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امللخص

يعترب اإلمام الشوكاين عاملا جمتهدا إذ إنه متفنن يف كثري من العلوم ،ومل يرتك املؤلف اباب من أبواب العلم الشرعي إال وتبحر فيه ومن
كتبه املشهورة نيل األوطار يف شرح أحاديث األحكام .لذا ،ومن خالل هذا الكتاب قد ظهرت اختياراته الفقهية املخالفة للمذاهب
األربعة ،وله اختياراته املستقلة مبنية على القواعد واألسس يف استنباط األحكام ،وقد ظن بعض الناس أن املخالفة للمذاهب األربعة
خارقا لإلمجاع واحلق حمصورا فيما اتفقت على تلك املذاهب ،ويف احلقيقة أن املسائل اليت اتفقت عليها املذاهب األربعة تعرب عن
رأي مجهور الفقهاء وغالبا أقرب للصواب ،ولكن آراءهم واختياراهتم ليست حبجة لغريهم وليست إمجاعا ملزما إذا تبني أن هناك
دليل آخر ،لذا فإن هذه الدراسة هي احلاجة إىل حصر اختياراته الفقهية املخالفة للمذاهب األربعة – وذلك من كتابه نيل األوطار
– اليت أبرزها الباحثون السابقون لداللة أن احلق يدور مع الدليل ،عالوة على هذا أن هذه الدراسة القائمة حتاول كشف معامل منهج
الشوكاين الذي سلكه يف أتليف كتابه الستنباط األحكام الفقهية مع بيان آرائه املستقلة .والباحث سيعتمد يف دراسته على املنهج
التحليلي والوصفي حيث جيمع ويستقرئ اآلراء الفقهية للشوكاين من كتاب نيل األوطار ،مث الدراسات السابقة منها الرسائل
وا ملقاالت العلمية والكتب املصنفة حول كتابه وشخصيته ومناهجه الذي تيسر للباحث اطالع عليها .وحصلت الدراسة أن هناك
قل ،وهذا يشري إىل أن أبواب االجتهاد مفتوح إىل يوم
وجود عدة اختيارات الشوكاين الفقهية املستقلة يف كل قسم من كتابه وإن ّ
القيامة وللمجتهد أجران؛ أجر إن أصاب ،وأجر إن أخطأ.
الكلمات املفتاحية:
اإلمام الشوكاين ،نيل األوطار ،االختيارات الفقهية ،اآلراء املستقلة ،املذاهب األربعة.
Abstract
Imam al-Shawkani was a great Islamic scholar who had reached the level of mujtahid and mastered
various fields of knowledge. Among his greatest works is the book of Nayl al-Awtar, lectures on Legal
Hadith. There are some of his opinions especially in the matter of fiqh that contradict the views of
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the Imam of the Four Sects (Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafie, Imam Hanbali). He had his own
personal view in determining a hukum based on the method of istinbath hukm. Some people opine
that views which contradict the views of the Imam of the Fourth Sects are wrong and out of ijma’.
The right views are only based on the views of the Imam of the Four Sects. In actual fact, the views
of the Imam of the Four Sects in the matter of fiqh only reflect the views of the majority and its
truth can be accepted. Even so, their views are not mandatory arguments that other mujtahids need
to follow if there are other arguments. Therefore, this study will gather his personal views that
contradict the views of the Imam of the Four Sects in his book Nayl al-Awar through the highlights of
previous literature review and explain that the truths are based on arguments. The methodology used
in this study is qualitative in nature by analyzing the data obtained descriptively. The primary source
referred to is the original work composed by Imam al-Shawkani. While the secondary source is previous
studies such as theses, journal articles and books. The result of the study shows that there are several
personal views of Imam al-Shawkani that contradict the Imam of the Four Sects views in his book,
Nayl al-Awtar. This has proven that the door of ijtihad for a mujtahid is open until the Day of
Judgment. If the ijtihad is correct then two rewards are bestowed, if not, one reward is bestowed.
Keywords:
al-Imam al-Shawkani, Nayl al-Awtar, Jurisprudential Choices, Independent Opinions, Four School of
Islamic Jurisprudence.
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املقدمة
 فبعد أن متت الرسالة، وخدمة الرتاث اإلسالمي العريق،فسبحان الذي يهدي عباده املخلصني خلدمة دينه الشريف
النبويّة الشريفة صار ورثة األنبياء من الصحابة رضوان هللا عليهم ومن تبعهم من العلماء الذين حيملون العلم املوروث

 وجند هؤالء العلماء األجالء.للحق والساعون لنشره
ّ عن صاحب الرسالة حممد صلى هللا عليه وسلم هم ال ُـمبلّغون
يف ختصصاهتم وشىت جماالت نبوغهم على طوائف فمنهم املشتغلون جبمع وشرح األحاديث النبويّة بطرق ومناهج
 تيسرياً لألمة ونشراً ملنافع،ً ومنهم من يطيل فيشرحها شرحاً وافيا،ً ومنهم من يشرح األحاديث شرحاً خمتصرا،متعددة

، وعلى إثر ذلك ظهرت كتب متعددة تشمل جوانباً متنوعة.علوم السنّة املطهرة وما يتعلق هبا من األحكام الشرعية
 وهذا دليل، وتزكية النفوس وتربيتها وغري ذلك، واألذكار واألدعية، والرتغيب والرتهيب،كأحاديث األحكام الفقهيّة
.األمة البالغ بعلوم احلديث خصوصاً بعد تدوين كتب السنة املشهورة ابلصحاح
ّ على اهتمام
 وعُرفوا خبدمة األحاديث النبويّة اإلمام اجلليل العامل،ومن هؤالء الرجال الذين خدموا العلم وأفنوا حياهتم فيه
 وهو عامل قام بشرح عدد من األحاديث النبويّة يف كتاب له،)ه1250-ه1173( املتفنن حممد علي الشوكاين
 وامتاز هذا الكتاب ابلرتكيز على أحاديث."مساه "نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار
 مما جيعل منه كتاابً ال يُستغىن عنه يف طلب، كما حيمل مميزات خاصة وملؤلفه أسلوب مستقل يف أتليفه،األحكام
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العلم ملا فيه من فوائد وفرائد ،وقد احتوى الكتاب على أدلة لألحكام ابإلضافة إىل العديد من الفوائد احلديثيّة ،ومن
أهم مسات كتاب نيل األوطار عناية صاحبه ابستنباط أحكام الفقه ،وطريقته يف التعامل مع النصوص ،ومنهجه يف
ّ
تعسف.
بيان الراجح واملرجوح من غري ّ
تعصب أو ّ

وكتاب نيل األوطار للشوكاين هو شرح لكتاب ألفه الفقيه احمل ّدث شيخ اإلسالم جمد الدين ابن تيمية ،وقد
أهم املؤلفات اليت مجعت أحاديث األحكام،
مساه "املنتقى يف األحكام الشرعيّة من كالم خري الربيّة" الذي يُع ّد من ّ
وكان اإلمام الشوكاين أحد األعالم الذين كان هلم ٌّ
حظ من املعرفة والقدرة على شرحه شرحاً فقهياً حديثياً.

