصدر نفسو: (ٔ
 .ٙٙ( ينظر: المصدر نفسو: (ٕ
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االجارُة بنفي األجرة عاريةه، كالعارية لشرط االجرة ، كالكصاية في الحياة ككالةه ، كصايةه 
 .(ٔ)إجارةه 

كيتجمى ىذا التأثر في نظرية أدلة تأثر القانون اإلنكليزي بالفقو اإلسالمي:  -ج
كلكف  اإلسالمي،الظركؼ الطارئة؛ إذ لـ تعرفيا القكانيف الغربية إال عف طريؽ الفقو 

ىك الظرؼ العاـ كالحرب كالككارث  الغربي،الفرؽ أفَّ الظرؼ الطارئ في القانكف 
 الخاص بالمديف،أما في الفقو اإلسالمي فالظرؼ الطارئ يشمؿ الظرؼ  الطبيعية،

كقد  كقكعيا،ركؼ الطارئة: ىي حكادث مادية غير متكقعة كغير قابمة لمدفع قبؿ كالظ
كفي القانكف اليكناني  (،ٚٙٗ) كجدت ىذه النظرية أيضان في القانكف اإليطالي في المادة

  .(ٕ)(ٖٛٛفي المادة)
لقكانيف الغرب، كمقارنتيا  يتضح لنا التفكير الناقد الذم تمتع بو الزلمي كتتبعو

بالفقو اإلسالمي كالتدليؿ عمى تأثر القانكف الغربي بالفقو اإلسالمي كليس العكس، بينما 
نجد الزحيمي كالذم سبؽ الزلمي في مناقشة أراء المستشرقيف في ىذه القضية ؛ كلكنو لـ 

 .(ٖ)يأت بالمكاد القانكنية الغربية في ردكده عمييـ
كيمكف إضافة دليؿ يعزز ردكد الزلمي عمى شبية تأثر الفقو اإلسالمي بالقانكف 

كىك أفَّ التشابو المزعـك بيف القانكف الغربي كالفقو اإلسالمي ال يعني بالضركرة  الغربي،
كما أفَّ العقكؿ تتشابو في كثير  االجتماعية،التأثر فقد يككف ناشئان عف تشابو الظركؼ 

أما  كازدىر،فضالن عف لؾ فإفَّ القانكف الغربي بدأ عادات ثـ تطكر  ،(ٗ)التفكيرمف أنكاع 
ثـ خضع لقكاعد االجتياد كالقياس  اهلل،الشريعة اإلسالمية فبدأت كتابان منزالن مف عند 

 .(٘)العصرالمنضبط حتى أزدىر ليكاكب تطكرات 
  

                                                           

  ٜٙ-ٚٙمجمكعة األبحاث القانكنية: مصطفى الزلمي :  ( ينظر:(ٔ
 .ٕٚ-ٜٙ ( ينظر: المصدر نفسو:(ٕ

 كما بعدىا ٛٓٔ: ينظر: مصادر التشريع غير المقبكلة في اإلسالـ: كىبة الزحيمي (ٖ)
 ٜٓٔينظر : مصادر التشريع غير المقبكلة في اإلسالـ: كىبة الزحيمي:  (ٗ)
 .ٙٔٔ -٘ٔٔ( ينظر: االستشراؽ كالخمفية الفكرية: زقزكؽ: (٘
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 اخلامتة
التسػػػػػػػػػػػميـ عمػػػػػػػػػػػى نبػػػػػػػػػػػي  الحمػػػػػػػػػػػد هلل رب العػػػػػػػػػػػالميف كأفضػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػالة كاتػػػػػػػػػػػـ

 كبعد:... الرحمة سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف
ىػػػػػػػػك الكصػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػي نيايتػػػػػػػػو إلػػػػػػػػى ، فػػػػػػػػإفَّ مػػػػػػػػف مقتضػػػػػػػػيات البحػػػػػػػػث العممػػػػػػػػي

