
 منهج االجتهاد الفقهي واإلفتاء عند محمدية 

 شمس األنوار

 مقدمة

منهج االجتهاد الفقهي واإلفتاء عند محمدية، في هذا البحث يدرس الكاتب  

والتي تعمل على نشر الدعوة  االجمعية االجتماعية املتمركزة في إندونيسيوهي 

القيام بداسة تعاليم الدين اإلسالمي عن طريق الدعوية . ومن أهم جهودها اإلسالمية

إصدار االجتهادات والفتاوى، ومن املعروف أن نشاطات االجتهاد واإلفتاء ال تجري 

قوم على أساس منهج منظم لكي تكون نتائجها سليمة تبشكل عشوائي ولكن يجب أن 

يتكلم االجتهاد واإلفتاء عند هذه الجمعية؟ هذا ما س عمليةفكيف تسير وصحيحة. 

. ويقسم التحليلياملنهج املنهج الوصفي و مستخدما  عليه الكاتب في الصفحات اآلتية

في نشر الدعوة اإلسالمية، البحث إلى ثالثة فصول، يبحث أولها في جهود هذه املنظمة 

ا في منهج الترجيح وهو منهج االجتهاد واإلفتاء، وثالثها في آليات إصدار القرارات وثانيه

       قسم كل فصل إلى فروع.  والفتاوى، وي

 محمدية وجهودها في نشر الدعوة اإلسالمية في إندونيسياالفصل األول: 

 أوال: التعريف بجمعية محمدية 

املوجودة في  الدعوية اإلسالميةأكبر الجمعيات االجتماعية تمثل محمدية 

إعالء اإلسالمي و إقامة الدين تهدف إلى "وإندونيسيا حاليا بل وفي جنوب شرقي آسيا، 

                                                             
  التي تنظمها إدارة الفرع الخاص ملحمدية باململكة  ةبحث مقدم إلى الدورة العلمية الدولي
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وتعمل جاهدة على نشر الدعوة  1حتي يتحقق وجود مجتمع إسالمي حقيقي" تهكلم

 مفهوم واسع عند هذه الجمعية لها لدعوة اإلسالمية وا اإلسالمية في ربوع هذا البلد.

تشمل و الجهود املبذولة في ترقية الوعي اإلسالمي فحسب، بل بحيث ال تقتصر على 

إسالمية ها بأنها "حركة فت محمدية نفس  . وقد عر  اإلنسانيةجميع مجاالت الحياة 

القرآن الكريم جاعلة التجديد، بدعوية تقوم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، و 

فتنسب محمدية  2."أساسا ةاإلسالمي العقيدةرا لها و دمص والسنة النبوية الشريفة

نفسها إلى حركة الدعوة اإلسالمية وتسمى الدعوة التي تقوم بها دعوة األمر باملعروف 

ة جميع األعمال والبرامج و هذه الدع كلودعوة التجديد، وتش والنهي عن املنكر 

في جميع  املجتمع وتجديد مؤسساتهوالنشاطات التي تهدف إلى ترقية مستوى حياة 

امها األساس ي ما نصه، وقد ورد في نظتعاليم الدين اإلسالمي. على أساس جوانبها 

ة دعوة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يلتحقيق هذا الهدف تباشر محمدو "

دة في صورة الجهود الشاملة لجميع مجاالت الحياة  3".و]دعوة[ التجديد املجس 

الحياة،  إذن لها معنى واسع فهي تشمل سائر نواحيحسب محمدية فالدعوة  

من أجل ترقية ثقافة أبناء التعليم التربية و القيام بعملية وبناء على ذلك يكون 

كذلك ، و هذه املنظمةمن منظور ديني إسالمي، مثال، هو الدعوة في مفهوم  املجتمع

وأحكامه هو اإلسالم بمبادئ  االلتزامالخدمات الصحية على أساس مباشرة نشاطات 

واألمثلة األخرى التي تعتبر من صميم  ه هذه الجمعية.تفهمخر  الدعوة حسب ما اآل 

هي الجهود املبذولة في تمكين املجتمع، ومساعدة صغار الفالحين والصيادين الدعوة 

 وأصحاب األعمال الصغرى، وحماية البيئة وما إلى ذلك من مختلف البرامج واألنشطة

                                                             
سنة  1]النشرة الرسمية ملحمدية، العدد  2005( من نظام "محمدية" األساس ي لسنة 6املادة )  1

