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ملخص
لقد ظل الغرب اﻹسﻼمي واﻷندلس متأثرين ﳌشرق اﻹسﻼمي إﱃ أن انفصلت اﻹدارة السياسية فشهد الغرب
اﻹسﻼمي واﻷندلس قيام دول جديدة اﲣذت لنفسها منحى فقهيا وسياسيا ﳐتلفا عما كان عليه أهل اﳌشرق،
وقد حاولت الدولة اﻷموية ﻷندلس اصطحاب اﳌذهب اﻷوزاعي معها إﱃ اﻷندلس نظرا لبيئته الشامية الﱵ
شهدت قيام الدولة اﻷموية وازدهارها ،غﲑ أ ا أدركت عدم صﻼحيته للبيئة اﳉديدة وعدم تطوره ونشاط أتباعه،
ﳑا جعلها تستبدله ﳌذهب اﳌالكي وتغلق الباب أمام غﲑه من اﳌذاهب بناء على اعتبارات سياسية وعلمية
وعقدية ،وﰲ الوقت ذاته كانت الدولة العباسية ارتضت لنفسها اﳌذهب اﳊنفي العراقي اﳌﻼئم لبيئة قيامها وانبثاقها،
ليمتد بذلك سلطانه إﱃ الغرب اﻹسﻼمي ﰲ تونس وإفريقية ،وهكذا فقد شهد اﻷندلس والغرب اﻹسﻼمي قيام
اﳌذاهب الفقهية اﳌعروفة ﰲ اﳌشرق ،بيد أن توجهات عقدية وفكرية وسياسية واكبت قيام تلك اﳌذاهب ،أثرت
فيها ثﲑا سلبيا ﳑا قضى على وجودها و ثﲑها ﰲ اﳌشهد الفقهي والسياسي ،ومن أهم تلك اﳌظاهر العقدية
التوجه اﻻعتزاﱄ لبعض أتباع اﳌذهب اﳊنفي والشافعي والظاهري ،كما كان للحنفية ﰲ تونس اختﻼط لشيعة
أ م الدولة العبيدية ،بينما كان عوام الناس وﲨلة من العلماء اﶈليﲔ اﳌعتﱪين على مذهب مالك ،ومن أبرز اﳌظاهر
السياسية الﱵ أدت إﱃ انقراض اﳌذاهب الفقهية اﳌتقدمة ﰲ الغرب اﻹسﻼمي القوة اﳌفرطة الﱵ تعاملت ا دولة
اﳌوحدين ودولة اﻷغالبة مع أئمة اﳌذهب اﳌالكي وأتباعه ،ليكسب بذلك اﳌذهب اﳌالكي تعاطفا شعبيا زاده متانة
ورسوخا ،و ﰐ هذا البحث ليعاﰿ اﻷثر السياسي والعقدي ﰲ انقراض تلك اﳌذاهب مقسما اﳊديث إﱃ ﳏورين
اثنﲔ ،يتناول اﶈور اﻷول منهما اﳌذاهب الفقهية اﳌنقرضة ﰲ الغرب اﻹسﻼمي واﻷندلس ،بينما يتناول اﶈور الثاﱐ
اﻷسباب الﱵ أدت إﱃ انقراضها وأفوﳍا.

كلمات مفتاحية :انقراض ،اﳌذهب الفقهي ،الغرب اﻹسﻼمي ،اﻷندلس
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ABSTRACT

The Islamic West and Al-Andalus remained affected by the Islamic East until both the West and the
East are politically separated. Then the Islamic West and Al-Andalus became a new state and adopted
Fiqh mazhab and a political approach differs from the East. The Umayyad State in Al-Andalus tried
to transfer the Imam Awza'i’s Mazhab from Bilad al-Sham to Al-Andalus but it eventually discovered
that the new environment was not suitable for such Mazhab. So, it replaced the Awza'i’s Mazhab by
the Maliki’s one and then excluded all other Mazahib based on political, educational, and theological
considerations. At the same time, the Abbasid State in Iraq adopted the Hanafi’s Mazhab and then it
was extended to the Islamic West in Tunisia and the African land. Thus, the well-known Fiqh-mazahib
in the East reached Al-Andalus and the Islamic West. However, some theological, thoughtful, and
political directions accompanied these mazahib had negative effects on them and eventually caused
the extinction of them. The most importance of the theological manifests is the existence of Mu’tazilah
Mazhab among the followers of Hanafi, Shafi, and al-Dhahiri’s Mazhab. Moreover, the Hanafi also
mixed with the Shia in the time of the Aubidiyin State. However, most of the public and some of
significant scholars were following the Maliki’s Mazhab. From the political side, the most important
incident that led to extinction of the Fiqh Mazahib from the Islamic West was the use of excessive
force by Al-mohad and Al-Aghalibah states against the Maliki’s scholars and the followers of that
Mazhab which led to public supports of the Mazhab and its establishment. This research concerns with
the political and theological effects of extinction of those Mazahib. It will be divided into two parts:
the first one is about the extinct Fiqh Mazahib from the Islamic West and Al-Andalus and the second
part is about the causes of such extinction.
Keywords, extinction, Fiqh Madhab, Islamic West, Al-Andalus

اﳌقدمة
لقد اشتهر بﲔ الناس أن استغﻼل السلطة الدينية والسياسية ﳘا السبب الرئيسي ﰲ انتشار بعض اﳌذاهب الفقهية
: ولعل أول من صرح بذلك هو ابن حزم ﰲ كلمته الشهﲑة الﱵ ﲰعها منه اﳊميدي،كمذهب أﰊ حنيفة ومالك
 فﺈنه ﳌا وﱃ قضاء القضاة أبو يوسﻒ كانت،"مذهبان انتشرا ﰲ بدء أمرﳘا لر سة والسلطان؛ مذهب أﰊ حنيفة
 واﳌنتمﲔ إﱃ، فكان ﻻ يوﱃ قضاء البﻼد من أقصى اﳌشرق إﱃ أقصى أعمال إفريقية إﻻ أصحابه،القضاة من قبله
، مقبول القول ﰲ القضاة، ومذهب مالك بن أنس عند فﺈن ﳛﲕ بن ﳛﲕ كان مكيناً عند السلطان،مذهبه