وألمهيّة هذا الكتاب (نيل األوطار) وكثرة منافعه ،قام كثري من احملققني والباحثني ببذل جهودهم خلدمته
ِ
وخرج أحاديثه ،وبعضهم مجع إمجاعات اإلمام يف املسائل الفقهيّة ،وهناك عدد
واالعتناء به ،فوج َد منهم من ح ّققهّ ،
ليس بقليل من الباحثني كتبوا أحبااثً تتناول منهج الشوكاين يف التعامل مع التعارض الظاهري بني األدلة ،واختياراته
األصوليّة وتطبيقاهتا الفقهية ،ومناهجه اللغويّة يف كتابه نيل األوطار.
واألهم من ذلك كلّه هو طريقة اإلمام الشوكاين يف استنباط األحكام الفقهية من احلديث النبوي الشريف
ومقارنته بني أقوال املذاهب األربعة ،مث ترجيحه لألدلة املتعارضة مبيزان العلم لكونه يُعترب جمتهداً مطلقاً يف عصره.
ترجحت له صحتها ابلدليل ،خالفاً للمخالفة وهي تقدمي رأي
فالرتجيح هو أن ينتصر ألحد املذاهب األربعة إن ّ

يعرب فيه عن اجتهاده ووجهة نظره اليت خيالف فيه غالباً أقوال املذاهب األربعة.
مستقل ّ
ومن أمثلة آرائه املستقلة عنده قوله بتحرمي نتف الشيب مطلقا استنباطاً من احلديث الذي رواه عمرو بن شعيب
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يب َشْيـبَةً
ب فَإنَّهُ نُ ُ
ور املُ ْسل ِمَ ،ما م ْن ُم ْسل ٍم يَش ُ
عن أبيه عن ج ّده ،أ ّن النيب صلى هللا عليه وسلم قال)) :ال تَـْنت ُفوا الشَّْي َ
ِ ِ ِِ
اَّللُ لَهُ ِهبَا َحسنَةً َوَرفَـ َعهُ ِهبَا َد َر َجةً َو َح َّ
ط َعْنهُ ِهبَا َخ ِطيئَةً(( ( )Hanbal, 2001خالفاً ألصحاب
ب َّ
يف اإل ْس َالم إَّال َكتَ َ
َ
املذاهب األربعة الذين قالوا بكراهة ذلك ( ،)al-Shawkani, 1993وهذا املثال من األمثلة اليت سوف يشري إليها
الباحث يف دراسته عند حبث اآلراء املستقلة لإلمام الشوكاين.

منهج البحث
املنهج النوعي  :سيعتمد الباحث يف دراسة هذا املوضوع على املنهج النوعي ،حيث سيقرأ الباحث الرساالت
واملقاالت واملؤلفات والكتب والدراسات السابقة اليت تدور حول االختيارات الفقهية لإلمام الشوكاين ومنهجه يف
استنباط األحكام الفقهية  -من خالل كتابه نيل األوطار  -كي يستخرج ما فيه من اختياراته الفقهيّة ،وبعد تلك
سيتوصل الباحث إىل مجع بعض اختياراته الفقهيّة اليت
القراءة املتأنية سيقوم الباحث بتحليل ما قارنه ،ونتيجة لذلك
ّ
انفرد هبا اإلمام.
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الدراسة التمهيدية للدراسات السابقة
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز الدراسات السابقة اليت تتعلق ابالختيارات الفقهية املستقلة ابإلمام الشوكاين من خالل
كتابه نيل األوطار ،وهو من كتب أحاديث األحكام الذي اعتىن به العلماء جيل بعد جيل بدراسة منهجه يف
استنباط األح كام يف علم األصول ،وقام بعضهم بتناول اختياراته يف مسألة الفقه مع إبراز ترجيحاته الفقهية للمذاهب
األربعة ،واجتهد بعضهم مبقارنة منهج أتليفه بكتب أحاديث األحكام األخرى ،وهناك من يبحث من جانب خمتلف
يف األحاديث وكيفية دفع التعارض عنها ،ومنهم من حيققون هذا الكتاب ،ومن طرف آخر حاول بعض الباحثني
القيام إبظهار فكره وشخصيته وجهوده الرتبوية .لذا ،قسم الباحث هذه الدراسة إىل احملاور التالية:
الشوكاين :حياته العلمية وشيوخه وتالميذه وثناء العلماء عليه
حياتهُ :ولد اإلمام الشوكاين يف بلد شوكان يوم االثنني عام 1760م املوافق من شهر ذي القاعدة عام 1173ه.

وامسه حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين ،واشتهر ابلشوكاين نسبةً ملسقط رأسه ،وعاش يف أسرة مسلمة
ملتزمة ،وعُرف حبسن أخالقه واهتمامه ابلعلم والعلماء ،ونشأ اإلمام بصنعاء وتتلمذ على يد أبيه منذ صغره بطلب
العلم واالجتهاد فيه ،وتفرغ للعلم وجمالس العلماء ،كما حفظ القرآن الكرمي على يد املشايخ يف صنعاء وختمه على
يد شيخه حسن بن عبد هللا اهلبل الفقيه ).(al-‘Ammari, 1988

إضافةً إىل ذلك مل ميض وقته إال وقضاه حبفظ املتون ومراجعة الكتب ،وكان يشتغل ابلدراسة والتدريس
درسا ،وبعلو قدر علمه وتف ّقهه يف املسائل ،وذلك يف أايم دراسته،
كامل اليوم حىت بلغت دروسه حنو ثالثة عشرة ً
كان يفيت ألهل صنعاء إبذن شيخه ،واستمر على هذا النهج عشرين عاما إىل أن وافته املنية ،وبعد وفاة القاضي
األكرب حيىي ب ن صاحل السحول مبدينة صنعاء ،طلب منه اإلمام املنصور علي بن املهدي عباس بتويل منصب القضاء
خوفا من الذين ال يوثق بعلمهم عُ ّني يف هذا املنصب ،وعمره حيئنذ ما بني الثالثني واألربعني (.)al-Sharji, N.D
ّأما عقيدته فكانت عقيدة السلف من الصحابة والتابعني ،ومن أقواله يف العقيدة " :إيراد أدلة الصفات
على ظاهرها من دون حتريف هلا وال أتويل متعسف لشيء منها وال جرب وال تشبيه وال تعطيل يفضي إليه كثري من

لكم هائل
التأويل .)al-Shawkani, 1989( "...كما كان متأثرا ابلفقه الزيدي يف بداية حياته ولكن بعد استيعابه ّ
من العلوم يف شىت اجملالت رفض املذهب ونبذ التقليد ،فأصبح يدعو إىل االجتهاد ومل يلزم نفسه أبي مذهب ومل
ينتسب إليه ،فمذهبه هو ما يقوم على الكتاب والسنة وذلك بعد جهد نفسه يف االستنباط واالستدالل ابألدلة
الشرعية.
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شىت الفنون
شيوخه :مل تظهر شخصية اإلمام الشوكاين بصفة اجملتهد إال بربكة تربية شيوخه األجالء ،تتلمذ عنهم يف ّ

وصاحبهم يف كل وقت ،وقرأ عليهم مجيع املصنفات ،منها الفقه وأصول الفقه والتفسري واحلديث وغري ذلك ،ولقد
نبّه اإلمام الشوكاين يف كتابه "البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع" أ ّن من أشهر شيوخه يف صناعة ملكته

يف الفتوى هم والده ،وأمحد بن عامر احلدائي مث الصنعاين (ت 1197هـ) ،والسيد إمساعيل بن احلسن بن أمحد بن
احلسن بن اإلمام القاسم بن حممد (ت 1206هـ) ،وعبد الرمحن بن احلسن األكوع (ت1206هـ) ،السيد عبد
القادر بن أمحد الكوكباين (ت 1207هـ) ،والسيد علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أمحد بن عامر الشهيد
(ت1207هـ) ،واحلسن بن إمساعيل بن احلسني بن حممد املغريب(ت1208هـ) ،وصديق بن على املزجاجي الزبيدي
احلنفي (ت1209هـ) (.)al-‘Izri, 2005
تالميذه :ومن جانب تالميذه الذين تتلمذوا على يديه ،وأصبحوا علماء مشهورين يف عصرهم ،وكان
عددهم ال حيصى ،ومن أبرزهم هؤالء :السيد أمحد بن علي بن حمسن بن اإلمام املتوكل على هللا إمساعيل بن القاسم
الصنعاين (ت 1223هـ) ،وأمحد بن على بن حممد بن أمحد طشي الصعدي مث الرداعي(ولد1190هـ) ،وأمحد بن
لطف الباري بن أمحد بن عبد القادر الورد خطيب صنعاء وابن خطيبها (ولد 1192هـ ) ،وأمحد بن يوسف
الرابعي (ولد1155هـ) ،وحسني بن على بن صاحل العماري الصنعاين (ت1225هـ) ،واحلسني بن حممد بن عبد
هللا العنسي مث الصنعاين (ولد  1188هـ) (.)al-‘Izri, 2005
ثناء العلماء عليه
تكاد ال ختلوا املكتبات اإلسالميّة واملراكز العلميّة من تراث اإلمام الشوكاين ،ومجيع مصنّفاته ذات القيمة واجلودة،
األمة من جيل إىل جيل اعتنت اعتناء ابلغاً بكتبه حتقيقاً وتعليقاً وتدريساً ،حىت أ ّن مجيع خمطوطات
واجلدير ابلذكر أ ّن ّ
املؤلف متّ حتقيقها وطبعها ،ومن أشهرها كتاب حديث األحكام وهو "نيل األوطار" – ألّفه وهو يف سن الشباب