 [.112، ص 2005/  1406

 [.111( ]نفس املصدر ص 4املادة ) 2

 [112نفس املصدر ص ]( 7الفقرة األولى من املادة )  3
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في ضوء تنفيذها ا يتم طامل ا وكيفاالتي تهدف إلى رفع مستوى الحياة املجتمعية كم  

وبالطبع تدخل ضمن مفهوم الدعوة نشاطات بحث  .عقيدة اإلسالم وشريعته الغراء

تأليف اإلرشادات لودراسة تعاليم الدين اإلسالمي نفسها للحصول على أصالتها و 

   ثم نشرها وترقية الوعي بها عند أفراد املجتمع. الناس، والتوجيهات التي يستهدي بها 

أنش ئ في محمدية لكل مجال من مجاالت دعوتها قسم خاص مسئول عن  

تقرير وتنفيذ األنشطة والبرامج الخاصة به، ويعرف هذا القسم عندها بمجلس، 

أنش ئ مجلس مثال في مجال الخدمات االجتماعية . فثالثة عشر مجلسااآلن وهناك 

 الخدمات االجتماعية الذي 
 
يتام ورعاية كبار السن لقى على عاتقه مسئولية إيواء األ ت

في مجلس الخدمات الصحية أنش ئ مجلس يسمى مجلس رعاية من الرجال والنساء. و

ي مجال التعليم أنش ئ مجلسان أولهما مجلس التعليم االبتدائي العامة، وف فاهيةالر 

مجالس تسعة وهناك مجلس التعليم العالي والبحث والتطوير. ثانيهما والثانوي و 

تنشئة و الترجيح وتجديد الفكر اإلسالمي، والتبليغ،  تفي مجاال  أخرى يعمل كل منها

واملكتبة  وريادة األعمال،األوقاف واألموال، واالقتصاد و تمكين املجتمع، و الكوادر، 

وهناك أيضا، إلى جانب  .بيئةالحماية واملعلومات، والقانون وحقوق اإلنسان، و 

ولجنة جمع وتوزيع  ،تنمية الفروع لجنةو  ،تخفيف الكوارث لجنة، كلجاناملجالس، 

 الزكاة.

ما يسمى باملنظمات  هذه الجمعيةومن نافلة القول أنه يوجد في رحاب  

املستقلة، وهي منظمات تشكلها محمدية وتخول لها الحقوق والواجبات في تنظيم 

أعضاء فئة معينة من وتوجيه نفسها داخليا تحت اإلرشادات من محمدية وفي تنمية 

هناك سبع منظمات محمدية في مجاالت محددة في إطار الوصول إلى غرض محمدية. 

سائي ملحمدية و"ناشئة "عائشية" التي تمثل الجناح الن هامنمستقلة في رحابها، 

 و"شباب محمدية"، وغيرها.، العائشية" التي تمثل جناح الفتيات
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 الشيخ  أحمد دحالن  سسأ 
 
في ثامن ذي م(  1923 – 1868) هذه املنظمة

مليالد، واتخذ من ا 1912نوفمبر  18من الهجرة النبوية املوافق لــ ـ 1330الحجة 

 4املدينة التي تم فيها إنشاؤها مقرا رئيسيا وقانونيا لها.وهي ( Yogyakartaيوكياكرتا )

مسلمي  إلى أمور، منها ما رآه في حياة جمعيةهذه اليرجع السبب الدافع له إلنشاء 

من أحوال سيئة  دونيسيا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن القرن العشرينإن

، ومنها ةالكافي التعليم توافر فرصحيث انتشر الفقر وسوء حالة الصحة وعدم 

توجيهات اإلسالم الصحيحة بحيث اختلطت بالبدع الدينية البعيدة من  املمارسات

الذي  أتت مع حضور االستعمار الهولندي والخرافات، ومنها ظهور حركة التنصير التي

، ومنها اعتقاد أحمد دحالن نفسه بأن أية من وقت آلخروشدة ازدادت ربقته قوة 

ال يمكن أن يقوم  محاولة وجهد إلنقاذ مسلمي إندونيسيا من هذه الحاالت املحزنة

بها إنسان بمفرده بل ال بد من تعاون جماعة من الناس يعملون مجتمعين لتحقيق 

فحركت هذه العوامل . ومنتظمة غراض مشتركة تحت قيادة مهيكلة بصورة جيدةأ

كلها أحمد دحالن لتأسيس جمعية سماها "محمدية" نسبة إلى النبي محمد صلى هللا 

فسرعان ما تقدم إلى الحكومة  1912تأسيسها عام  تم إعالنوبعد أن  عليه وسلم.