 والناس سراع، وﻻ يشﲑ إﻻ صحابه ومن كان على مذهبه،فكان ﻻ يلي قاض ﰲ أقطار إﻻ ﲟشورته واختياره
 ﰒ نشأ الناس على ما، وكذلك جرى اﻷمر ﰲ إفريقية ﳌا وﱃ القضاء ا سحنون بن سعيد،إﱃ الدنيا والر سة
.(El-Humeydy,1966) "انتشر
 ومنها ما يتعلق، منها ما يتعلق لسياسة والر سة،واﳊق أن هناك أسبا عديدة ساﳘت ﰲ انتشار هذه اﳌذاهب
 كما أن منها ما يتعلق ببعض،بقوة اﻻنتشار اﳌذهﱯ وكثرة اﻷصحاب واﻷتباع وقوة حضورهم ﰲ ﳎتمعا م
 ولو كان للسياسة وحدها دور ﰲ ذلك لكان مناسبا أن يتبﲎ اﻷمويون،التوجهات العقدية اﳌنحرفة للمﺨالﻒ
مذهب اﻷوزاعي الذي كان أول اﳌذاهب انتشارا ﰲ اﻷندلس؛ ﻷنه مذهب شامي من عاصمة دولتهم اﻷم أو من
 اللهم إﻻ وقعة اﳊرة الﱵ فتكت، وليست بﲔ دولتهم اﻷم وبﲔ اﳌذهب اﳌالكي أواصر رﳜية،جوارها على اﻷقل
.هل اﳌدينة وأ دت خضراءهم
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ليس غريبا أن تبحث دولة ما عن مذهب ﲡعله اﳌذهب الفقهي اﳊاكم الفاصل ﰲ شﺆون القضاء واﻹفتاء؛ ﳌا
يكرسه ذلك من انضباط اﻷحكام والفتاوى الرﲰية ،ومع ذلك فلم ﳛصل أن حاربت دولة رشيدة توجها فقهيا
بطريقة مباشرة.
وﳒد أ جعفر اﳌنصور الذي يعتﱪ اﳌﺆسس الفعلي للدولة العباسية أدرك هذا اﻷمر ﰲ بدا ت حكمه فعرض على
مالك بن أنس نشر اﳌوطأ وكتابته ﲟاء الذهب ،واعتماده ﰲ أرجاء خﻼفته ،لكن رد مالك كان صرﳛا لرفض؛
ﻷن ذلك من شأنه إر ك الناس وصرفهم عما اعتادوه من العلم والفقه" ،إن ﰲ كتاﰊ حديث رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم وقول الصحابة وقول التابعﲔ ورأ ً هو إﲨاع أهل اﳌدينة ﱂ أخرج عنهم ،غﲑ أﱐ ﻻ أرى أن يعلق ﰲ
الكعبة ،إن أصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم تفرقوا ﰲ البﻼد فأفﱴ كل ﰲ مصره ﲟا رآه" )El-
.(Yahsuby,1983
ولعل مالكا كان يشﲑ بكلمته هذه إﱃ أنه من اﳊيﻒ والظلم العلمي واﻻجتماعي إجبار العراقيﲔ على مذهب
فقهي ﱂ ينشأ بﲔ ظهرانيهم ،يراعي أعرافهم ﰲ اجتهاداته واستنباطاته ،وهكذا اعتمدت الدولة العباسية مذهب
أﰊ حنيفة العراقي ﰲ تفكﲑه وبيئته ،فشهدت ﰲ ظله استقرارا فقهيا وتطورا مهما ﰲ التشريعات.
وﱂ تلزم الدولة العباسية الناس تباع اﳌذهب اﳊنفي عند اﲣاذ هذا القرار ،بل كان ا ال الفكري فسيحا لكل من
وجد من نفسه مكنة علمية ،وكفاءة اجتهادية ،لذلك شهد العراق ميﻼد الفرع العراقي من اﳌذهب اﳌالكي ،وتوﱃ
أعيانه القضاء واﳌناصب العلية ،كما ولد اﳌذهب اﳊنبلي والشافعي بعد ذلك بعقود ،كما توﱃ أعيان الظاهرية
وأئمتهم مناصب عليا ﰲ الدولة اﻷموية ﻷندلس ،واشتهرت تولية سحنون أحد فقهاء اﳌذهب العراقي فريقية
القضاء.
من هنا ﰐ هذا البحث لدراسة موضوع انتشار اﳌذهب اﳌالكي لغرب اﻹسﻼمي واﻷندلس من جانب آخر
هو اﻷثر العقدي والسياسي ﰲ انقراض اﳌذاهب اﳌﺨالفة ،وقد قسم الباحث اﳌوضوع إﱃ مطلبﲔ اثنﲔ ،اﳌطلب
اﻷول :اﳌذاهب الفقهية اﳌنقرضة ﰲ الغرب اﻹسﻼمي واﻷندلس .اﳌطلب الثاﱐ :أسباب انقراض غﲑ اﳌذهب
اﳌالكي لغرب اﻹسﻼمي واﻷندلس.
اﳌﻄلب اﻷول :اﳌذاهب الفقهية اﳌﻨقرﺿة ﰲ الغرب اﻹسﻼمي واﻷندلس
لقد شهد الغرب اﻹسﻼمي قيام اﳌذاهب الﱵ قامت ﳌشرق ،بيد أن أوجه الصراع اختلفت وإن اﲢدت اﻷسباب،
وسنتعرض ﰲ هذه الدراسة للمذاهب الﱵ قامت لغرب اﻹسﻼمي ،إضافة إﱃ طبيعة انتشارها وطبيعة الصراع
السياسي والعقدي الذي اصطبغت به اﳌذاهب الفقهية:
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أوﻻ :اﳌذهب اﻷوزاعي :لقد كان اﳌذهب اﻷوزاعي من أقدم اﳌذاهب الفقهية دخوﻻ لﻸندلس بعد الفتﺢ
)Ibn El-

اﻹسﻼمي ،كما يفهم من عبارة ﻻبن الفرضي "على ما كان عليه أهل اﻷندلس قبل دخول بﲏ أمية"
 (Faradhy,1988وكان من أوائل الذين قاموا مر اﳌذهب اﻷوزاعي بقرطبة صعصعة بن سﻼم الدمشقي ،فدارت
الفتوى عليه ،ووﱄ الصﻼة ،وتوﰲ قريبا من  ١٨٠كما ذكر اﳊميدي ) (El-Humeydy,1966وذكره عياض فحﻼه
ب "شيﺦ اﳌفتﲔ بقرطبة وإمام اﻷوزاعية" ).(El-Yahsuby,1983

بيد أن اﳌذهب اﻷوزاعي شهد ارتباكا شديدا مع بدء اﳍﺠرات اﻷندلسية إﱃ اﳌشرق لطلب العلم ،كما قصر
أصحابه ﰲ تدريسه ونصرته ،فنﺠد زهﲑ بن مالك البلوي -الذي يعتﱪ أحد أئمة طبقته الثانية ﰲ اﻷندلس-
مقصرا ﰲ اﻻنتصاب لتلك اﳌهمة والثبات لتلقي طلبة العلم؛ إذ يذكر ابن الفرضي أنه كان مضطر ﰲ السكﲎ
بﲔ جة وفحص البلوط ،ومن طبقته الثانية عبد اﳌلك بن زو ن الذي رجع إﱃ اﳌذهب اﳌالكي وأخذ عن كبار
أئمته.
ومن اﳌﻼحﻆ أنه إذا كان صعصعة بن سﻼم هو أول من أدخل اﳌذهب اﻷوزاعي إﱃ اﻷندلس فهذا يعﲏ أنه ﱂ
ﳝكث طويﻼ حﱴ انقرض؛ ﻷن صعصعة توﰲ قريبا من  ١٨٠كما تقدم ،كما توﰲ عبد اﳌلك بن زو ن سنة ٢٣٢
وقد هز التسعﲔ أو جازها ،أما زهﲑ بن مالك البلوي فقد مات قبل  ،٢٥٠وهو وعبد اﳌلك بن حبيب اﳌالكي
أخذا معا عن صعصعة بن سﻼم.
وبناء على ما تقدم فﺈننا أمام مدة قصﲑة ﱂ يشهد فيها اﳌذهب اﻷوزاعي استقرارا حقيقيا ﰲ اﻷندلس ،وتلمﺢ
لذلك عبارة أوردها ابن الفرضي ﰲ عذل عبد اﳌلك بن حبيب لصديقه زهﲑ بن مالك ،حيث كان يلومه على
اﳓرافه عن مذهب أهل اﳌدينة ،فﲑد عليه زهﲑ قائﻼ" :حسدتﲏ إذ انفردت ﻷوزاعية دون أهل البلد" )Ibn El-
 ،(Faradhy,1988وهذا دليل على أن أهل البلد كانوا على مذهب مالك ﰲ الطبقة الثانية من مذهب اﻷوزاعي
اﻷندلسي.
كذلك فﺈن اﻷوزاعية ﰲ معقلهم لشام كانوا مقصرين ﰲ نشر مذهبهم وإقامة حلق العلم ،والشام خلو ﳍم ﻻ
ينازعهم فيها أحد ،ﳑا جعل سعيد بن عبد العزيز يسأﳍم عن السبب عيا وموﲞا ،فقد روى عنه أبو زرعة أنه
كان يقول ﳍم" :ما لكم ﻻ ﲡتمعون! ما لكم ﻻ تتذاكرون!" ).(Ebu-Zur'a,1996
نيا :اﳌذهب اﳊنفي :توسع اﳌذهب اﳊنفي بعد اعتماد الدولة العباسية له بتعيﲔ أﰊ يوسﻒ على رأس اﳌﺆسسة
القضائية واستحداث منصب قاضي القضاة ﰲ اﳍرم القضائي ،وهكذا وصل اﳌذهب اﳊنفي مبكرا إﱃ إفريقية عن
طريق عبد ﷲ بن اﳌغﲑة الذي وصفه أبو العرب التميمي نه "من القادمﲔ إلينا" ،ﳑا يعﲏ أنه وافد على تلك
البﻼد.
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ويرى عبد العزيز ا دوب أن عبد ﷲ بن فروخ الفارسي هو الذي أرسى قواعد اﳌذهب اﳊنفي من بعد عبد ﷲ
بن اﳌغﲑة ،لكننا إذا ما نظر ﰲ ترﲨة ابن فروخ ﻻ ﳒده حنفيا ﳏضا ،وهذا ما نبه علي عياض بقوله" :وكان
اعتماده ﰲ اﳊديث والفقه على مذهب مالك بن أنس ،وبصحبته اشتهر ،وبه تفقه ،لكنه كان ﳝيل إﱃ النظر
واﻻستدﻻل ،فرﲟا مال إﱃ قول أهل العراق فيما تبﲔ له منه الصواب" ).(El-Yahsuby,1983
ولعل هذا اﳌيﻼن إﱃ مذهب أﰊ حنيفة هو الذي جعل ا دوب وغﲑه ﳚعلونه حنفيا ﳏضا ،فهو على هذا فقيه
على اﳌذهبﲔ يتﺨﲑ من أقاويلهما ما يرى ،ولعل ذلك ما طوى ذكر اجتهاداته ﰲ اﳌذهبﲔ معا ،وقد نعى عليه
عصريه سحنون عدم التزام مذهب معﲔ ﰲ اﻹفتاء ﰲ عبارة نقلها عياض عنه "كان يسأل ﰲ اﳌسألة فيﺠيب فيها
ﻷقاويل اﳌﺨتلفة" ).(El-Yahsuby,1983
وقد كان مالك وابن وهب من بعده يوليان ابن فروخ إجﻼﻻ منقطع النظﲑ ﳑا جعل ابن وهب يرشحه ﻹمامة
مصر ﳌا رحل إليها بعد وفاة الليث بن سعد ،غﲑ أنه مات بعده بيسﲑ ).(El-Yahsuby,1983
ويرى ا دوب أن اﳌذهب اﳊنفي فريقية كان مذهب النﺨبة اﳊاكمة والعلماء تبعا للﺨﻼفة العباسية ،بينما كان
مذهب العامة مالكيا ).(El-Mejdoub,2008
ويصدق كونه مذهب أكثر العلماء نص أورده عياض ﰲ معرض حديثه عن ترشيﺢ سحنون لسليمان بن عمران
ﳌنصب القضاء ،يقول عياض" :وذلك أن أكثر الفقهاء كانوا إذ ذاك على رأي الكوفيﲔ" ).(El-Yahsuby,19833
ويظهر ذلك جليا ﳌا جاء أسد بن الفرات بكتابه اﻷسدية ،فقد احتج عليه أهل إفريقية تباعه منهج العراقيﲔ،
واﻹكثار من عبارات "إخال وأحسب وأظن" ،وقد وردت العبارة بصيغة "فأنكر عليه الناس"