اجلرار املتدفق على حدائق األزهار" يف الفقه" ،البدر الطالع
قبل اهتمامه ابلقضاء – ومنها أيضا كتاب "السيل ّ
مبحاسن من بعد القرن التاسع" يف ترمجة الرجال ،ويف علم أصول الفقه "إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول"
وغريها اليت تبلغ مصنفاته  295رسالة وحبثا مطبوعا وخمطوطا ومفقودا (.)al-Khallaqi, 2012

وأثىن عليه كثري من العلماء منهم :القانوجي (ت7111ه) وهو أحد تالميذه املشهورين يف كتابه أجبد العلوم
حيث يقول " :له مؤلفات يف أغلب العلوم ،منها :كتاب نيل األوطار شرح منتقى األخبار جل ِّد ابن تيمية رمحه هللا
يف أربع جملدات كبار ،مل تكتحل عني الزمان مبثله يف التحقيق ،أعطى فيه املسائل حقها يف كل حبث على طريق
اإلنصاف وعدم التقيُّد مبذهب األسالف ،وتناقله عن مشائخه وانتفع به العلماء وطلبة العلم أيضا" ( al-Qanuji,

.)2002
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يتجول يف األقطار
وقال ابن بدران الدمشقي (ت  7117ه) .." :مل يزل هذا الكتاب أي منتقى األخبار بكرا َّ
حىت َّ
جمتهد القطر اليماين
حط ركابه يف البالد اليمانية ،فاشتهر هناك كالشمس يف رابعة النهار ،فتصدَّى لشرحه ُ
حممد بن علي بن عبد هللا الشوكاين.)Ibn Badran, 1401H( "...
وقال الدكتور حسني العمري من أحد األعالم املعاصرين" :لقد اتّسم نيل األوطار ابجلهد الكبري الذي بذله
التعصب املذهيب أو النظرة الضيقة البعيدة عن
تقصيه األدلة يف خمتلف املسائل ابجتهاد متحرر من ُّ
الشوكاين يف ّ
ومعتمدا منذ بداية هذا القرن يف خمتلف األوساط العلمية واجلامعية
العامة للشريعة ،وهذا ما جعله مقبوالً بل
ً
املقاصد ّ

العربية واإلسالمية" (.)al-‘Ammari, 1990
وانتقل إىل الرفيق األعلى وعمره  74سنة يف سنة 1834م املوافق  1250هـ ،ودفن مبقربة خزمية املشهورة
بصنعاء.
اإلمام الشوكاين ومنهجه يف كتابه نيل األوطار
إن دراسة مسلك اإلمام الشوكاين وطريقته يف استنباط األحكام الفقهية من األدلة الشرعية ذات شأن يف الفقه
اإلسالمي ،كما أهنا تع ّد من أهم الدوافع يف إظهار شخصيته العلمية ومعرفة أقواله الفقهية يف حترير املسائل اخلالفية،
وكتبه مطبوعة ومدروسة يف أحناء العامل اإلسالمي ( )al-Khallaqi, 2012وهذا ما ساهم يف نشر فكره وعلمه ،ومن
أبرزها كتابه املسمى بنيل األوطار شرح منتقى األخبار جملد الدين ابن تيمية (ت 652ه) ،وهو كتاب حديثي
وفقهي اعتمد عليه كثري من الباحثني واعتربوه مرجعاً يف معرفة أحاديث األحكام .ومن جراء ذلك أن هذا الكتاب
( )Shahid, 2003والعراق (1998

)al-Duri,

يُدرس يف بعض املراكز اإلسالمية واجلامعات حىت يف بالد إندونيسيا
كأحد املناهج الالزمة يف استنباط األحكام والفتاوى ودراسة االختيارات الفقهية.
فنيل األوطار هو أحد الشروح للمنتقى كما تقدم ذكره وقد اعتىن بشرحه األئمة السابقني منهم العالمة

حممد بن أمحد املقدسي (ت744:ه) و العالمة أيب العباس أمحد بن احملسن (ت771 :ه) و العالمة سراج الدين
يتم شرحهما من طرف صاحبيهما (حممد الدسوقي1987 ،م:
عمر بن امللقن (ت804 :ه) ،والكتاابن األوليان مل ّ
شرحا وافيًا ،والذي يتميز به صاحب
كبريا بشرحه ً
ص )368-367إال بعدما جاء اإلمام الشوكاين وانل حظًا ً
املنتقى أن أحاديثه أكمل شرحا ولغة وفقها وحديثا واشتمل على  5029حديثا ( )Ibrahim, 2011بداية من قسم
العبادات حىت قسم القضاء والشهادة ،وإىل يومنا هذا ال يوجد من املعاصرين من قام بشرح نيل األوطار لعلو مكانته
إال أنه يوجد من اختصره يف كتاب بعنوان "بستان األحبار خمتصر نيل األوطار" للعالمة الشيخ فيصل بن عبد العزيز
آل مبارك وطبع عام 2008م ( ،)‘Ali Mubarak, 1998ومن انحية خادم ربيع أبو بكر عبد الباقي بتأليف فقد
جعل للكتاب فهارس لألحاديث مع اإلشارة إىل مواضعها تيسريا للقارئ ،وهو كتاب نفيس حتت عنوان " فهارس
نيل األوطار" (.)‘Abd al-Baqi, 1992
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ومن أمهات الكتب اليت تناولت منهج اإلمام الشوكاين يف نيل األوطار كتاب "اإلمام الشوكاين رائد عصره،
دراسة يف فقهه وفكره" لسحني بن عبد هللا العمري ،حيث أشار فيه إىل أهم النقاط اليت سار عليها وهنجها اإلمام،
لقد حاول اإلمام الشوكاين يف أتليفه عدم اإلطناب ومراعاة شديدة لالختصار إال يف مواطن اخلالف ،ابلرغم من
ذلك أن شرحه يف أوله طال فكان قرب  20جملدا إال بعد نصح شيخه عبد القادر بن أمحد له ابالختصار فاختصره
ضم
( .) al-Shawkani, 2012مل يرتك احلديث إال وقام ببيان صحته وتفسري غريبه واستفادة كل الدالالت منهّ ،
األحاديث اليت مل يذكرها صاحب املنتقى وع ّقب عليه يف فقه احلديث إن سكت ،مل يذكر تراجم الرواة لكنه ضبط

األمساء ،وأهم شيء أنه قد جعل استنباطه لألحكام اجلزئية مراعاة ابلقواعد األصولية مع ذكر أقوال املذاهب وترجيحه
اضطر ( ;.)al-Khatib, 1990 .al-‘Aylami, N.D
إذا ّ
ليس معروفًا على وجه اليقني أ ّن الدراسة املنهجية للدراسة السابقة يف كتاب نيل األوطار تربز شخصية
املؤلف أبنه جمتهد مطلق يف عصره ،ملا كان هذا الكتاب يتصف بكثرة األدلة املتعارضة يف نصوص الشريعة فتنتج
ّ
مثرة اخلالف بني الفقهاء يف استنباط األحكام ) ،)Ahmad, & Hasan Abdullah, 2016هلذا أشار ماس خالق
رينجون إىل قضية أتويالت الفقهاء يف استنباط األحكام للنصوص اليت حتتمل أكثر من معىن يف هذا الكتاب،
إضافة إىل هذا ليس كل التأويالت صحيحة إال ثبتت ابألدلة القوية ،وفهم الفقهاء يف أتويل املسألة له أتثري يف