صية الشخه املنظمة وإعطائها ذاملصادقة على هاالستعمارية الهولندية بطلب 

، غير أن الحكومة لم تمنحها هذه الشخصية االعتبارية إال بعد سنتين وذلك االعتبارية

  5م. 1914عام 

ومن الجدير بالذكر أن أحمد دحالن وجد سندا شرعيا لوجوب إقامة منظمة  

أمة  منكم كنوهي قوله تعالى ))ولتذات شخصية اعتبارية في آية من القرآن الكريم 

[ وفي القاعدة 104:  3روف وينهون عن املنكر(( ]يدعون إلى الخير ويأمرون باملع
                                                             

سنة  1]النشرة الرسمية ملحمدية، العدد  2005( من نظام "محمدية" األساس ي لسنة 1املادة ) 4
 [. 111، ص 2005/  1406

 5  Sejarah Muhammadiyah Bagian Pertama  تاريخ محمدية القسم األول[ )جوكجاكرتا: مجلس[
 .34(، ص 1993إلدارة محمدية املركزية، املكتبة 
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فهم أحمد دحالن  6.الفقهية التي تنص على أن ))ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب((

أنها تأمر )واألمر يدل على الوجوب( بإقامة أمة أي بتشكيل جماعة املذكورة من اآلية 

تها تسيير حركة الدعوة إلى األمر باملعروف والنهي عن املنكر ولذلك سمى الدعوة مهم

كلمة "أمة"  وأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر،التي شنها بواسطة محمدية بدعوة 

معني الجمعية أو املنظمة وال يكفي لهذه الجمعية أن تكون يفهم منها الواردة في اآلية 

وتتمتع بالشخصية  يجب أن تكون لها هيكل تنظيمي الناس ولكنمجرد جمع من 

ذلك ألنها ال يمكن أن تؤدي واجبها في القيام بعملية الدعوة التي أوجبتها و  االعتبارية.

، من بين ما اآلية املذكورة بنجاح إال إذا كان لها أساس قانوني قوي وذلك بأن تتمتع

لأحمد دحالن أول من  وبهذا وفيما أعلم كان بالشخصية املعنوية. تتمتع به، من  أص 

الشخصية القانونية من وجهة النظر الفقهي مستدال  فكرةفقهاء الشرع اإلسالمي 

 . امالسابق ذكرهوالقاعدة باآلية 
 
 في مقدمة النظام األساس ي  دمجتولذلك أ

 
اآلية

            7ملحمدية.

وكان أول ما قام به أحمد دحالن بعد أن أنشأ املنظمة تنظيم األعمال  

إصالح بشرية وتنميتها عن طريق االعتناء باملصادر الوتخطيط البرامج التي تهدف إلى 

وبحث التعاليم  وتقديم الخدمات االجتماعية وتحسين رعاية الصحة العامةالتعليم 

 ربعةوتشكل هذه املجاالت األ . اعةموج الدينية كرأس مال روحي لحياة اإلنسان فردا

مع تفعيل  أعماال أساسية وتقليدية ملحمدية حتى اآلن وتتطور باستمرار وبشكل متزايد

. تم إصالح التعليم عن طريق إنشاء املدارس األعمال واألنشطة في املجاالت األخرى 

الدروس الدينية تحاكي املناهج الدراسية املتبعة في املدارس الهولندية مع إدخال التي 

. إلى جانب إنشاء املدارس املتخصصة في تعليم الدين وإعداد معلميه ومعلماته فيها

                                                             
بتحقيق عادل أحمد عبد املوجود وعلي محمد عوض )بيروت: األشباه والنظائر، ابن السبكي،  6

 .88: 2(، 1411/1991دار الكتب العلمية، 

 [.109ة الرسمية ملحمدية، ص ر انظر مقدمة النظام األساس ي ملحمدية ]النش 7
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ولعل املعلومات اآلتية تفيد القارئ وتعطيه صورة عن حالة التعليم عند محمدية 