)El-

 ،(Yahsuby,1983فلما صنفها سحنون على مذهب مالك لقيت رواجا كبﲑا واعتﲎ الناس ا.
وقد بدأ التذمر من رؤساء أتباع اﳌذهب اﳊنفي عند ظهور فتنة خلق القرآن ،ومعروف ما بﲔ اﻻعتزال واﳌذهب
اﳊنفي من أواصر ،وابتلي بذلك موسى بن معاوية الصمادحي ،وسحنون بن عبد السﻼم ،فزاد ذلك من حنق
ا تمع اﻹفريقي على أتباع اﳌذهب اﳊنفي ) ،(El-Temimy,1984وزاد ذلك اﳊنق ما كان يتعاطاه أمراء اﻷغالبة
اﳊكام من الر  ،ومن شرب النبيذ الذي ﳚيز شربه العراقيون ).(El-Mejdoub,2008
وهذا يدل دﻻلة لغة أن رفض أهل تلك البﻼد للمذهب اﳊنفي ﱂ يكن على أساس علمي ،وإﳕا كان بسبب ما
كان يتعاطاه بعض أتباع اﳊنفية ورؤساؤهم من العلماء والساسة ،والدليل على ذلك تقدﱘ سحنون لسليمان بن
عمران للقضاء وترشيحه لذلك وهو من أعﻼم الفقهاء الكوفيﲔ يومئذ ).(El-Yahsuby,1983
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ونظرا ﻻرتباط اﳌذهب اﳊنفي ﰲ الفكر القﲑواﱐ ﲟا تقدم ﳌا توﱃ سحنون القضاء فرق حلق أهل اﻷهواء من
اﳌعتزلة واﳋوارج ،وألزم اﳌفتﲔ والقضاة ﲟذهب مالك حرصا منه على وحدة ا تمع وصﻼحه ،وﳏاولة منه لقتل
الفكر اﻻعتزاﱄ الذي تسرب إﱃ البلد عن طريق اﳊنفية ،وسبب ويﻼت من اﻻختﻼف والتنازع ،ليكون سحنون
بذلك مﺆسس اﳌذهب اﳌالكي الفعلي ﰲ إفريقية وتونس وما جاورﳘا.
لثا :اﳌذهب الشافعي :يعتﱪ تشكيل اﳌذهب الشافعي و سيسه متأخرا عن اﳌذهب اﳊنفي واﳌالكي واﻷوزاعي
لكون الشافعي اﳌﺆسس ﰲ طبقة طﻼ م ،وقد دخل الشافعي مصر الﱵ أرسى فيها مذهبه بعد وفاة عبد الرﲪن
بن القاسم كبﲑ فقهاء اﳌالكية ،وقد دخل اﳌذهب الشافعي اﻷندلس كذلك ﰲ أخرة ،حيث إن أول شافعي ﰲ
اﻷندلس هو قاسم بن ﳏمد بن سيار ﰲ رأي توفيق الغلبزوري )م ،(El-Ghalebzoory,2006وقد توﰲ قاسم بن
ﳏمد سنة  ٢٧٨وكان روى عن اﳌزﱐ وابن عبد اﳊكم ،بينما روى مالكية اﻷندلس اﻷولون عن مالك ،وقد أدرك
قاسم بن ﳏمد الطبقة الﱵ استقر مذهب مالك ﰲ عهدها ،وهم ﰲ رتبة شيوخه ،فقد مات ﳛﲕ بن ﳛﲕ الليثي
عن  ٨٢سنة ،عام  ،٢٣٤ومات عيسى بن دينار عام  ،٢١٢و ما انتشر مذهب مالك ﰲ قرطبة واﻷندلس.
قاسم وظيفة التوثيق ﰲ قرطبة
قد أثﲎ علماء اﳌالكية على قاسم بن ﳏمد ،وتتلمذ له بعضهم كابن لبابة ،بل توﱃ ٌ
لبعض اﻷمراء ) ،(El-Maqqary,1997وحصلت بينه وبﲔ عصريه ابن مزين ردود ومناظرات ،وهو مع ذلك مكﲔ
ﳚله الناس وﳛﱰمونه ،وﳒد كذلك من أعﻼم اﳌذهب الشافعي ﰲ اﻷندلس من بعده أسلم بن عبد العزيز الذي
بلﻎ مبلغا عظيما عند اﻷمﲑ عبد الرﲪن الناصر ،حﱴ وﻻه قضاء اﳉماعة سنة  ،(Ibn Azary,1983) ٣٠٠وكان
الناصر يستﺨلفه على الناس إذا ذهب ﰲ غزواته ) ،(El-Nubahy,1983وقد عﲔ معه بنفس اﳌرسوم ابن لبابة
اﳌالكي على الصﻼة ،وهكذا بقي أسلم ابن عبد العزيز ﰲ منصبه إﱃ أن أقعده اﳌرض سنة Ibn ) ٣١٤
- (Azary,1983وهو عام وفاته -فعزل عن القضاء بعد  ١٤سنة حافلة.
ومن أعﻼم الشافعية اﻷندلسيﲔ كذلك أﲪد بن بشر )ابن اﻷغبس( اﳌشاور ) ،(Ibn El-Faradhy,1988وقد كان
هذا الفقيه يفﱵ الناس ويقول أما مذهﱯ فكذا ،وأما قول مالك فهو كذا ،وقد توﱃ فقهاء الشافعية مناصب كبﲑة
ﰲ اﻷندلس حﱴ بلﻎ ذلك البيت اﻷموي اﳊاكم فانتسب إليهم اﻷمﲑ عبد ﷲ بن عبد الرﲪن الناصر ،وكان عاﳌا
متفقها على مذهب الشافعي ،بيد أن سعيه ﻹزالة حكم أبيه كان سبب قتله ،وسبب ذلك أن أ ه الناصر وﱃ
ابنه اﳊكم وﻻية العهد ،فﺨطﻂ عبد ﷲ مع عصبة من أصحابه لقتل اﳊكم فافتضﺢ أمرهم ،فحسبه أبوه سنة ﰒ
ذبﺢ بﲔ يديه ﱐ عيد اﻷضحى ) ،(Ibn Azary,1983ويرى أﳔل جنثالث أن قتله أودى ﳌذهب الشافعي
فتوقﻒ نشاطه إﱃ أ م اﳌستنصر ).(Mu'nis,2011
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وﰲ اﳉهة اﻷخرى فريقية ﱂ ﳛﻆ اﳌذهب الشافعي لتداول واﻻنتشار؛ إذ ظهر فريقية وقد ضرب فيها مذهب
مالك و ده ،وقد أشار عياض إﱃ أن لقﲑوان قوما ﰲ القدﱘ أخذوا ﲟذهب الشافعي ،قال" :ولكن الغالب
عليها إذ ذاك مذهب اﳌدينة والكوفة" ).(El-Yahsuby,1983
وﳑا أبعد الناس من اﳌذهب الشافعي ﰲ إفريقية واﻷندلس مع ما تقدم ما كان لبعض فقهائه من اﳌيل إﱃ اﻻعتزال،
ومن أولئك الفقيه أﲪد بن عبد الوهاب بن يونس القرطﱯ فقد كان ﳝيل إﱃ القول ﻻعتزال )Ibn EL-
 ،(Faradhy,1988ومنهم كذلك الفقيه ﳏمد بن أﲪد بن أﰊ بردة اﳌكﲎ ﰊ الطيب ،وقد أخذ عن أﰊ إسحاق
اﳌروزي وأﰊ سعيد اﻹصطﺨري ،وﳌا ورد اﻷندلس أجله اﳌستنصر وأعلى مقامه ،بيد أنه كان يتهم ﻻعتزال فطرده
السلطان )Ibn Elم ،(-Faradhy,1988وﳑا يدل على كونه من اﳌعتزلة أو أن له م صلة ما ذكر ابن الفرضي من
ذهابه بعد طرده إﱃ ابنة له ﲟدينة هرت ،ذكر أنه بقي معها حﱴ مات.
وقد ذكر قوت اﳊموي أن مدينة هرت كانت قريبة من ﳎمع اﳌعتزلة الواصلية ،وأن عددهم ا كان ﳓو ثﻼثﲔ
ألفا ).(El-Hamawy,1995
رابعا :اﳌذهب الظاهري :لقد ظل اﳌذهب الظاهري بعد سيسه من قبل داود بن علي مذهبا قليل اﻷتباع ،ولعل
اﳊﻆ ﱂ ﳛالفه إذ سس لبيئة العراقية الﱵ كانت الصراعات فيها ﳏتدمة ،وبلﻎ النقاش العلمي فيها مبلغا ﱂ يبلغه
ﰲ أي قطر من أقطار العاﱂ اﻹسﻼمي ،وقد اشتهرت ﰲ العراق مناظرات ابن سريج الشافعي وابن مﺆسس اﳌذهب
الظاهر ﳏمد بن داود.
ويرى ا دوب أن سطحية اﳌذهب الظاهري هي ما جعلت الفقهاء ﳛﺠمون عنه ويعتﱪونه ﳏدود اﳌدارك