إصدار احلكم (.)Rinjun, 2017
مضى بنا القول أب ّن اإلمام الشوكاين أبدى رأيه يف مسألة فرعية واستدل ابألحكام الشرعية والقواعد األصولية
املعتربة  ،لذا حاول أن جيمع بني األقوال يف املذاهب األربعة والتوفيق بينها بقدر اإلمكان ألن إعمال الكالم أوىل
من إمهاله ( )Zaidan, 2011وهو املنهج املقدَّم لألدلة املتعارضة كما قال عنه اإلمام الشافعي" :ولزم أهل العلم أن
ميضوا اخلربين على وجوههما ،ما وجدوا إلمضائهما وجها ،وال يعدوهنما خمتلفني ومها حيتمالن أن ميضيا" (Asy-
توقف منها ،بناء على ذلك هناك
 ،)Syafie, 1940وإن تعذر على ذلك ذهب إىل النسخ مث الرتجيح ،وإال ّ
من الباحثني من يبحث عن اإلمجاعات اليت توافق فيها اإلمام مع املذاهب األربعة وأييت ابلنماذج التطبيقية للمسائل
الواردة يف كل األبواب سواء كانت يف العبادات (Abd al-Hakim, 2014؛  )Ahmad Abduh Hamad, 2017أو
املعامالت (.)Rinjun, 2017
ومع ذلك رّكز راي مظفر خليل يف دراسته على إمجاعات اإلمام الشوكاين ولكن من حيث داللة النهي

الواردة يف األحاديث النبوية م ن خالل هذا الكتاب (قسم البيوع والنكاح) ،فإن الفكرة اليت قامت عليها الدراسة
هي أملعية ألن داللة النهي تستبني به احلرام كما يتوقف عليه األمر وهو احلالل يف احلكم التكليفي ( Khalil,
تتفرع هذه الدراسة املنهجية بني كتب :نيل األوطار وإرشاد الفحول وسيل اجلرار بربط املسألة الفقهية
ّ ،)2015
الظنية ابألصولية داللةً على أن مؤلفاته استغىن عنها كل الباحثني يف فهم طرقه يف استنباطه لألحكام الشرعية ( Abd
 ،)al-Aziz, 2011وال يُبالغ يف القول أ ّن معرفته بفقه الواقع وإدراك وضع الناس يف استنباط األحكام جتعل اختياراته
صاحلة للتطبيق يف اجملتمع احلاضر (.)Halimah Bukrushah, 2002
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قل
واملعروف أن اإلمام الشوكاين سلك مسلك اجلمهور يف دفع التعارض ّ
وضم منهجني ظاهرمها التناقض ّ
ما جيتمعان :احلصر والتفريع مع االختصار من غري إقالل ،والشرح والبسط مع التأصيل واالستشهاد من غري إخالل،
واتضح األم ر أنه أنكر حجية اإلمجاع يف املسألة العلمية الظنية ال القطعية ،والثمرة من ذلك هو بيان أتثري صحة
إمجاعاته وعدمه على املسائل اخلالفية ،وكشف املنظومة الفقهية ابلقواعد األصولية ،والعلم مبنهجه يف التعامل مع
الرتاث الفقهي اإلسالمي.
اإلمام الشوكاين واختياراته الفقهية
لقد أسلفنا الكالم عن منهج اإلمام الشوكاين يف كتابه الذي ربط فيه بني املنهج الفقهي احلديثي واألصويل ،فال
يلجأ اإلمام الشوكاين إىل االختيارات أو الرتجيحات إال بعد أن يقوم جبمع أو نسخ األدلة املتعارضة بقدر إمكانه،
يتبني أن الدراسة حول االختيارات الفقهية لدى اجملتهدين األولني من خالل كتبهم تسعى إىل معرفة قدر
وهبذا ّ
مستوى علمهم يف استنباط األحكام الفقهية ابألدوات العلمية املختلفة ،وعلى سبيل املثال نرى أن هناك من الباحثني
من يقوم ابلكتابة عن اختيارات اإلمام النووي يف كتابه اجملموع شرح املهذب ( )al-Astal, 2012وترجيحاته يف
(Muafaqi al-

كتاب روضة الطالبني ( ،)Zahidyan, 2015واالختيارات الفقهية للشيخ عبيد هللا املباركفوري
 ،)Amin, 2014واالختيارات الفقهية لإلمام الصنعاين يف قسم املعاوضات املالية (،)Mohammad Julem, 2018
واالختيارات الفقهية لإلمام النسائي من خالل تراجم سننه ( )Khaulah Miludi, 2017وغري ذلك من األعالم،
ولقد بدا أن هذه الدراسات مهمة كوهنا تُظهر مناهج اجملتهدين وإعمال فكرهم يف جتديد املنهج الفقهي وإحياء
الثقافة اإلسالمية نفسها.
واملتأمل يف هذه الدراسات يالحظ أن بعض الباحثني قد أطلقوا مصطلح (االختيارات) بعدة صيغ منها
"االختيارات" نفسها (al-Qarni, 2013؛ al-Asyukani, 2012؛ al-Dailami, 2011؛ al-Khallaqi, 2012؛ al-
(Syahid, 2003؛ Abdullah,

'Izri, 2005؛ al-'Amiri, 2011؛  ،)Muhandi Ya'qub, 2012و"الرتجيحات"
 )2011و"التأويل" ( ،)Rinjun, 2017رغم ذلك فهي كلها تصب يف معىن واحد وهتدف إىل كشف انتساب رأي
اجملتهد ألي مذهب معني أو تقدميه على غريه ،أو انتصار رأيه يف املسألة بني اآلراء املختلفة ،وقد تشمل دراسة
االختيارات مجيع الفنون كاللغة وعلم الكالم واحلديث والقراءات ،وأما الدراسة احلالية بصدد البحث فهي ختتص
ابالختيارات الفقهية لإلمام الشوكاين.
وعلى إثر ذلك ،هناك عدد من الباحثني الذين اهتموا ابالختيارات الفقهية لإلمام الشوكاين كنموذج،
واستخرجوا من كتابه نيل األوطار آراءه يف املسائل اخلالفية اليت تقتضى فيها األقوال بني األئمة يف املذاهب األربعة،
وهناك أيضا من يستخرج آراءه مقارنة مبؤلفاته الفقهية األخرى ،ومنهم من يقوم جبمع وحبث األقوال والرتجيحات
الفقهية لإلمام الشوكاين من جانب واحد وهو جانب العبادات ،ملعرفة الراجح من أقواله املتباينة فقد يرجح قوالً يف
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يبني كيفية تراجعه عن بعض أقواله القدمية من مجيع
كتاب ويذكر خالفه يف كتاب آخر مع أن املسألة نفسها ،حىت ّ
كتبه املطبوعة اليت يبلغ جمموعها تقريباً  50كتاابً ومنها (السيل اجلرار املتدفّق على حدائق األزهر) و (الدرر املضية
تيسر له من خمطوطات (.)al-'Izri, 2005
شرح الدرر البهية) ،وما ّ

ينبغي أن نعلم أ ّن اإلمام الشوكاين له موقف واضح يف اختياراته الفقهية ،وهو ال ينتسب إىل أي مذهب
 وإن وافق فيها إبحدى اآلراء للمذاهب األربعة يف بعض املسائل الفقهية إال بعد أن جاهد نفسه يف االستدالل-يدي مذهبا بل الواقع خالف ذلك ،ويف الدراسة اليت قام هبا أمحد بن أمحد العامري أشار
كما ادعاه بعض أنه ز ّ

املؤلف إىل خمالفة اإلمام الشوكاين للزيدية يف كثري من املسائل وقد بلغت  32مسألة منها :جناسة الكافر ،ومسح
اخلفني ،والنوم ونقضه للوضوء ،والغسل من غسل امليت ،والصالة يف الثوب املغصوب وغري ذلك ( al-'Amiri,
 ،)2011وكان اإلمام الشوكاين ألّف كتااب "العقد الثمني يف إثبات الوصية ألمري املؤمنني" مبينًا يف حديث الرسول
صلّى هللا عليه وسلم لعلي كرم هللا وجهه الذي استدل هبا الزيدي ،وقال عن ذلك أن أتليفه هلذا الكتاب تساحمًا

ملذهبهم وجتديد أصوهلم وال يؤيدهم كما زعموا.
وكانت اختياراته الفقهية ال تتح ّدد يف قسم العبادات من خالل كتابه نيل األوطار فحسب بل تشمل قسم
املعامالت واملناكحات والقضاء أيضاً ،مثاالً فقد حاول الباحثان خزعل حممود الديلمي ومعلمني حممد شهيد جبمع