من املؤسسات التعليمية  111جامعة، و 55اآلن هذه الجمعية تدير  .في آخر تطورها

كاديميات واملدارس العالية والكليات الجامعية وكليات الفنون العالية األخرى كاأل

مدرسة  5519بستان أطفال، و 4623كما تتبع لها  8(،polytechnicsالتطبيقية )

خاصا داخليا معهدا دينيا إسالميا  893و 9،عامة وتخصصية ودينية ابتدائية وثانوية

مدارس هذا إلى جانب األلوف املؤلفة من  Pesantren.10عرف في إندونيسيا بـــــــــ ي

 بساتين تعليم قراءة القرآن.الطفولة املبكرة و 

قديم الخدمات بت هذه الجمعيةكما اعتنى أحمد دحالن منذ بداية نشأة  

 318 هافي رحابواآلن توجد  ،وكبار السن االجتماعية كإيواء األيتام ومساعدة الفقراء

الرعاية  ر وفيولت واملسنات واألطفال املنبوذين واملسنيندارا لتوفير السكن لليتامى 

  11. التي هم في أمس الحاجة إليهاالالئقة 

ملا  االهتمام الجدي بتحسين رعاية الصحة العامةأحمد دحالن وكذلك أولى  

إذ يكمن العقل السليم في الجسم  لها من أهمية فائقة في تنمية الطاقات البشرية

وتطورت الجهود املبذولة في هذا املجال بحيث  .السليم كما قال اليونان في القديم

مستشفى )بما فيها تلك التي تحت  134 البالغ عددهااملراكز االستشفائية  حالياتوجد 

عيادة منتشرة في جميع أنحاء إندونيسيا واملئات من الصيدليات. ومن  231اإلنشاء( و

                                                             
البحث العلمي والتطوير ملحمدية في اجتماع تنسيق تنفيذ البرامج تقرير مجلس التعليم العالي و  8

 بجاكرتا. 2019يومي السبت واألحد الرابع عشر والخامس عشر عام 

 Muhammadiyah Membangun Kesehatan Bangsa( ]محرران[، Dianو  Adim أديم وِديان ) 9
 .xxم(، ص   2020هـ /  1442]محمدية تبني صحة األمة[  )جاكرتا: مجلس رعاية الرفاهية العامة، 

( في مقابلة تلفونية معه. كان السيد Iyet Mulyanaوافى الكاتب  بهذه املعلومة السيد  إيات مليانا )10
املركزية ثم نقل إلى منصب أمين  إيات مليانا نائب رئيس لهيئة تنمية املعاهد الدينية الداخلية إلدارة محمدية

 الصندون للهيئة والذي يتواله حتى اآلن. 

 . xx(، املصدر السابق، ص Dianو  Adim أديم وِديان )  11
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وِليِلي الطافية"  لديهاالجدير بالذكر أن هذه املنظمة  وه 
 
ما يسمى بـــــ"عيادة سعيد ط

الجزر النائية أي السفن التي تقدم الخدمات الصحية بالنسبة للسكان القاطنين في 

. إال أن هذه العيادة الطافية، رغم كونها في شرق إندونيسيا الصعب الوصول إليها

املجال الصحي فحسب بل وتقدم كذلك  على، إال أنها ال تقصر خدماتها تسمى عيادة

ودينية بأن تنقل وتعيد إلى ومن تلك الجزر تماعية جواتعليمية إضافية خدمات 

  12ة إلى جانب األطباء واملمرضين.النائية املدرسين والدعا
 
 وت

 
ويل ى مسئولية تملق

اللجنة املحمدية لتجميع وتوزيع الزكاة التي على عاتق الطافية  برنامج هذه العيادة

  .حاليا تمثل أحسن اللجان العاملة في مجال جمع وتوزيع الزكاة في أندونيسيا

 الترجيحثانيا: إنشاء قسم مسئول عن البحوث اإلسالمية وهو مجلس  

 النظر  في أمور الدينعن اهتمام هذا البطل القومي اإلندونيس ي  ت  ف  لم ي    

وتحسين مؤسساته وتوجيه ممارساته إلى ما هو أقرب إلى  هبحيث قام بتجديد فهم

ويشكل هذا املجال إحدى الركائز األساسية األربع للجهود  روح التدين الصحيح.