)El-

 ،(Mejdoob,2008وذلك أن اﳌذهب الظاهري ألغى القياس وأنكره ،وهذا ما ﱂ تتقبله اﳌذاهب اﻷربعة الﱵ توﱄ
القياس أﳘية كبﲑة وتعتﱪه ركنا من أركان اﻻجتهاد ا مع عليها.
وقد زحﻒ اﳌذهب الظاهري إﱃ الغرب اﻹسﻼمي ﰲ وقت مبكر من سيسه ،لكن وروده على اﻷندلس كان
بعد استقرار اﳌذهب اﳌالكي واﲣاذه مذهبا رﲰيا من قبل الدولة اﻷموية؛ إذ يعتﱪ أول ظاهري برز ﰲ اﻷندلس
برأي الغلبزوري هو عبد ﷲ بن قاسم بن هﻼل القيسي ،وذكر من قبله ابن عذارى اﳌراكشي أنه أدخل كتب داود
قبل
إﱃ اﻷندلس ) ،(Ibn Azary,1983ويعﲏ ذلك أوليته؛ إذ هو تلميذ داود وصاحبه ،وقد كان القيسي من ُ
مالكيا ﲝكم نشأته اﻷوﱃ بقرطبة وتتلمذه على كبﲑ علمائها ﳛﲕ بن ﳛﲕ الشيباﱐ ،ﳑا يعﲏ أن اﳌذهب الظاهري
دخل واكب الطبقة الثالثة من فقهاء اﳌالكية اﻷندلسيﲔ.
وﱂ يكن للمذهب الظاهري فريقية كبﲑ أمر؛ إذ كان أول ظهور له على يد أﰊ القاسم بن مسرور اﳌعروف بن
اﳌشاط )توﰲ  ،(٣٤٩وﱂ يثبت عليه لتقلبه بﲔ اﳌذاهب ،فقد كان رغم إفحامه للملحدين ومناظراته ﳍم مرتبكا
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حيث مال إﱃ اﳌذهب الشافعي ،ﰒ إﱃ قول داود ،ﰒ إﱃ قول ابن سريج غرﱘ الظاهرية ،ﰒ إﱃ قول ابن اﳌغلس
وعليه مات ،وذلك ما جعل بعضهم يقول فيه :ابن اﳌشاط يطلب مذهبه وﱂ ﳚده ).(El-Taliby,1968
وقد كان اﳌذهب الظاهري أكثر حظوة ﰲ اﻷندلس إذ تتابع فيها أعﻼم كبار -على قلتهم -كان من أﳘهم القاضي
منذر بن سعيد البلوطي ،الذي ترقى ﰲ الدولة حﱴ ترأس مﺆسسة القضاء فعﲔ قاضيا اﳉماعة من قبل عبد الرﲪن
الناصر ،واستمر ﰲ وظيفته على عهد ابنه اﳌستنصر  ،إﱃ أن توﰲ سنة  ،(Ibn Azary,1983) ٣٥٥وقد روى
عن عبيد ﷲ بن ﳛﲕ بن ﳛﲕ ،ﳑا يعﲏ أنه عاصر الطبقة اﳋامسة من مالكية اﻷندلس ،ﳑا جعله ﳛﱰم اﳌﺆسسة
القضائية اﳌبنية على اﳌذهب اﳌالكي ،وذلك ما أشار له ابن الفرضي بقوله" :وﱂ ﲢفﻆ له قضية جور ،وﻻ جربت
عليه ﰲ أحكامه زلة" ).(Ibn El-Faradhy,1988
ﳑا يعﲏ أن سﲑة القاضي منذر بن سعيد كانت مرضية لدى اﳋاصة والعامة ،كما يعﲏ ذلك أنه كان ملتزما
ﳌذهب اﳌالكي ﰲ قضائه وأحكامه ،وقد كان مع ذلك منافحا عن مذهبه الظاهري مدافعا عنه ،يظل يقضي
بﲔ الناس ﲟذهب مالك ويبيت ينقضه ،ويعﱪ عن ذلك النباهي بقوله" :وغلب عليه التفقه ﲟذهب أﰊ سليمان
داوود بن علي اﻻصبهاﱐ اﳌعروف لظاهري ،فكان يﺆثر مذهبه ،وﳚمع كتبه ،وﳛتج ﲟقالته ،و خذ ا لنفسه،
فﺈذا جلس ﳎلس اﳊكومة ،قضى ﲟذهب مالك بن أنس وأصحابه الذي عليه العمل ﰲ بلده ،وﱂ يعدل عنه"
)م.(El-Nubahy,1983
وقد كان منذر مع حظوته عند خلفاء اﻷندلس وعامة الناس ﳝيل إﱃ القول ﻻعتزال )،(Ibn-El-Faradhy,1988
ولعل انسﺠامه مع اﳌذهب اﳌالكي ،وصرامته ﰲ اﳊق ،شفعت له عند أهل اﻷندلس ،فظل ﰲ منصبه إﱃ أن
مات رﲪه ﷲ.
ولئن كان الطبقات اﻷوﱃ من الظاهرية مساﳌة مهادنة فﺈن آخرهم ﱂ يتبع أوﳍم؛ إذ شهد ظهور طبقة من أمثال
ابن حزم ﳕطا جديدا من السﺠال العلمي ،تطغى عليه اﳊدة والتنقص من اﻷئمة اﳌعتﱪين ،ويظهر ذلك جليا ﳌن
قرأ ﰲ كتاب اﶈلى ،فما ترك قوﻻ نسب ﳌالك إﻻ طعن فيه وزعم فساده وبطﻼنه ،وكأنه وضع كتابه ﳍذا الغرض،
ولعل هذا هو سبب ما ذكر اﳌﺆرخون أنه جرى له من طعن الفقهاء وتشنيعهم عليه ،وإقصاء اﳌلوك له وإبعادهم
له عن وطنه إﱃ أن مات -رﲪه ﷲ -كما هاج عليه العوام وأحرقوا كتبه وآذوه أشد اﻷذية ).(El-Maqqary,1997
وهكذا ساﳘت غلظة أتباع اﳌذهب الظاهري وجفاؤهم ﰲ القضاء على مذهبهم بسبب عدم احﱰامهم ﳌذهب
اﻷكثرية ﰲ اﻷندلس ،ﳑا ألب عليهم العوام والسﻼطﲔ.
وهكذا فقد أفل اﳌذهب الظاهري ﰲ اﻷندلس واﳌغرب إﱃ أن ظهرت دولة اﳌوحدين فاعتمدته نكاية ﰲ الدولة
اﳌرابطية اﳌالكية وإذعا ﰲ ﳐالفتها ،وأحرقت كتب اﳌذهب اﳌالكي واضطهد فقهاء اﳌالكية ،ﳑا شكل حنقا
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وغيظا وسﻂ العلماء والعامة وزادهم زهدا وبعدا من اﳌذهب الظاهري ،وﲤسكا ﰲ اﳌذهب اﳌالكي