نتػػػػػػػػائج تتناسػػػػػػػػب كأىدافػػػػػػػػو كفرضػػػػػػػػيتو التػػػػػػػػي ُبنػػػػػػػػيَّ عمييػػػػػػػػا؛ كلػػػػػػػػذا فقػػػػػػػػد تكصػػػػػػػػمنا فػػػػػػػػي 
 بحثنا ىذا إلى مجمكعة مف النتائج مف أبرزىا ما يأتي:

 أباطيػػػػػػػػػػػػػػػػؿرحمػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل عمػػػػػػػػػػػػػػػػى الزلمػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػردكد  النقديػػػػػػػػػػػػػػػػةالقػػػػػػػػػػػػػػػػراءة  -ٔ
المستشػػػػػػػػرقيف تعطػػػػػػػػي لمقػػػػػػػػارئ تصػػػػػػػػكران ككأنَّػػػػػػػػو يقػػػػػػػػرأ فػػػػػػػػي كتػػػػػػػػاب فكػػػػػػػػرم 

مػػػػػػػػػػػع أفِّ الػػػػػػػػػػػردكد كانػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػف أبحػػػػػػػػػػػاث قانكنيػػػػػػػػػػػة كحقكقيػػػػػػػػػػػة  معاصػػػػػػػػػػػر،
 كطبية كغيرىا.

فػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػػـ ينحصػػػػػػػػػر ان مكسػػػػػػػػػكعي فكػػػػػػػػػران يممػػػػػػػػػؾ الزلمػػػػػػػػػي رحمػػػػػػػػػو اهلل  -ٕ
 ؿ فػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػاالت كقضػػػػػػػػػػايا فكريػػػػػػػػػػة معاصػػػػػػػػػػرة،تخصصػػػػػػػػػػو فحسػػػػػػػػػػب؛ بػػػػػػػػػػ

 كمنيا اطالعو عمى افتراءات إعداء اإلسالـ.
رحمػػػػػػػػػػو اهلل عقميتػػػػػػػػػػو األصػػػػػػػػػػكلية فػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػرض كتفنيػػػػػػػػػػد الزلمػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتغؿ  -ٖ

كباألدلػػػػػػػػػػػػة النقميػػػػػػػػػػػػة  تػػػػػػػػػػػػارة،مػػػػػػػػػػػػزاعـ المستشػػػػػػػػػػػػرقيف باالسػػػػػػػػػػػػتدالؿ العقمػػػػػػػػػػػػي 
كبأسػػػػػػػػػػػمكب أىػػػػػػػػػػؿ األصػػػػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػػػي اإلجمػػػػػػػػػػػاؿ  أخػػػػػػػػػػرل،كتكجيييػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػارة 

 كالتفصيؿ.
رحمػػػػػػػػو اهلل عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػزاعـ أعػػػػػػػػداء اإلسػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػف  لػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػف ردكد الزلمػػػػػػػػي -ٗ

نَّمػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػاءت منثػػػػػػػػػػكرة  معػػػػػػػػػػيف؛المستشػػػػػػػػػػرقيف محصػػػػػػػػػػكرة فػػػػػػػػػػي مَؤَلػػػػػػػػػػؼ  كا 
ممػػػػػػػػا أعطػػػػػػػػاه الحريػػػػػػػػة فػػػػػػػػي التفنيػػػػػػػػد كالػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػى  متعػػػػػػػػددة،فػػػػػػػػي أبحػػػػػػػػاث 

، كىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػا يميػػػػػػػػزه عمػػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ زعػػػػػػػػـ كبطػػػػػػػػػرؽ مباشػػػػػػػػرة كغيػػػػػػػػػر مباشػػػػػػػػرة
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كتػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػذا المجػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػف المفكػػػػػػػػػػػػػريف المعاصػػػػػػػػػػػػػريف لػػػػػػػػػػػػػو أك 
 يو.المتقدميف عم