 الدعوية التي حركتها محمدية. 

 وفي  
 
 معالجة األمور نفسها  حمديةاملركزية ملدارة اإل ت عهد أحمد دحالن تول

ت شبكة املنظمة وتضاخمت أعباؤها الدينية بشكل مباشر ولكن بعد وفاته ملا توسع

ومسئوليتها أصبحت غير قادرة على التعامل مع جميع املشاكل الدينية التي تزداد كثرة 

تخول له مهمة  قسم خاص ،1927، سنة فيهاوتعقيدا مع مرور األيام. فلذلك أنش ئ 

البحث والدراسة في القضايا الدينية وإصدار الفتاوى وتأليف اإلرشادات والتوجيهات 
                                                             

(، املتوفى Dr. H. Said Tuhulele, M.Si. كان الدكتور سعيد طوهوليلي )104نفس املصدر، ص  12
م، أحد مشاهير الفاعلين  2015ملوافق لتاسع يونيو هـ  ا 1436يوم الثالثاء الثاني والعشرين من شعبان 

عان شبابه، في خدمة الدين واملجتمع عن يأفنى حقبة طويلة من عمره، ومنذ ر االجتماعيين املحمديين، وقد 
طريق محمدية، فتخليدا لذكراه وتقديرا لجهوده وأعماله سيمت هذه العيادة الطافية التي تعمل في مناطق 

]آثار وجهود  Jejak Langkah Said Tuhuleleه الكريم. وردت ترجمة حياته في كتاب تضم مسقط رأسه باسم
 (.2015)يوكياكرتا: مؤسسة صالح الدين،  Agung Prihantoroسعيد طوهوليلي[، تحرير 
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كان  13سمي هذا القسم بمجلس الترجيح.التي يمكن أن ينتفع بها الناس. ية الدين

دليال واألكثر األقوى الفقهية اختيار األراء تقييم و على  امقصور أمره عمله في بداية 

ولكن هذا العمل طرأ عليه التطور  .ولذلك يسمى مجلس الترجيح تحقيقا للمصلحة

للتطرق إلى القضايا  التي واجهت مجلس الترجيح واضطرتهلتحديات طبقا لتطور ا

التي لم يكن بها عهد لعلمائنا القدامى. فتوسع عمل مجلس الترجيح بحيث الجديدة 

بمعناه األصولي بل يشمل اإلجتهاد اإلنشائي لحل ال يقتصر على مجرد الترجيح 

فية وتحديد النسل وقتل الرحمة ات الجديدة كمسائل الفوائد املصر اإلشكالي

وتسجيل الزواج ووجوب إيقاع الفرقة أمام جلسة املحكمة واملستجدات الطبية 

قدسة القادمين إلى األرض املاإلندونيسيين املعاصرة وتقرير امليقات بالنسبة للحجاج 

الهابطة في مطار امللك عبد العزيز بجدة ومستجدات وباء كورونا تسعة بالطائرات 

 . ، وغير ذلكممارسة شعائر العباداتكيفية ( التي تؤثر كثيرا في 19-عشر )كوفيد

كلمة الترجيح  إطالقاتكذلك  تومع تطور عمل مجلس الترجيح هذا تطور  

تقوية أحد الدليلين  في أصول الفقه وهو  معناه األصليفي محمدية بحيث لم يبق على 

طلق كذلك على ما يرادف أو يبل األصح اختيار أحد األقوال الفقهية  املتعارضين أو 

ما يشمل فنشاطات الترجيح مثال يقصد بها في محمدية يكاد يرادف كلمة االجتهاد. 

قط و"قرارات الترجيح" ال يعني ف، الفعاليات االجتهادية في بحث مشكلة معينة

الفقهاء، بل تدخل ضمنها االجتهادات قوال أالقرارات الحاصلة من عملية ترجيح 

الفقهية اإلنشائية التي أنتجها مجلس الترجيح بصدد مستجدات العصر الحديث، 

بمعناه ترجيح منهج مستخدم في المنهج الترجيح ال يقصد به مجرد كذلك و 

                                                             
 Tokoh dan Pimpinan Tarjih: Riwayat Hidup danمحمد رفيق وآخرون )محررون(،  13
Pemikiran  رجال الترجيح وأعضاء إدارته: ترجمة حياة وأفكار[ )يوكياكرتا: مجلس الترجيح والتجديد إلدارة[