)El-

.(Ghalebzoory,2006
اﳌﻄلب الﺜاﱐ :أسﺒاب انقراض ﻏﲑ اﳌذهب اﳌالﻜي ﰲ الغرب اﻹسﻼمي واﻷندلس
ﱂ يكن الغرب اﻹسﻼمي بعيدا عن التغﲑات السياسية والفكرية الﱵ شهدها اﳌشرق اﻹسﻼمي ،فقد كان متأثرا به
إﱃ حد بعيد ،بيد أنه حاول اﳊفاظ على خصوصيته الفكرية واﻻجتماعية ودافع عن ذلك ستﺨدام السلطة
السياسية واﻻجتماعية والعلمية ،وذلك ما جعل اﳌذاهب الفقهية الدخيلة بعد مرحلة اﻻستقرار الفقهي تنسحب
من الغرب اﻹسﻼمي وتنقرض ،ويرى الباحث أن هناك أسبا رئيسية هي الﱵ ساﳘت ﰲ انقراض هذه اﳌذاهب.
السﺒب اﻷول :ﻏياب اﳌﻨهﺞ العلمي ﰲ نﺸر اﳌذهب :واﳌقصود بغياب اﳌنهج العلمي ﰲ نشر اﳌذهب هو
الوسائل الﱵ يتبعها أهل اﳌذاهب من إقامة اﳊلقات ،وتفرغ العلماء للتدريس ،إضافة إﱃ إبراز اﳋصوصية اﳌنهﺠية
ليقنع اﳌذهب اﳉديد الناس أنه فعﻼ منهج ﳐتلﻒ عن غﲑه من اﳌذاهب اﻷخرى ،وهذا ما ﱂ تنﺠﺢ فيه بعض
اﳌذاهب الﱵ قامت ﰲ الغرب اﻹسﻼمي ،فنﺠد اﳌذهب اﻷوزاعي الذي يعتﱪ أقدمها انقرض عند ظهور اﳌذهب
اﳌالكي ﰲ اﻷندلس؛ إذ ﱂ يكن على مستوى من اﻻنتشار يسمﺢ له لبقاء مع رجوع اﳌهاجرين من طلبة العلم
اﻷندلسيﲔ ،وقد كان اﻷندلسيون يرضون به لو حافﻆ على كيانه العلمي ﳌا يشكله من قيمة معنوية وسيادية
للدولة اﻷموية ﰲ اﻷندلس ،ﻷن الدولة اﻷموية ﰲ اﻷندلسية حاولت استنساخ اﻷندلس على طراز الشام بعد
سقوطها على يد الدولة العباسية ،وﲡد اﳌقري ينبه على ﲨلة من ذلك ﰲ تسميات اﳌدن وطرق بنائها ،وتسمية
أزقتها وشوارعها ،ﳑا جعل اﳌقري نفسه نس لشام أكثر من البلدان اﻷخرى الﱵ زارها )،(El-Maqqary,1997
ﳑا يعﲏ قوة الشبه بﲔ اﳉهتﲔ.
وإذا عرفنا أن اﳌذهب اﻷوزاعي ﱂ يصمد ﰲ منبته اﻷول ﰲ بﻼد الشام بسبب عدم شيوع النقاش العلمي بﲔ
أصحابه ،وعدم إقامة اﳊلقات وانتصاب علمائه للتدريس ،ولعل ذلك ما جعل سعيد بن عبد العزيز يسأﳍم عن
السبب عيا وموﲞا ،فقد روى عنه أبو زرعة أنه كان يقول ﳍم" :ما لكم ﻻ ﲡتمعون! ما لكم ﻻ تتذاكرون!"
).(Ebu-Zur'ah,1996
وﳒد أحد أبرز أئمة اﳌذهب اﻷوزاعي كثﲑ الﱰحال بﲔ جة وفحص البلوط ،وذلك ما عﱪ عنه ابن الفرضي
بعبارة دقيقة "وكان مضطر ﰲ السكﲎ بﲔ جة وفحص البلوط" ) ،(Ibn El-Faradhy,1988ﳑا يعﲏ أن هذا
اﻻضطراب سيمنعه من اﻻنتصاب للتدريس والتفرغ لنشر العلم وتكوين الفقهاء.
و لنسبة للمذهب الظاهري فﺈن انشغال بعض أئمة اﳌﱪزين لقضاء جعلهم ينصرفون عن التدريس ونشر اﳌذهب
وترسيﺨه ،ﳑا أعطى فرصة للمذهب اﳌالكي بﱰسيﺦ وجوده ،فنﺠد منذر بن سعيد الذي كان أبرز أئمة الظاهرية
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أشدهم انسﺠاما مع اﳌذهب اﳌالكي مكث أكثر حياته العلمية ﰲ منصب قاضي القضاة ،ﳑا منعه من خدمة
اﳌذهب الظاهري على الصعيد ا تمعي.
ومن اﳌعوقات الﱵ منعت اﳌذاهب اﻷخرى من اﻻنتشار ﰲ بﻼد الغرب اﻹسﻼمي واﻷندلس ما ﳒده من انعدام
الشﺨصية اﳌستقلة عند أتباع تلك اﳌذاهب ،فتﺠد أعﻼم تلك اﳌذاهب مرتبكﲔ ﰲ اﻻنتساب اﳌذهﱯ ،ﳑا جعل
أصحاب كتب الﱰاجم يعﱪون عن انتمائهم اﳌذهب ﳌيﻼن ،فتﺠد ﰲ ترﲨة عبد ﷲ بن ﳏمد بن قاسم كبﲑ
الظاهرية " وكان علم داود اﻷغلب عليه ،ونظر ﰲ علم مالك نظرا حسنا غﲑ أنه كان ﳝيل إﱃ علم داود واﳊﺠة"
) ،(Ibn El-Faradhy,1988ﳑا يعﲏ أنه ﱂ يكن ظاهر قحا واضحا ﰲ مذهبه ،ومثل هذا كثﲑ ﳑن ذكر ﰲ ترﲨتهم
اﳌيول إﱃ اﳌذهب الشافعي ،كما أن تردد بعض أعﻼم اﻷخرى بﲔ اﳌذاهب وعدم حسم اﳋلفية التارﳜية أدى إﱃ
عدم اقتناع الناس بتحوﳍم اﳉديد ،فتﺠد كثﲑا من أعﻼم الظاهرية كانوا شافعية قبل اعتناقهم اﳌذهب الظاهري،
كأﰊ ﳏمد ابن حزم ) ،(El-Maqqary,1997ﳑا جعلهم غﲑ قادرين على التﺨلص من اﻻنضباط الشافعي؛ لعدم
اتضاح معاﱂ مذهبهم اﳉديد مقارنة تقان اﳌذهب الشافعي وعراقته واتساعه.
ويظهر اتكال الظاهرية على اﳋلفية الشافعية جليا عندما ﲡد أعﻼمهم يكتب ﰲ اختﻼف مالك والشافعي من
ب اﻻستقواء ،وﳏاولة التقليل من قيمة اﳌذهب اﳌالكي ،وهو مع ذلك ﳜالﻒ الشافعي ﰲ أمور كثﲑة ﳑا ﳛتج
له فيه ،وقد نبه إﱃ ذلك ابن أﰊ زيد القﲑواﱐ بعبارة رشيقة أنقلها منه بلفظها " :ﰒ رأيته ترجم كتابه بكتاب:
التنبيه والبيان عن مسائل اختلﻒ فيها مالك والشافعي ،وتلك اﳌسائل كثﲑ منها ﳑا يقول الشافعي فيها بقول
مالك ،وهذا ﳑا سﱰته عنه اﳊمية أو ﱂ يدر ما اتفق فيه الرجﻼن ،ﰒ تكلﻒ النقض على اﻷئمة واﻻختيار من
أقاويلهم ،ﰒ رأيته بدأ ﰲ كتابه بتشريﻒ الشافعي ومدح طريقته ومذاهبه ،ما وهم أنه يتبع مذاهبه ويتقلد أقاويله،
وهو كثﲑ اﳋﻼف له ﰲ اﻷصول فضﻼ عن الفروع ،وﰲ غﲑ مسألة ﳑا ﰲ كتابه هذا الذي ترﲨه بنصر مذاهب
الشافعي ﲡده يرد أشياء هي قول الشافعي معنا ،وهذا حيﻒ شديد وميل بعيد وقول ﳍوي وغﲑ العدل"