اختياراته الفقهية يف قسم املعامالت ،مث عقبتها دراسة عن اختياراته الفقهية يف قسم املناكحات اليت أشرف عليها
مهند يعقوب إال أن دراسته اقتصرت على النكاح والطالق ،مث قام علي حممد بدراسة اختياراته الفقهية املتعلقة
ابلقضاء والشهادة اليت استنتج منها صفة القاضي وحكمه ،وأوصاف الشهيد ومميزات الشهادة املقبولة .وأما القسم
األ خري وهو احلدود واجلناايت لقد تناوهلا الباحث إبراهيم عبد الرمحن جبمع املسائل اليت انفرد هبا اإلمام .وكل هذه
الدراسات القائمة ما هي إال إلظهار مسات اجتهاد اإلمام الشوكاين وصالحية اختياراته للتطبيق يف اجملتمع احلاضر،
وبعد دراسة اختياراته يظهر وكأنه له مدرسة مستقلة مجع وربط فيها بني القواعد الفقهية واألصولية واحلديثية واللغوية
واملقاصدية.
وملعرفة االختيارات الفقهية املستقلة لإلمام الشوكاين ،فال بد أن نتعرف على األلفاظ واملصطلحات اليت
عرب هبا اإلمام يف كتابه لتتبني اختياراته الفقهية ،وهي تنقسم إىل نوعي مهمني:
ّ
النوع األول :الداللة الصرحية " :الظاهر" و"الراجح املشهور الراجح من مذاهب العلماء" و "الذي يظهر
يل" و "احلق" و "هو احلق" و "هو الصواب" و "هذا هو الراجح عندي" و "األ َْوىل" و"احلق ما ق ّدمنا" و "ينبغي
املصري إليه".
النوع الثاين :الداللة غري الصرحية" :ظاهر األمر يدل على "..و "فيه إشارة" و "فيها حث" و"فيه رد"
"واألوىل أن يقال " "وهو حجة" أو انتصاره ألحد األقوال" :ليس لنا مثل السوء".
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عرض وحتليل الدراسات السابقة
هناك كثري من الباحثني يف دراستهم تناولوا عن اإلمام الشوكاين من جوانب املختلفة ،إال أن هذه الدراسة سريكز
فيها الباحث من جانبني :اجلانب األول عن مناهج الشوكاين يف كتاب نيل األوطار واجلانب الثاين عن االختيارات
الفقهية لإلمام.
أوال :مناهج الشوكاين يف كتاب نيل األوطار
ً
الرقم الباحث

حصيلة الدراسة
 أشار إىل قضية أتويالت الفقهاء يف استنباط األحكامللنصوص اليت حتتمل أكثر من معىن.

1

)Rinjun (2017

2

)،al-Ruwaili (2016
)،Khasyifati (2015
)Salamah (2016

 تنحصر الدراسة يف قسم املعامالت :بيع الدهن املتنجسوانتفاع املرهتن ابلرهن.
 ليس كل التأويالت صحيحة إال ثبتت ابألدلة القوية. فهم الفقهاء يف أتويل املسألة له أتثري يف إصدار احلكم. بيان مجلة من األحاديث اليت يظهر بينها اختالف وتعارضاألدلة ،مع ختريج األحاديث وبيان درجة حكمها.
 التأكيد على أمهية فهم األحاديث املتعارضة مبا أهنا حتلاإلشكاالت وحتول دون الفهم غري الصحيح للمسائل
الفرعية .والبحث فيها عن حترير النزاعات والنقاشات بني
املذاهب.
 عرض النماذج التطبيقية يف التعامل مع األدلة املتعارضة،بداية من كتاب الطهارة حىت كتاب األطعمة والصيد
والذابئح.
 إيضاح منهج اإلمام الشوكاين يف خمتلف احلديث وموقفهمن اجلمع والتوفيق ،والنسخ ،والرتجيح ،والتوقف.
 عدم االكتفاء بظاهر اإلسناد أو سرد املتابعات والشواهديف احلكم على احلديث ،فال بد من دراسته من عدة
جوانب خمتلفة واالطالع على قول املتقدمني عنها.
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 البحث يف العمل ابحلديث الضعيف يف كتاب نيل األوطار(قسم العبادات واملعامالت) ،ومعرفة املناهج املتميزة لدى
احملدثني وأصحاب املذاهب األربعة ابعتبار أن كل فرقة هلا

3

)al-'Idrus (2011

3

Allahu
)(2008
،Ahmad Tanu (2011)،
)،Abd al-Hakim (2014
)،al-Mahdawi (2014
Ahmad & Hasan
)Abdullah (2016

4

)Khalil (2015

5

)Qasim (2011

آراء مستقلة يف االستدالل ابحلديث الضعيف.
 كما تناول آراء احملدثني والفقهاء واألصوليني يف املسألةاملتعلقة ابحلديث الضعيف يف إثبات احلكم الشرعي،
وكذلك إظهار موقف اإلمام الشوكاين فيه.
 تناول املسائل الفقهية اليت توافق فيها اإلمام ابملذاهباألربعة من حدود قسم العبادات :الطهارة والصالة واحلج.
 بيان أتثري صحة إمجاعاته وعدمه على املسائل اخلالفية. تقف الدراسة على معامل منهج اإلمام الشوكاين يف املوازنةبني األدلة املتعارضة ،مع الرتكيز على طرق اجلمع واإلتيان
ابألمثلة التطبيقية.
 سلك اإلمام مسلك اجلمهور يف دفع التعارض بداية مناجلمع مث النسخ مث الرتجيح ،وإن تعذر فالتوقف.
 اتفق اإلمام الشوكاين مع مناهج اجلمهور يف األدلةاملتعارضة أتصيال وتطبيقا.
قل ما
 ّضم اإلمام الشوكاين منهجني ظاهرمها التناقض ّ
جيتمعان ومها :احلصر والتفريع مع االختصار من غري
إقالل ،والشرح والبسط مع التأصيل واالستشهاد من غري
إخالل.
 قام الباحث بدفع الشبهات اليت يثريها بعض اجلاهلني يفالسنة النبوية أبن قالوا ال عمل إال ابلقرآن.
 أقام رسالته يف ضوء إحدى صيغ التكليف يف أصول الفقه،وهي مجع داللة النهي يف األحاديث النبويّة الشريفة من
خالل كتاب نيل األوطار ،يف قسم البيوع والنكاح.
 بيان موقف اإلمام الشوكاين من اإلمجاع يف الشريعةاإلسالمية وذلك من خالل كتايب :نيل األوطار وسيل
اجلرار.
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 أنكر اإلمام الشوكاين حجية اإلمجاع يف املسألة العلميةالظنية ال القطعية.
 تناول  40مسألة فقهية مرتبطة ابلقواعد األصوليةكنموذج.
 ومجلة القول أ ّن أغلب دراستها تدور حول منهج كتابةأحاديث األحكام يف املنتقى البن تيمية مقارنة مع كتاب
6

)Ibrahim (2011

7

)Abd al-Aziz (2011

8

Halimah Bukrushah
)Syahid (2003) ،(2002

9

Bukrushah
)(2002

Halimah

10

)Edi ،al-Khatib (1990
)Kurniawan (2011

بلوغ املرام البن حجر العسقالين.
 تناولت يف الباب الثالث والرابع مميزات الكتاب يف املنهجوالتصنيف فضالً عن ذكر كتاب نيل األوطار كأحد شروح
املنتقى.
 ربط املسألة الفقهية الظنية ابألصولية من خالل كتاب نيلاألوطار وكتاب إرشاد الفحول.
 تكلم عن أمهية االجتهاد والتجديد والتقريب بني املذاهبوبني صالحية اختياراته للتطبيق يف اجملتمع
يف الفقهّ ،
احلاضر.
 كشفت عن املنظومة الفقهية لدى اإلمام الشوكاين ،ومنهجتعامله مع الرتاث الفقهي اإلسالمي.
 عرضت مكافحاته التجديديّة يف دراسة أصول الفقه وإبرازموقفه من االجتهاد والتقليد.
 بيّنت أنه اشرتط أن يكون املفيت جمتهداً ،ودعى إىل نبذاإلفراط يف التمسك الظاهري ابلنص واملطالبة ابلدليل.
 أشارت إىل أنه دعى إىل الربط بني هذا النموذجالتجديدي وبني إحداث حركة علمية يف اجملال الفقهي
احلديثي.
 ذكرت مسامهة اإلمام الشوكاين يف الفقه السياسيواالقتصادي واإلداري واالجتماعي وسائر العلوم الشرعية.
 -ذكر خاصية اجتهاد اإلمام الشوكاين ومنهجه يف اإلفتاء.
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 ذكر منهجه احلديثي من حيث التخريج واجلرح والتعديلوالتصحيح والتضعيف ،والتوفيق بني األحاديث اليت يف
ظاهرها تعارض.
 ّبني فيه منهج اإلمام الشوكاين الفقهي واللغوي ،وملكتهالفقهيّة يف استنباط األحكام من القواعد الفقهيّة
واألصوليّة ،ومنهجه يف عزو األقوال واملذاهب إىل
أصحاهبا.
 إظهار أمهية الفهم الصحيح والرأي السديد لدى اإلمامالشوكاين الفقيه األصويل ،وهذا راجع إىل عدة دوافع منها
البيئة واملشايخ والرتبية.