 .426-425(، ص 1438/2017محمدية املركزية، 



9 
 

  14هج االجتهاد.، بل يدل على ما هو أوسع من ذلك وهو مناالصطالحي

املشاكل الدينية  بحث من الجدير بالذكر أن اسم هذا القسم املسئول عنو  

 1995عام  هذه التسميةفي بداية تشكيله كان "مجلس الترجيح"، ولكن تم تغيير 

حتى صار "مجلس الترجيح وتطوير الفكر  "تطوير الفكر اإلسالميو "بزيادة عبارة 

صدفة ولكن تضمن إرادة من رؤساء  هذا مجرد لم يكن تغيير التسمية اإلسالمي".

الجمعية لتفعيل التجديد في فهم اإلسالم ومؤسساته، كما دل على تطور عمل 

بحيث تم تبسيط هذا االسم  2005تغيير ثان عام طرأ عليه ثم  الترجيح في محمدية.

  "جديد.مجلس الترجيح والت"الطويل ليصبح 

 عند محمدية الفصل الثاني: منهج الترجيح واإلفتاء

تشمل منظومة تتكون من عناصر "يقصد بمنهج الترجيح عند محمدية  

ستند إليها تاملنظورات واملصادر واملقاربات واإلجراءات الفنية العملية )أي الطرق( و 

 أمور:يتعلق بهذا التعريف  وبيان 15".نشاطات الترجيح

عني معنى اصطالحيا تال  ،عند محمدية طلق عليهتكما  ،الترجيح هنا كلمة: أن  أولها

آليات فهم تعاليم الدين  اخاصا كما في علم أصول الفقه، وإنما يقصد به

 ل خاص.كاإلسالمي بشكل عام والجوانب الفقهية منها بش

نه منظومة، وذلك ألنه يتكون من إ يقال له: أن منهج الترجيح املحمدي  ثانيهما

كأنها وحدة ال حيث عناصر يتصل بعضها مع البعض اآلخر بصلة وثيقة ب

تتجزأ ويؤدي كل عنصر منها مهمته لتحقيق غاية مشتركة وهي الوصول إلى 

                                                             
]منهج الترجيح عند  Manhaj Tarjih Muhammadiyah، (Syamsul Anwar) شمس األنوار  14

 .9-8(، ص 1439/2018محمدية[ )يوكياكرتا: مجلس الترجيح والتجديد إلدارة محمدية املركزية، 

 .10نفس املصدر، ص   15
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 فهم صحيح للدين اإلسالمي وأحكامه.

أربعة  ،وتكون بمثابة أركان له ،أن العناصر التي يتكون منها منهج الترجيح:  ثالثها

هي عنصر املنظورات وعنصر املصادر وعنصر املقاربات وعنصر الطرق وهي و 

    االجتهاد. عملية في  جرائيةاإل الخطوات 

انبان: جانب فقهي وجانب غير فقهي، وبعبارة أخرى أن منهج الترجيح له ج:  رابعها

جانب األحكام العملية الفرعية واألحكام االعتقادية األصلية كما في تعريف 

  16هـ(. 1158)ت بعد  عند التهانوي  أو امللة أو الدين الشرع 

 اتالفرع األول: عنصر املنظور  

نظر من خاللها إلى املشاكل وكيفية يقصد باملنظور هنا وجهة النظر التي ي   

يعطي اتجاها عاما في عملية االجتهاد واستنباط الذي  ها، وبعبارة أخرى هو اإلطار حل

 ذي تنطلق منهق البمثابة املنطلن املنظور هنا نقول إومن املمكن أيضا أن  األحكام.

خمسة هناك . إلى الوجهة املتماشية معهعملية االجتهاد وتوجهها في ذات الوقت 

( منظور التجديد، 2( منظور مفهوم الدين، و)1وهي ) ورات في منهج الترجيحمنظ

( منظور 5( منظور االنفتاح، و)4معين، و)فقهي ( منظور عدم التقيد بمذهب 3و)

 التسامح. 