)El-

.(Qayrawany,2011
وهذا ما ﳚعلنا نشك ﰲ أن هذا اﳌﺆلﻒ إﳕا كتب كتابه هذا ليهز صورة اﳌذهب اﳌالكي بغض النظر عن أي شيء
آخر ،وهذا بعيد عن اﳌنهج العلمي اﳌتبع؛ ﻷنه لو ألﻒ كتا ﰲ نصرة مذهبه وترجيحه كما فعل ابن حزم لكان
ذلك نقاشا علميا منضبطا ،أما أن يﺆلﻒ ﰲ نصرة مذهب آخر ﳜتلﻒ هو نفسه معه ﰲ نواح كثﲑة ،فهذا ﳑا
يستغرب من فاعله ويستبشع.
السﺒب الﺜاﱐ :التﻮﺟهات العقدﻳة والفقهية اﳌخالفة ﳌﻨهﺞ أهﻞ الﺒلد :ﳑا ﳛسب للدولة اﻷموية أ ا حافظت
على الوجه العلمي اﻹسﻼمي العرﰊ بعيدا عن شبه الفﻼسفة الساسانيﲔ ،وهي وإن شهدت ظهور فرق ﳐتلفة إﻻ
أن الدولة ظلت مكافحة لتلك الفرق بتقريبها للعلماء اﳌستقيمﲔ و ميش أصحاب النحل اﳌعوجة ،وهذا ما ﱂ
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تفلﺢ فيه الدولة العباسية ،فما إن استوت على سوقها حﱴ بدأت مشكورة ﰲ تراجم العلوم واﳌعارف العﺠمية،
بيد أ ا ﱂ تستطع ﲢصﲔ الثقافة اﻹسﻼمية اﻷصيلة ،ﳑا شﺠع أصحاب النحل اﳌفرطة ﰲ التوجه العقلي على
حساب النقل كاﳌعتزلة وغﲑهم ،ﰒ تبنت الدولة منهﺠهم فضربوا بسوطها ،وقتلوا بسيفها ،وابتلي اﳌسلمون يومئذ
بﻼء عظيما.
أما الدولة اﻷموية فقد صحبت معها منهﺠها بعد سقوطها ،ﰲ الشام وقيامها ﰲ اﻷندلس ،فظلت دولة عربية
إسﻼمية كما كانت ،وﱂ ﳚد علم الكﻼم رواجا ﰲ اﻷندلس بناء على قلة اﳌعتنﲔ به واﳌشتغلﲔ ﳉدل العقدي،
يقول ابن حزم" :وأما علم الكﻼم فﺈن بﻼد وإن كانت ﱂ تتﺠاذب فيها اﳋصوم ،وﻻ اختلفت فيها النحل ،فقل
لذلك تصرفهم ﰲ هذا الباب" ).(El-Maqqary,1997
كذلك فﺈن أهل اﻷندلس مقتوا اﻻشتغال لفلسفة ﰲ العلن لعدم حاجتهم إليها كعلم مستقل ،حﱴ كان ذلك
مطعنا فيمن يعلن اﻻشتغال ا ،حﱴ قتل صاحب إشبيلية بسبب ذلك اﳌأمون بن اﳌنصور ،يقول ابن سعيد ﰲ
تذييله لرسالة ابن حزم ﰲ فضائل اﻷندلس" :وهو علم ﳑقوت ﻷندلس ﻻ يستطيع صاحبه إظهاره ،فلذلك ﲣفى
تصانيفه" ).(El-Maqqary,1997
وهكذا فقد ترسﺦ هذا اﳌنهج ﰲ اﻷندلس إﱃ درجة ﲡعل عامة الناس ﰲ اﻷندلس ينكرون هذه التوجهات الدخيلة
قبل إنكار السلطان ،ويلمﺢ ابن سعيد إﱃ ذلك ﰲ معرض حديثه عن أحد العلماء اﳌشتغلﲔ بعلم التنﺠيم" :وكان
مطرف اﻹشبيلي ﰲ عصر قد اشتغل لتصنيﻒ ﰲ هذا الشأن ،إﻻ أن أهل بلده كانوا ينسبونه للزندقة بسبب
اعتكافه على هذا الشأن فكان ﻻ يظهر شيئاً ﳑا يصنﻒ" ).(El-Maqqary,1997
بل كان ذلك شأن عامة أهل اﻷندلس مع كل منكر ،وذكر اﳌقري أ م كانوا يباشرون تغيﲑ اﳌنكرات وإقامة
اﳊدود إن نكص السلطان ،وأ م رﲟا اقتحموا عليه قصره غﲑ مبالﲔ ﲞيله ورجله ،ولرﲟا طردوه خارج مدينته
وسلطانه ،وذكر أن كثﲑ ﰲ أخبارهم ،قال" :وأما الرجم ﳊﺠر للقضاة والوﻻة لﻸعمال إذا ﱂ يعدلوا فكل يوم"
).(El-Maqqary,1997
وبناء على ما سبق فقد كانت ﲨاعات من اﳊنفية والشافعية والظاهرية ﳑن تلبس ﻻعتزال واﻻشتغال بعلوم
الفلسفة والكﻼم كما مر ﰲ تراجم من تقدم منهم وسﲑهم ،وقد ﻻ يستغرب ذلك ﳑن يعطون العقل مكانته عمال
القياس الفقهي واﻷصوﱄ ،أما أن يكون الظاهرية مبطلو القياس على هذا فﺈنه لغريب عﺠيب.
وكما عاﱏ اﻷندلسيون فقد عاﱏ إخوا م ﰲ إفريقية -بشكل أكﱪ -من فﱳ الروافض بسب الصحابة ،وفﱳ اﳌعتزلة
وتسلطهم واستقوائهم لسلطة اﳌعتزلية ﰲ فتنة خلق القرآن ،ﳑا شكل حنقا وغيظا ﰲ قلوب العامة قبل العلماء.