11

)Hariri (2016

12

Muhammad
ad)al- ، Dusuqi (1987
)Syahid ،Khatib (1990
al-Dailami
)،(2003
)(2011

 ومعرفته بفقه الواقع وإدراك وضع الناس يف استنباطاألحكام.
 أشار فيه إىل أهم النقاط اليت سار عليها وهنجها اإلمام يفكتابه؛ وهي عدم اإلطناب ومراعاة شديدة لالختصار إال
يف مواطن اخلالف ،مل يرتك احلديث إال وقام ببيان صحته
وتفسري غريبه واستفادة كل الدالالت منه ،ضم األحاديث
اليت مل يذكرها صاحب املنتقى وع ّقب عليه يف فقه احلديث

إن سكت ،مل يذكر تراجم الرواة لكنه ضبطه األمساء ،جعل
استنباطه لألحكام اجلزئية مراعاة ابلقواعد األصولية مع
اضطر لذلك.
ذكر أقوال املذاهب ّ
ورجحه إذا ّ

االختيارات والرتجيحات الفقهية من خالل كتاب نيل األوطار
الرقم الباحث
1

)al-Qarni (2013

حصيلة الدراسة
 بيان اختيارات اإلمام الشوكاين الفقهية اليت تتعلق ابلقضاءوالشهادات واإلقرار مث مقارنتها ابملذاهب الفقهية.
 مشلت الدراسة مجيع مصنفات اإلمام ومل تتكلم عن كتابنيل األوطار بشكل خاص.
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 مجع ودراسة األقوال والرتجيحات الفقهية لإلمام الشوكاينمن جانب واحد وهو جانب العبادات.
 فقام املؤلف بتحرير فقه اإلمام الشوكاين ملعرفة الراجح من2

)al-Khallaqi (2012

3

)al-Asyukani (2012

أقواله املتباينة ،فقد يرجح قوالً يف كتاب ويذكر خالفه يف
يبني كيفية تراجعه
كتاب آخر مع أن املسألة نفسها ،حىت ّ
عن بعض أقواله القدمية.
 وقام املؤلف بدراسة الرتجيحات الفقهية لإلمام الشوكاينمن مجيع كتبه املطبوعة اليت يبلغ جمموعها تقريباً  50كتاابً
ومنها (السيل اجلرار املتدفّق على حدائق األزهر) و (الدرر
تيسر له من خمطوطات.
املضية شرح الدرر البهية) ،وما ّ

4

)،Syahid (2003
)Dailami (2011

 ذكر بعض النماذج الختياراته الفقهية يف ابب الطهارة،حكم املاء ،النجاسات ،أحكام الوضوء ونواقضه.
 حتدث عن االختيارات الفقهية لإلمام الشوكاين يف اببal-

املعامالت منها :عقود املعاوضات ،وعقود اخليارات،
وعقود التربعات.
 معرفة االختيارات الفقهية من خالل داللة األلفاظ اليتعرب هبا اإلمام الشوكاين يف كتابه إما أن تكون داللته داللة
ّ
صرحية أم غري صرحية.
 ذكر بعض النماذج الختياراته الفقهية للمذاهب األربعةيف قسم العبادات ،واملعامالت ،والدماء واحلدود.

5

)Abdullah (2011

6

)al-'Izri (2005

 ذكر بعض النماذج الختياراته املستقلة يف مجيع األقسام. ذكر بعض النماذج الختياراته الفقهية اليت وافق فيهاالفقهاء ما عدا املذاهب األربعة.
 عرض املسائل اليت ذكر فيها اإلمجاع أو نقله عن غريه،واملسائل اليت مل يرجح فيها.
 سعت هذه الدراسة ملعرفة ومجع االختيارات العلميّة يفاملسائل الفقهيّة لإلمام الشوكاين يف كتاب واحد ومقارنتها
بكتبه األخرى ،واستخرجت املتق ّدم واملتأّخر من أقواله،
وبيّنت ما الذي استقر عليه وما الذي مل يستقر عليه.
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 ُحياول املؤلف الدفاع عن اإلمام الشوكاين مما اهتمه به أهلاألهواء طعناً أبقواله النادرة اليت تراجع عنها.
 فتتبّع املؤلّف االختيارات اليت اختارها اإلمام يف مجيعمصنّفاته املطبوعة أو املخطوطة على قدر إمكانه.
 تناول املؤلف كل أقسام الفقه على ترتيب كتاب (الدررالبهيّة يف املسائل الفقهيّة).
8

)al-'Amiri (2011

9

Muhammad ad-Dusuqi
)،Hariri (2016) ، (1987
)al-'Ailami (N.D

10

Ya'qub
)(2012

Muhandi

 حتدث عن االختيارات الفقهية لإلمام الشوكاين يف قسمالعبادات كامال سواء كان الرتجيح لقول اجلمهور أو ألحد
املذاهب أو اختياراته املستقلة.
 مقارنة اختياراته الفقهية مبذهب الزيدية. إظهار متكن اإلمام الشوكاين من فقه احلديث وبيان مكانةعلمه ،واإلشارة إىل بعض اختياراته يف قسم العبادات.
 إظهار أمهية الفهم الصحيح والرأي السديد لدى اإلمامالشوكاين ،وهذا ما اكتسبه من عدة دوافع منها البيئة
الصاحلة واملشايخ والرتبية.
 إن املعايري املؤثرة على فهمه لألحاديث النبوية ترتكز علىاملنهج العلمي السليم ابلقواعد األصولية والفقهية.
 حبث االختيارات الفقهية لإلمام الشوكاين بني كتابيه :نيلاألوطار والسيل اجلزار مث قارهنما بقانون األحوال الشخصية
بدولة فلسطني ،واختصر يف مجع اختياراته يف ابب النكاح
والطالق.

التحليل واملناقشة لنماذج من اختياراته املخالفة للمذاهب األربعة
اتصف اإلمام الشوكاين أبحد العلماء الذي يدعو إىل االجتهاد وترك التقليد ،ويف كتابه املسمى ب" :البدر الطالع
مبحاسن من بعد القرن السابع" و "القول املفيد يف حكم التقليد" صرح فيهما أن كالم اجملتهدين ال يكون حجة
مقنعة لألمة يف املسائل العلمية املختلف فيها بل جتوز فيه عدة نظرايت يف استنباط األحكام ،واملطّلع على مقدمة

كتابه نيل األوطار جيد أنه يصرح فيه عن رأيه هذا فيقول ..." :ميشي على سنن الدليل وإن خالف اجلمهور ،وإين
نصرت ما أظنّه احلق مبقدار ما بلغت
معرتف أبن اخلطأ والزلل مها الغالبان على من خلقه هللا من عجل ،ولكين قد
ٌ
ُ
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التعصب الذي هو بال ريب هلكة،)al-Shawkani, 1993( "..
إليه امللكة ورضيت
النفس حىت صفت عن قذر ّ
ُ
وهذا شأن أهل العلم واجملتهدين يف خدمة األمة ،ال يقلدون كالم غريهم بدون بذل اجلهد يف حبث األدلة إالّ كالم
سيد البشر حممد صلّى هللا عليه وسلم.
وبعد عرض هذه اجملموعة من الدراسات واملقاالت ،يتجلّى للباحث أ ّن هذا املوضوع مهم ومل يتطرق إليه
الباحثون بشكل خاص ،فلقد كتب الباحثون عن كتاب نيل األوطار من جوانب خمتلفة ومبسالك متميّزة ،إال أ ّن
الباحث يرى أن هذا املوضوع ينبغي أن يؤخذ على حممل اجلد حىت تظهر االختيارات الفقهيّة لإلمام الشوكاين من