يحتوي على مبادئ دينية إسالمية أساسية، ومنها عقيدة  ومفهوم الدين   

م التو التوحيد التي تشكل الرؤية الكونية والنظرة األنطولوجية اإلسالمية.  ِ
 
حيد ويعل

فلزم مخلوقه.  كلهعقيدة وجود اإلله الواحد األحد الخالق القدير وأن هذا العالم 

من هذا، حسب تفسير جمهور مفكري اإلسالم من فالسفة ومتكلمين، عقيدة ثنائية 

                                                             
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ينظر في تعريف الشرع أو الدين التهانوي،  16

 .1018م(، ص  1996ة لبنان، بتحقيق علي دحروج وتعريب عبد هللا الخالدي )بيروت: مكتب
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، فوجود الخالق ووجود املخلوق أن الوجود على مرتبتين: وجود  الوجود بمعنى

الخالق، وهو وجود هللا، مطلق وواجب، بينما وجود املخلوق نسبي وممكن يتوقف 

ولكن بالرغم من نسبية وإمكان وجود العالم إال أنه على كل حال  على إرادة الخالق.

وهذا موجود حقيقة وواقعا، وإنما اختلفت صفة وجوده عن وجود هللا خالقه. 

بخالف رؤية أهل التصوف الفلسفي املعتنقين عقيدة وحدة الوجود القائلة بأن 

تبتكره  يخيال هوجودالوجود الوحيد هو وجود هللا وأما ما سواه فليس بموجود، وإنما 

  17أو تتخيله عقول املحجوبين.

سها، وإنما املهم هو جانباها ليس املهم هنا عقيدة ثنائية أو وحدة الوجود نف 

مولوجية فإن االعتقاد . ومن الناحية اإلبستمولوجي )املعرفي( واألكسيولوجياإلبست

إمكانية تنمية عدم لزم منه بوحدة الوجود وإنكار الوجود الواقعي للعالم املخلوق 

املعارف العلمية البرهانية فلذلك ال يهم الصوفية مثل هذه املعارف ألنها معارف 

دنيوية مأخوذة من الواقع الوهمي أو الخيالي، وإنما املعارف الصحيحة عندهم هي 

معارف من نوع آخر وهي ما يعرف بالعلوم الحضورية التي حضرت على اإلنسان في 

كما في رأي معتنقي ثنائية وبالعكس من ذلك   على قلبه.صورة نور يشع  من هللا

ننا منبو فإن االعتراف الوجود  ِ
 
وير وتنمية املعارف العلمية تط اقعية وجود العالم يمك

البرهانية التي يحتاج إليها اإلنسان بأمس الحاجة ليتمكن من أداء وظيفته كخليفة 

بناء على هذا فإن محمدية تميل إلى  18.تهافي األرض ملقى على عاتقه مهمة عمار 

ومن ثم بأهمية املعارف العلمية النظرية األنطولوجية القائلة بثنائية الوجود 

البرهانية وتجعلها واحدة من مقارباتها الثالثية األبعاد في منهج الترجيح كما سيأني 

                                                             
( وهو من هو في التصوف الفلسفي، "فاعلم أنك خيال، وجميع 638/1240قال ابن عربي )ت  17

ما تدركه مما تقول فيه "سوى" خيال، فالوجود كله خيال، والوجود الحق هو هللا خاصة )ينظر ابن عربي، 
 .90م(، ص  2009ب العلمية، ، بتحقيق عاصم إبراهيم الكيالي )بيروت: دار الكتفصوص الحكم

]ق اآلية قال هللا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ))هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها((   18
11 :61.] 
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 . ابيانه

د الواقعي االعتقاد بوحدة الوجود وإنكار الوجو فومن الناحية األكسيولوجية  

إليه  اونظرو  قيمة إيجابية لهو  أهمية لعالم املخلوق حمل الصوفية إلى إنكار أيةهذا ال