119

 | Vol. 7, No.1, June 2019مجلة الشريعة والقانون بماليزيا | Malaysian Journal of Syariah and Law

Abderrahman Yusuf Ethmane

ابن حزم فيصفه لتبحر ﰲ العلم وجودة التصانيﻒ ،غﲑ أنه يعقب ذلك ﲜملة دقيقة" :وعلى اﳉملة
ويذكر اﳌقر ﱡ
ي َ
فهو نسيج وحده ،لوﻻ ما وصﻒ به من سوء اﻻعتقاد ،والوقوع ﰲ السلﻒ الذي أ ر عليه اﻻنتقاد" )El-
 ،(Maqqary,1997ﳑا يعﲏ أن أهل اﻷندلس ﱂ ينتقدوه بسبب موقفه اﳌتطرف من اﳌذهب اﳌالكي فقﻂ ،وإﳕا
نتج ذلك عن ما وصﻒ به من سوء اﻻعتقاد ،وﷲ يرﲪه ويغفر له.
وقد فشلت كذلك ﲡربة الدولة اﳌوحدية ﳌا حاولت إجبار الناس على اﳌذهب الظاهري ،فزادهم ذلك بعدا منه
ونفرة ،ويرى الغلبزوي أن هناك أسبا عديدة لرفض مذهب الظاهرية ﳌغرب يومئذ منها رسوخ مذهب مالك ﰲ
قلوب الناس وحيا م ،إضافة إﱃ انعدام التدرج العلمي ﰲ ترسيﺦ اﳌذهب ،وإدخال معتقدات فاسدة كالقول
بعصمة اﳌهدي ابن تومرت )م.(El-Ghalebzoory,2006
السﺒب الﺜالﺚ :الﻄعﻦ ﰲ مذهب أهﻞ الﺒلد :روي عن النﱯ صلى ﷲ عليه وسلم أنه قال) :إن الرفق ﻻ يكون
ﰲ شيء إﻻ زانه ،وﻻ ينزع من شيء إﻻ شانه( ) ،(Muslim,1991وهذا ما ﱂ ينتبه له بعض أتباع اﳌذاهب الفقهية
والفكرية ﰲ إفريقية واﳌغرب واﻷندلس ،ﳑا ترك أثرا سيئا ﰲ نفوس العلماء والعامة ،وجعلهم يعملون على إخراج
أتباع تلك اﳌذاهب من أرضهم ،والقضاء عليهم بكل ما لديهم من قوة ،وقد تقدمت عبارة اﳌقري ﰲ سبب انتقاد
الناس ﻻبن حزم ،وأن ذلك إﳕا كان بسبب وقوعه ﰲ السلﻒ من علماء اﻷمة وفقهائها.
وﳒد ابن أﰊ زيد ﰲ كتابه الذب عن مذهب اﻹمام مالك ،الذي ألفه ﰲ الرد على أحد الظاهرية ينكر عليه
إساءاته اﳌتكررة لﻺمام مالك ،ويبﲔ أن ذلك ﱂ يكن شأن متقدمي الظاهرية ،فمن ذلك قوله " :ولقد ﲡاسر هذا
الرجل ﰲ مثل هذا اﻹمام ،وﲢمل منه ثقﻼ ء بوزره ،ولقد سلك سبيﻼ ﱂ يسلكها من انتسب ﰲ اﳌذهب إليه"
).(El-Qayrawany,2011
وﳒده ﰲ موضع آخر ينكر بعض كﻼمه مستبشعا" :وكل قول خرج عن غضب وﲪية تعظم عاقبة الزلل فيه ،أعوذ
من الطعن على اﻷئمة" ).(El-Qayrawany,2011
وﳒده يضلل مالكا وأمثاله من العلماء القائلﲔ لقياس ،ﳑا جعل ابن أﰊ زيد يستنكر ذلك ويشنعه بقوله" :
فليت شعري من عﲏ بقوله :اﳌبطلﲔ واﳍالكﲔ؟ أمالكا يعﲏ وأشكاله من أئمة هذا الدين؟ أم أهل اﻷهواء واﳋوارج
الضالﲔ؟" ).(El-Qayrawany,2011
ومثل ذلك كثﲑ عند هذا الرجل وغﲑه من متعصﱯ الظاهرية ،وﻻ تكاد ﲡد ابن حزم ينقل قوﻻ عن مالك إﻻ خطأه
وذكر فساده وضعفه ،وهذا غاية اﳍوى والتعصب نعوذ

.

السﺒب الراﺑﻊ :أحداث سياسية ﳐتلفة :ﻻ ﳜفى أن قيام اﳌذاهب الفقهية كان تطورا اقتضته اﳊاجة العلمية
واﻻجتماعية ،وقد كان من نعم ﷲ على علماء هذه اﻷمة أن وفقهم ﻻستقراء هذه اﳌناهج واستﺨراجها ،وقد
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بيد أن تلبس بعض منتسبيها
عاشت اﳌذاهب الفقهية ﰲ و م واحﱰام ﰲ بقاع ﳐتلفة من أقطار العاﱂ اﻹسﻼميَ ،
ببعض النحل اﳋطﲑة شكل عائقا ﰲ قبوﳍا لدى بعض اﻷقطار اﻹسﻼمية ،كما أن سلوك بعض اﳊكام الذين
كانوا يعتنقون مذاهب معينة جعل الناس تربﻂ بﲔ اﳌذهب والشﺨص ،وهذا خطأ ،غﲑ أننا هنا أمام اﳊديث عن
ظاهرة معينة وتوصيﻒ واقع خارجي.
وهكذا فقد ﰎ الربﻂ بﲔ اﻷحداث السياسية واﳌذهب العقدي أو الفقهي ،فقرئ العدل واﻻستقرار والظلم
واﻻضطراب بعﲔ التمذهب ،ﳑا جعل الناس يزهدون ﰲ مذهب من اﳌذاهب بسبب اﳓراف أتباعه أو ظلمهم
وجورهم ،وقد شهد الغرب اﻹسﻼمي واﻷندلس أحدا سياسية ساﳘت بشكل كبﲑ ﰲ انقراض اﳌذاهب الفقهية
من الغرب اﻹسﻼمي واﻷندلس ،فلم يبق فيها منافس معتﱪ للمذهب اﳌالكي ،ومن أبرز تلك اﻷحداث ما يلي:
-١انقﻼب ﻋﺒد ﷲ ﺑﻦ الﻨاﺻر :لقد شكلت ﳏاولة اﻷمﲑ الفقيه الشافعي عبد ﷲ بن عبد الرﲪن الناصر
اﻻنقﻼبية ضربة قوية للمذهب الشافعي ،ﳑا أدى إﱃ توقفه ﰲ اﻷندلس إﱃ أ م اﳌستنصر )،(Mu'nis,2011
وتعيد هذه اﳊادثة إﱃ اﻷذهان حادثة أخرى غﲑ بعيدة زمنيا منها ،وهي حادثة قتل والد عبد الناصر الذي كان
) Ibn