خالل كتابه نيل األوطار اليت مل ينسبها ألحد من العلماء ،ومن املسلّم به أن اإلمام مل يلزم نفسه يف اختياراته الفقهية
أبي مذهب وإمنا انتهج منهج اجملتهد واستنبط األحكام الشرعية مباشرة من القرآن والسنة ،وهذا ما شهدان يف
الدراسات السابقة كيف أن اجتهاده وفق الدليل النقلي أعطاه وصفا متميزا به من غري تقيّد آبراء الفقهاء قبله.
ومن جانب ،يرى الباحث أن ابب االجتهاد مفتوح وال يس ّد اببه إىل يوم القيامة وممارسته ملن يستكمل

شروطه حممودة يف الشرع الشريف ،لقد انل اإلمام الشوكاين حظا كبريا يف عصره ملاّ اجتهد يف اختياراته الفقهية
وتلك احلقيقة اليت سار عليها الصحابة وأتباعهم وأئمة املذاهب املشهورة يف عصورهم ،فقد كانوا جيتهدون يف املسألة
إذا مل ينص عليها الدليل ،وإبظهار اختياراته الفقهية املستقلة أدركنا قدر اهتمامه ابلعلم اهتماما ابلغا وعلمنا مبسامهته
الواسعة يف جمال الفتوى حىت تستفيد منها األمة.
عالوة على هذا ،يرى الباحث أن هذه الدراسة ذات أتثري بليغ يف الفقه اإلسالمي أل ّن اآلراء املستقلة يف
لألمة اإلسالميّة ،بل هلا
املسائل الفرعيّة ليست سلبيّة ابلضرورة كما هو شائع ،وال هي خروج عن السواد األعظم ّ
خيل عصر من العصور
أمهيّة كبرية ومثرة فقهيّة واسعة يف الفقه اإلسالمي طاملا أ ّهنا ال ختالف مقاصد الشريعة ،فلم ُ

لألمة وتراثها اإلسالمي ،ويقول النيب
من اجملتهدين الذين يستنبطون األحكام الفقهيّة من مصادرها األصليّة خدمة ّ
صلّى هللا عليه وسلم يف ذلك(( :إِذَا ح َكم احلاكِم فَاجتَـه َد ُمثَّ أَصاب فَـلَه أ ِ
اجتَـ َه َد ُمثَّ أ ْ
َخطَأَ فَـلَهُ
َجَرانَ ،وإِذَا َح َك َم فَ ْ
َ َ ُ ْ
َ َ َ ُ ْ َ
َجٌر)) ( ،)al-Bukhari, 1997وبدراسة اختياراته الفقهية اليت ختالف املذاهب األربعة يزداد فهمنا أ ّن الدين
أْ
واسع وال ينحصر يف مذهب وال إمام معني.
وبعد التأمل ودقة النظر جلميع الدراسات السابقة حول اختيارات اإلمام الشوكاين الفقهية املستقلة من
خالل كتابه نيل األوطار اليت ختالف املذاهب األربعة ،فوجد الباحث أن هناك عدة النماذج الختياراته الفقهية اليت
متّ حبثها من قبل الباحثني؛ وذلك من خالل الدالالت اليت أشار إليها اإلمام يف قسم العبادات ،واملعامالت ،والنكاح
والطالق ،ومن النصوص الواردة تدل على اختياراته كالتايل:
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قسم العبادات
مل يتناوهلا إال مخسة ابحثني وهم ،Hariri (2016) :و ) ،Muhammad ad-Dusuqi (1987و(،al-Khallaqi (2012

و( ،al-'Izri (2005و(.al-'Amiri (2011
أ.

مسألة استعمال آنية الذهب والفضة

ذهب اإلمام الشوكاين إىل إابحة استعماهلما من غري األكل والشرب خالفا للمذاهب األربعة ،واللفظ يدل عليها:
"وال شك أن أحاديث الباب تدل على حترمي األكل والشرب ،أما سائر االستعماالت فال ،والقياس على األكل
والشرب قياس مع فارق؛ فإن علة النهي عن األكل والشرب هي التشبه أبهل اجلنة حيث يطاف عليهم آبنية من
فضة ،وذلك مناط معترب للشارع كما ثبت عنه ملا رأى رجالً
ك ِحلْيَةَ
متختما خبامت من ذهب فقالَ (( :م ِايل أ ََرى َعلَْي َ
ً
أ َْه ِل ا ْجلَن َِّة)) ،وكذلك يف احلرير وغريه وإال لزم حترمي التحلي ابحللي واالفرتاش للحرير ألن ذلك استعمال ،وقد جوزه
البعض من القائلني بتحرمي االستعمال" (.)al-Shawkani, 1993
ب.

مسألة حكم نتف الشيب

ذهب اإلمام الشوكاين إىل حترميها خالفا لقول املذاهب األربعة بكراهة ذلك .واللفظ يدل عليها" :واحلديث يدل
على حترمي نتف الشيب ،ألنه مقتضى النهي حقيقة عند احملققني" ونقل الكالم لإلمام النووي" :لو قيل حيرم النتف
للنهي الصريح الصحيح مل يبعد .قال :وال فرق بني نتفه من اللحية والرأس والشارب واحلاجب والعذار ومن الرجل
واملرأة" (.)al-Shawkani, 1993
ج.

مسألة حكم األضحية

ذهب اإلمام الشوكاين إىل وجوهبا خالفا للمذاهب األربعة وحكم عليها ابلسنة .واللفظ يدل عليها" :واألمر ظاهر
يف الوجوب ،ومل أيت من قال بعدم الوجوب مبا يصلح للصرف كما عرفت" (.)al-Shawkani, 1993
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د.

حل الثوب املشوب ابحلرير
مسألة ّ

ذهب اإلمام الشوكاين إىل حترميه مطلقا من دون تقييد خالفا للمذاهب األربعة الذين ذهبوا إىل حلّها إذا كان احلرير

مغلواب .واللفظ يدل عليها" :وقد عرفت مما سلف األحاديث الواردة يف حترمي احلرير بدون تقييد فالظاهر منها حترمي
ماهية احلرير سواء وجدت منفردةً أو خمتلطةً بغريها" " ...وال متمسك للجمهور القائلني حبل املشوب .إذا كان
مغلواب" .ودعى البن دقيق العيد ألنه خالف اجلمهور ويتقي الشبهات بقوله" :فرحم هللا ابن دقيق العيد فلقد
احلرير ً
حفظ هللا به يف هذه املسألة أمة نبيه عن اإلمجاع على اخلطأ" (.)al-Shawkani, 1993

ه.

مسألة تعذيب امليت ببكاء أهله

يرى اإلمام الشوكاين أن امليت يعذب مطلقا إذا حنى وبكى عليه أهله ومتسك بظاهر احلديث ورفض أتويالت
الفقهاء ،واللفظ يدل عليها" :ونقول :ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن امليت يعذب ببكاء أهله عليه
فسمعنا وأطعنا وال نزيد على هذا.)al-Shawkani, 1993( ".
و.

حكم املاء املستعمل وهل زوال تطهريه بعد استعماله؟

فاختار اإلمام الشوكاين أن املاء املستعمل طهور يف ح ّد ذاته ويباح استعماله وال يزال حكمه طاهر ومطهر خالفا

للمذاهب األربعة ،واللفظ يدل عليها" :وهبذا يتضح عدم خروج املستعمل عن الطهورية ،وحتتم البقاء على الرباءة
األصلية ،ال سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من األدلة ،كحديث (( ُخلِ ُق املاَءُ طَ ُه ًورا)) ،وحديث مسحه
اَّلل عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده" (.)al-Shawkani, 1993
صلى َّ
ز.

حكم صالة حتية املسجد

ذهب اإلمام الشوكاين إىل وجوهبا وأما املذاهب األربعة فريون أهنا سنة .واللفظ يدل عليها" :واألمر يفيد حتقيقية
أيضا حترمي تركها" (.)al-Shawkani, 1993
وجوب فعل التحية والنهي يفيد حبقيقته ً
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ح.