امتمػػػػػػػػػؾ الزلمػػػػػػػػػي رحمػػػػػػػػػو اهلل قػػػػػػػػػدرة ذىنيػػػػػػػػػة اتسػػػػػػػػػمت بػػػػػػػػػالتفكير اإلبػػػػػػػػػداعي  -٘
كالقػػػػػػػػػراءة الناقػػػػػػػػػدة كالفاحصػػػػػػػػػػة، تجمػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػي تمكنػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف رصػػػػػػػػػػد 
افتػػػػػػػػػػػػػػراءات أعػػػػػػػػػػػػػػداء اإلسػػػػػػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػػػػػػف اربػػػػػػػػػػػػػػاب الفكػػػػػػػػػػػػػػر االستشػػػػػػػػػػػػػػراقي، 

 كمكاجيتيا عقالن كنقالن.
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم 
أجنحة المكر الثالثة كخكافييا: عبد الرحمف بف حسف َحَبنََّكة الميداني  .ٔ

 ـ.ٕٓٓٓ-ىػٕٓٗٔ، ٛطدمشؽ،  ،دار القمـ ،ىػ(ٕ٘ٗٔتالدمشقي )
 ـ.ٖٜٜٔ، ٔط، عمي بف إبراىيـ النممة، دبيات العربيةاالستشراؽ في األ .ٕ
لمفكر االستشراؽ في السيرة النبكية، عبد اهلل محمد االميف، المعيد العالمي  .ٖ

 ـ.ٜٜٚٔاإلسالمي، القاىرة، 
الدار  ،أحمد عبد الرحيـ السايح ،االستشراؽ في ميزاف نقد الفكر اإلسالمي .ٗ

 ـ.ٜٜٙٔ ،ٔط ،المصرية المبنانية
دار  ،االستشراؽ كالخمفية الفكرية لمصراع الحضارم، محمكد حمدم زقزكؽ .٘

 ـ.ٜٜٚٔ ،القاىرة ،المعارؼ
دار  ،مصطفى السباعي ،ييـاالستشراؽ كالمستشرقكف ما ليـ كما عم .ٙ

 .الكراؽ
 ،دار التضامف لمطباعة ،محمكد حمدم زقزكؽ ،اإلسالـ كاالستشراؽ  .ٚ

 .ـٜٗٛٔ ،ٔط ،القاىرة
تخريج األحاديث المرفكعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير لمبخارم:   .ٛ

إعداد:  ،ىػ(ٕٙ٘تمحمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم )
يـ بف عبيد أستاذ الحديث كعمكمو المشارؾ قسـ الكتاب محمد بف عبد الكر 

 .ـٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔ، ٔط ،مكتبة الرشد، الرياض ،كالسنة جامعة أـ القرل
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عالـ الكتب  ،التفكير الناقد كاالبداعي: فراس محمكد مصطفى السميتي .ٜ
 .ـٕٙٓٓ ،األردف ،الحديث

كسننو كأيامو:  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  .ٓٔ
محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي: تحقيؽ: محمد زىير بف 

 .ىػٕٕٗٔ، ٔط ،دار طكؽ النجاة ،ناصر الناصر
جريدة المشرؽ: مقاؿ بعنكاف: الدكتكر مصطفى الزلمي مفخرة عممية  .ٔٔ

  ،www.almashriqnews.comـ:ٕٙٔٓ/ٙ/ٓٔ لمعراؽ
حؽ الحرية في القػػػػػرآف الكريـ، مصطفى ابراىيـ الزلمي، دار إحساف  .ٕٔ

 .ـٕٕٔٓ، ٗط، لمنشر
دكلة اإلسالـ في األندلس: محمد عبد اهلل عناف المؤرخ المصرم  .ٖٔ

 ـ.ٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔ، ٗط ،مكتبة الخانجي، القاىرة ،ىػ(ٙٓٗٔ)ت
كؿ ترجمة  ،لممستشرؽ اجناس جكلد تسيير ،العقيدة كالشريعة في اإلسالـ .ٗٔ