وﱄ عهد أبيه ،لكن أخاه مطرفا قتله ليقطع الطريق أمامه ،فقتل به قصاصا من قبل والدﳘا عبد ﷲ
 ،(Azary,1983ﳑا أودى ﻷمﲑ عبد ﷲ و ﶈيطﲔ به من الفقهاء والعلماء ،وكأن الناصر بذلك ﳜاف ترسﺦ
هذه الظاهرة ﰲ البيت اﻷموي اﳊاكم ،وﳒد مﱰﲨي اﻷمﲑ عبد ﷲ يذكرون صلته القوية لعلماء ومصاحبته ﳍم،

وهذا ما عﱪ عنه ابن اﻷ ر بقوله " :وكان لعبد ﷲ هذا اختﻼط لعلماء واسﱰاحة إليهم" ).(Ibn El-Ebbar,1995
-٢التﺠرﺑة السيﺌة للدولة اﻷﻏلﺒية والعﺒيدﻳة :يعتﱪ اﳌذهب اﳊنفي من أهم اﳌذاهب الفقهية ،بل هو أقدم
اﳌذاهب اﻷربعة سيسا ،وقد شهد تطورا كبﲑا ﰲ اﳌشرق اﻹسﻼمي ،بيد أن ﲡربته ﰲ الغرب اﻹسﻼمي كانت
ﳐتلفة ،فقد كان هو مذهب الدولة العباسية ووﻻ ا ﰲ إفريقية ،ﳑا جعل العامة ﳛملون مذهب الكوفيﲔ كل ظلم
أو تقصﲑ أو فسوق قام به وﻻة هذه الدولة الكبﲑة ،ويزداد البون اتساعا إذا علمنا أن اﳌذهب اﳌالكي كان مذهب
عامة تلك البﻼد وعلماءهم اﶈليﲔ ،ﳑا يعﲏ أن أهل البلد يشعرون بتحد كبﲑ ،وﳏاولة جادة لتغيﲑ ما هم عليه،
ﳑا جعلهم يتمسكون ﳌذهب اﳌالكي ويرفضون ما سواه.
وقد اتبع قضاة الدولة اﻷغلبية فريقية ج أمرائها ،فأغلظوا على علماء اﳌالكية وساموهم سوء العذاب ،بسبب
التوجه اﻻعتزاﱄ الذي انتهﺠته الدولة العباسية ،يقول عبد القادر العافية ملﺨصا ذلك" :واﳊقيقة أن طغيان اﳌعتزلة
وقسو م على ﳐالفيهم خلﻒ جراحا عميقة ﰲ النفوس ﱂ تندمل على مر السنﲔ واﻷحقاب" ).(Bin Atiyya,1881
وبعد أفول حكم اﻷغالبة الذي كان يعتﱪ امتدادا للدولة العباسية ظهرت دولة الشيعة بﲏ عبيد ،بيد أن حنفية
إفريقية كانوا أقرب ﳍا ﳌوافقتهم الشيعة ﰲ مسألة التفضيل بﲔ الصحابة ،ﳑا مكنهم من احتﻼل مناصب عليا ﰲ
القضاء ،وبدأت بذلك مرحلة جديدة من ﳏنة فقهاء البلد اﳌالكيﲔ ).(El-Yahsuby,1983
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وهكذا فقد أدت تلك التﺠارب السيئة إﱃ أفول اﳌذهب اﳊنفي فريقية وما جاورها إﱃ رجوع الدولة العثمانية
ﰲ وقت متأخر جدا.
-٣التﺠرﺑة السيﺌة للدولة اﳌﻮحدﻳة :لقد استغلت الدولة اﳌوحدية اﳌذهب الظاهري واﲣذته مطية لتحقيق غايتها،
ومارست القمع الفكري والعلمي على فقهاء اﳌالكية وعلمائهم ،ويرى إبراهيم بن الصديق أن رفضها للمذهب
اﳌالكي بسبب كونه مذهب الدولة اﳌرابطية اﳌنهزمة؛ لذلك فقد عمد اﳌوحدون إﱃ ﳏو كل ما ﳝت له بصلة ،كما
يرى ابن الصديق أن ظاهرية اﳌوحدين ﱂ تكن جامدة كظاهرية داود وابن حزم ،بل كانت ظاهرية مرنة خذ
لقياس وتستفيد من أصول اﳌذاهب اﳌعتﱪة ،وإﳕا كان استغﻼﳍم لشعار الظاهرية بسبب ما عرف به رمزه ابن
حزم من ﲢدي فقهاء اﳌالكية ﰲ اﻷندلس ).(Ibn El-Siddiq,1995
ومع شغل ﲨاعة من فقهاء اﳌالكية ﳌناصب عليا ﰲ الدولة اﳌوحدية إﻻ أن اﳌذهب اﳌالكي تعرض ﻹ دة حقيقية
من قبل اﳌوحدين ،فقتل ﲨاعة من أعﻼمه ،وشرد آخرون وسﺠنوا ،وحرقت أمهات كتبه ) ،(Bahry,2012ﳑا
شكل حنقا لدى العامة والعلماء ،وجعل اﳌذهب الظاهري مرتبطا ذه السياسية القمعية القهرية ،فما إن أفل ﳒم
اﳌوحدين حﱴ اﳓسر اﳌذهب الظاهري غﲑ مأسوف عليه ).(El-Ghalebzoory,2006
اﳋاﲤة
تناول هذا البحث اﻷثر العقدي والسياسي ﰲ انقراض اﳌذهب اﻷوزاعي واﳊنفي والشافعي والظاهري ﰲ الغرب
اﻹسﻼمي واﻷندلس ،بناء على مقولة ابن حزم ﰲ أن اﳌذهب اﳌالكي إﳕا انتشر ﰲ اﻷندلس لر سة والسياسة،
وقد تتبع الباحث اﻷسباب ﰲ انقراض تلك اﳌذاهب الفقهية من خﻼل تراجم اﳌنتسبﲔ إليها لنظر ﰲ عقائدهم
ومناهﺠهم ،كما تتبع سياسة اﳊكام اﳌتمذهبﲔ بغﲑ اﳌذهب اﳌالكي فريقية ،وقد توصل إﱃ أن اﳌذاهب الفقهية
الﱵ قامت ﳌشرق قد شهد اﳌغرب قيامها ونشوءها ،غﲑ أ ا ﱂ ﲢافﻆ على وهﺠها الذي حافظت عليه ﰲ
اﳌشرق ،ﳑا أدى إﱃ ذها ا وأفوﳍا ،ومن اﻷسباب الرئيسية الﱵ أدت إﱃ زوال اﳌذهب اﳊنفي والشافعي والظاهري
عﻼقة أتباع اﳌذهبﲔ ﰲ الغرب اﻹسﻼمي واﻷندلس لفكر اﻻعتزاﱄ ،إضافة إﱃ جور اﳊكام وترخصهم ﰲ أمور
ﻻ يراها أهل اﳌذهب مثل ترخص حكام اﻷغالبة فريقية وتونس ﰲ أكل الر وشرب النبيذ اﳌسكر ،أما اﳌذهب
اﻷوزاعي فقد كان السبب الرئيسي ﰲ انقضائه سببا علميا سياسيا ،فلم يتدنس بشبه اﻻعتزال كسابقيه ،كما
توالت أحداث سياسية ﱂ تكن ﰲ صاﱀ بعض تلك اﳌذاهب ﳑا أدى إﱃ زواﳍا كمحاولة عبد ﷲ بن الناصر على
أبيه ،فقد أثرت سلبا على اﳌذهب الشافعي ﰲ اﻷندلس ،ومثل ذلك أثر الدولة اﻷغلبية واﳌوحدية السيء على
اﳌذهب اﳊنفي والظاهري ﰲ الغرب اﻹسﻼمي ،وبناء على هذا فقد ساﳘت هذه التحوﻻت ﰲ إخﻼء تلك البﻼد
للمذهب اﳌالكي الذي كان يشهد تطورا لغا برسوخه ﰲ الوسﻂ اﻻجتماعي والعلمي لغرب اﻹسﻼمي
واﻷندلس.
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