حكم نقض الوضوء ممّا مستّه النار

يرى أئمة املذاهب األربعة أن معىن الوضوء من أكل ما مسته النار هو املضمضة وغسل الفم على وجه االستحباب،
وأما اإلمام الشوكاين يف هذه املسألة يرى أن فعله ينقض الوضوء إال أكل حلوم الغنم ،وهي خمصصة من عموم نقض
من أكل ما مسته النار .واللفظ يدل عليها" :وال خيفاك أن اجلواب األول إمنا يتم بعد تسليم أن فعله  -صلى هللا
عليه وسلم  -يعارض القول اخلاص بنا وينسخه ،واملتقرر يف األصول خالفًا ،وقد نبهناك على ذلك يف ابب الوضوء

من حلوم اإلبل ،وأما اجلواب الثاين فقد تقرر أن احلقائق الشرعية مقدمة على غريها ،وحقيقة الوضوء الشرعية :هي
غسل مجيع األعضاء اليت تغسل للوضوء فال خيالف هذه احلقيقة إال لدليل .وأما دعوى اإلمجاع فهي من الدعاوى
اليت ال يهاهبا طالب احلق وال حتول بينه وبني مراده منه نعم ،األحاديث الواردة يف ترك التوضؤ من حلوم الغنم خمصصة
مست النار وما عدا حلوم الغنم داخل حتت ذلك العموم.)al-Shawkani, 1993( ".
لعموم األمر ابلوضوء ممّا ّ
ط.

حكم ختليل األصابع يف الوضوء

اتفق املذاهب األربعة يف استحباب التخليل بني األصابع إال كانت األصابع ملتفةً ال يصل املاء إليها ،خالفا لإلمام
الشوكاين يرى أهنا واجب يف اليدين والرجلني مطلقا .واللفظ يدل عليها " :واألحاديث قد صرحت بوجوب التخليل
وثبتت من قوله  -صلى هللا عليه وسلم  -وفعله وال فرق بني إمكان وصول املاء بدون ختليل وعدمه ،وال بني أصابع
اليدين والرجلني ،فالتقييد أبصابع الرجلني أو بعدم إمكان وصول املاء ال دليل عليه" (.)al-Shawkani, 1993
قسم املعامالت
مل يتناوهلا إال ابحثان يف دراستهما
أ.

ب.
ج.

ومها Syahid (2003( :و (al-Dailami (2011

ويف ابب بيع احلاضر للبادي يقول أن بيعه حرام مطلقا ":وأحاديث الباب تدل على أنه ال جيوز للحاضر
أن يبيع للبادي من غري فرق بني أن يكون البادي قريبًا له أو أجنبيًا ،سواء كان يف زمن الغالء أو ال ،وسواء
كان حيتاج إليه أهل البلد أم ال وسواء ابعه له على التدرج أم دفعةً واحدة" (.)al-Shawkani, 1993
ويف ابب بيع الثمرة قبل بدو صالحها يقول أنه حرام مطلقا (سواء كان مع شروط القطع أو التبقية) " ...
فاحلق ما قال األولون من عدم اجلواز مطلقاً" (.)al-Shawkani, 1993
ُّ
ويف ابب التسوية بني األوالد يف العطية يقول"..فاحلق أن التسوية واجبةٌ وأن التفضيل ُحمََّرٌم"
.)Shawkani, 1993
80
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د.

ويف مسألة بيع الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنور يرى أنه حرام مطلقا يقول" :وفيه دليل على حترمي بيع اهلر  ...إىل قوله  :وقيل :
إنه حيمل النهي على كراهة التنزيه ،وإن بيعه ليس من مكارم األخالق وال املروءات ،وال خيفى أن هذا
إخراج للنهي عن معناه احلقيقي بال مقتض" (.)al-Shawkani, 1993

ه.

ويف مسألة بيع فضل املاء اختار أن بيعه حرام مطلق يقول(( :واحلديثان يدالن على حترمي بيع فضل املاء
 ، ....والظاهر أنه ال فرق بني املاء الكائن يف أرض مباحة أو يف أرض مملوكة ،وسواء كان للشرب أو لغريه
 ،وسواء كان حلاجة املاشية أو الزرع ،وسواء كان يف فالة أو يف غريها ........ ،مث قال " :ويؤيد ما ذكران
(al-

و.

من داللة احلديثني على املنع من بيع املاء على العموم حديث أيب هريرة عند الشيخني مرفوعا"
.)Shawkani, 1993
ويف حكم عطية املرأة من ماهلا بغري إذن زوجها اختار أن ال جيوز يقول(( :واألوىل أن يقال  :يتعني األخذ
بعموم حديث عبد هللا بن عمرو ،وما ورد من الواقعات املخالفة له تكون مقصورة على مواردها أو خمصصة
ملثل من وقعت له من هذا العموم ،وأما جمرد االحتماالت فليست مما تقوم به حجة ))
.)1993

( al-Shawkani,

قسم النكاح والطالق
مل يتناوهلا إال الباحث ):Muhandi Ya'qub (2012
أ.

حكم نكاح حتليل

لقد أجازه اإلمام الشوكاين بل يرى أنه من صور اإلحسان ،وهذا الرأي خيالف قول املذاهب األربعة الذين ذهبوا إىل
حترميه ونكاحه فاسد بل لعنه هللا .واللفظ يدل عليها " :وأما من قصد اإلحسان إىل أخيه املسلم ورغب يف مجع
فضال عن أن يلحقهم لعنة
مشله بزوجته ومل شعثه وشعث أوالده وعياله فهو حمسن ،وما على احملسنني من سبيلً ،
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وال خيفاك أن هذا كله مبعزل عن الصواب ،بل هو من اجملادلة ابلباطل البحت
ودفعه ال خيفى على عارف" (.)al-Shawkani, 1993
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اخلامتة
ومن أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث فيما يلي :إن اإلمام الشوكاين من أعالم املتأخرين ،فال ينايف أن اجتهاده
تثري يف العلم الشرعي ومن مث مل يدع اباب من أبوب العلم إال تبحر وأبدى رأيه فيه ،وهو من اجملتهدين الذي ال يقلد
أحدا ورفض التقليد وإمنا استدل األحكام الشرعية من مصادرها األصلية .وهذا يدل على نبوغه وأفكاره ومنهجه يف
االجتهاد واإلفتاء .ويعت رب كتاب نيل األوطار من أشهر املؤلفات اليت ألف فيه اإلمام الشوكاين يف جمال فقه احلديث.
موسوعي تفصيلي يف حديث األحكام وقواعد أصولية كما أثىن عليه العلماء الكثريون قدميا وحديثا،
وهو كتاب
ّ
وبعلو منزلته وقدر مقامه لقد انتشر هذا الكتاب يف أحناء العامل اإلسالمي ويدرس يف املساجد واملعاهد .لقد جتلت
شخصيته العلمية ورسوخه يف حترير العلم من اختياراته وترجيحاته الفقهية للحديث النبوي الشريف ،واختيارات
اإلمام معظمها قد توافق للمذاهب األربعة وأحياان قد ختالف فيهم يف مسألة ،واخلروج من رأي املذاهب األربعة ال
يعد خارقا لإلمجاع وال حقريا  ،بل متارس العقلية الراجحة والرأي السدين بناء على الدليل الصحيح .ومن خالل
الدراسات السابقة اليت قام إليها الباحثون السابقون دلت على الدراسة حول مناهجه واختياراته مستمرة سواء كان
من جانب علوم احلديث والفقه واألصول رواية ودراية .رغم أن الدراسة يف اختياراته الفقهية املخالفة للجمهور قليلة
يف كل قسم من كتابه ،فوجد الباحث أهنا تفيد لألمة بشكل عام ليعلم طريقة استنباطه لألحكام الشرعية ،وكان
اإلمام الشوكاين قد اقتدى سلفا ممن قبله يف االجتهاد منهم ابن تيمية ،والنووي ،والصنعاين وغريهم من األئمة
األجالء.
التوصيات
وتتبني هلم
اكتشاف منهج اإلمام الشوكاين والبحث عن آراءه املستقلة يف بقية كتبه الفقهية حىت تستفيد هبا األمة ّ

يرجح فيها رأي املذاهب األربعة أو مل ينسبها
مكانته العلمية .القيام واملستمر بدراسة اختياراته الفقهية املستقلة اليت مل ّ
ألحد من العلماء .تطبّق اختياراته الفقهية املستقلة والنظر يف مدى صالحية تطبيقها يف اجملتمع طاملا أهنا ال ختالف
مقاصد الشريعة.
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