حسف عبد القادر، كعبد العزيز عبد الحؽ،  يمف محمد يكسؼ مكسى كعم
 مصر. ،دار الكتب الحديثة

دار  ،ىػ(ٜٕٚتأحمد بف يحيى بف جابر بف داكد الَباَلُذرم ) ،فتكح البمداف .٘ٔ
 ـ.  ٜٛٛٔ ،بيركت، كمكتبة اليالؿ

مرعي بف يكسؼ بف  ،قالئد المرجاف في بياف الناسخ كالمنسكخ في القرآف .ٙٔ
تحقيؽ: سامي  ،ىػ(ٖٖٓٔتبكر بف أحمد الكرمى المقدسي الحنبمى ) أبى

 .الككيت، دار القرآف الكريـ ،عطا حسف
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دار إحساف لمنشر  ،مصطفى ابراىيـ الزلمي ،مجمكعة األبحاث الحقكقية .ٚٔ
 .ـٕٗٔٓ، ٔط، كالتكزيع

دار إحساف لمنشر  ،مجمكعة األبحاث الطبية: مصطفى ابراىيـ الزلمي .ٛٔ
 .ـٕٗٔٓ، ٔط، كالتكزيع

دار إحساف لمنشر  ،مجمكعة األبحاث القانكنية: مصطفى ابراىيـ الزلمي .ٜٔ
 .ـٕٗٔٓ، ٔط ،كالتكزيع

دار إحساف لمنشر  ،مجمكعة األبحاث القرآنية: مصطفى ابراىيـ الزلمي .ٕٓ
 ـ.ٕٗٔٓ، ٔط، كالتكزيع

: مسمـ المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل  .ٕٔ
محمد  ،تحقيؽ ،ىػ(ٕٔٙتحسف القشيرم النيسابكرم )بف الحجاج أبك ال

 بيركت.، دار إحياء التراث العربي ،فؤاد عبد الباقي
مجمة التراث  ،مصادر التشريع غير المقبكلة في اإلسالـ: كىبة الزحيمي .ٕٕ

 ـ.ٖٜٛٔ ،يكليكسكريا،  ،(ٕٔ-ٔٔ) العدد ،العربي
 ،كالقانكنية: مديحة صالح ميدم مصطفى ابراىيـ الزلمي كآراؤه االصكلية .ٖٕ

  ـ.ٖٕٔٓ، ٔمطبعة الرفاه، بغداد، ط
المقارنات التشريعية بيف القكانيف الكضعية كالمدنية كالتشريع اإلسالمي  .ٕٗ

ماـ مالؾ: سيد عبد اهلل عمي مقارنة بيف القانكف الفرنسي كمذىب اإل
 ،تحقيؽ محمد احمد سراج كعمي جمعة محمد كاحمد جابر بدراف ،حسيف

 .ـٕٔٓٓ ،ٔطالقاىرة،  ،دار السالـ ،جزء األكؿال
أحمد معمكر  ،مكجز التاريخ اإلسالمي مف عيد آدـ إلى عصرنا الحاضر .ٕ٘

 .ـٜٜٙٔ-ىػٚٔٗٔ، ٔطالرياض:  ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية ،العسيرم
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 ،دار العمـ لممػػػػػالييف، عبػػػػػد الرحمف بدكم، مكسكعػػػػػػػػة المستشرقيػػػػػػػف .ٕٙ
 .ـٖٜٜٔ، ٖط، بيركت

  . https:www.ahlalhdeeth.com مكقع ممتقى أىؿ الحديث: .ٕٚ
نقد الخطاب االستشراقي، الظاىرة االستشراقية كأثرىا في الدراسات  .ٕٛ

 ،ٔط، بيركت ،دار المدار اإلسالمي ،ساسي سالـ الحاج ،اإلسالمية
 .ـٕٕٓٓ
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