الغاية القصوى للحياة  ألنه يعتبر حائال دون الوصول إلىووجوب تركه بعين التحقير 

خالفا للرؤية الصوفية طورت  19.الصوفية وهي االتحاد بالحق )هللا( أو الفناء فيه

وتعتبره هبة من هللا لعباده ويجب عليهم تعميره هذا العالم  من اإيجابي موقفامحمدية 

الحياة الدنيوية فيه خيرا وليست شرا، وبريئة طيبة يجب االعتناء بها ولذلك تكون 

كما يجب على املسلم أن يبني حياته   20كمسرح يباشر اإلنسان فيها مسئولياته

  21.الدنيوية الكريمة ذات التقدم

فيتم التفريق فيه بين أمور  ،وهو كما مر منظور التجديد ،ور الثانيأما املنظ  

 وسلم عليه هللا صلى هللا قول رسول على أساس  املعامالت الدنيويةأمور العبادات و 

فإلي(( ]رواه  دينكم أمر  من كان فإذا به أعلم فأنتم دنياكم أمر  من ش يء كان ))إذا

 قاعدة فقهيةيث حدطبقا لهذا الصاغ الفقهاء ف 22حمد وابن حبان وابن خزيمة[.أ

األصل في العبادات البطالن حتى يقوم دليل على لكل منهما، بحيث قرروا أن  خاصة
                                                             

سيصدر للكاتب عن قريب بحث بعنوان الفلسفة املاعونية املحمدية ومقاصد الشريعة حيث  19
 أشار هذه الرؤية الرؤية الكونية.  

)إرشادات الحياة  Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyahاإلدارة املركزية ملحمدية،  20
 .66(، ص 2018اإلسالمية( )جوكجاكرتا: صوت محمدية، 

(، 2016)جوكجاكرتا: مجلس الترجيح والتجديد،  Tanwir-Tafsir at اإلدارة املركزية ملحمدية،  21
 .193: 1جـ 

، بتحقيق شعيب األرنؤؤوط )بيروت: مؤسسة الرسالة ن جنبلمسند اإلمام أحمد بأحمد،   22
صحيح ابن حبان ؛ وابن حبان، 12544، الحديث رقم 19: 20(، جـ 1418/1997للطباعة والنشر والتوزيع، 

(، بتحقيق محمد على سونمز وخالص أي دمير )قطر: وزارة األوقاف )املسند الصحيح على التقاسيم واألنواع
 صحيح ابن خزيمة؛ وابن خزيمة، 2228، الحديث رقم 182-181: 3(،  جـ 1433/2012 والشئون اإلسالمية،

، الحديث رقم 215-214: 1(، 1400/1980، بتحقيق محمد مصطفى األعظمي )بيروت: املكتب اإلسالمي، 
410. 
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  23دليل على التحريم. مشرعها وفي املعامالت اإلباحة حتى يقو 

التجديد على معنيين:  نطوي بناء على الحديث والقاعدتين املذكورة أعاله ي 

العبادات من  يعني تخليص  و ، العبادات وهذا معمول به في مجال أولهما التخليص

أقوى األقوال سندا. مثال  مقبولة واختيار  شرعية املمارسات التي ال تسندها أدلة 

من  ، حسب رأيها،ذلك عند محمدية عدم أخذها بالقنوت في صالة الفجر ملا في أدلته

ن رسول هللا صلى هللا عليه أعلى حاديث الصحيحة الدالة ضعف مع تعارضها مع األ 

وسلم تركه بعد أن عمل به شهرا ولم يفعله بعد ذلك إلى وفاته. ومن األحاديث 

 ]أنه[ قال مالك بن أنس عنما روي املستمر في صالة الفجر املستند إليها القنوت 

]رواه  ((الدنيا فارق  حتى الفجر  في يقنت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  زال ما))

أحد وهو حديث ضعيف لسوء حفظ  24،أحمد والدارقطني وعبد الرزاق والبيهقي[

وسلم  عليه هللا وأحاديث قنوت رسول صلى .وهمهوكثرة جعفر الرازي  وهو أبو  رواته

 عليه هللا األحاديث الصحيحة التي مؤداها أنه صلى متعارضة مع في الصبح املستمر 

أنس  حديث هاومن ثم تركه كما رواه البخاري وغيره فقط شهر ملدة قنت إنما وسلم 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم 

ومنها حديث  25،أن البخاري لم يذكر "ثم تركه"[الترمذي، غير ]رواه الجماعة، إال تركه 
                                                             

، بتحقيق عامر الجزار وأنور الباز )املنصورة: دار الوفاء مجموعة الفتاوى ينظر ابن تيمية،   23
مجموعة الفوائد البهية على ؛ وينظر األسمري، 13: 29(، جـ 2003؛1426طباعة والنشر والتوزيع، لل

باعتناء متعب بن مسعود الجعيد )الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع، منظومة القواعد الفقهية، 
 .76-75(، ص 1420/2000

، بتحقيق سنن الدارقطنيقطني، ؛ والدار 12657، الحديث رقم 95: 20أحمد، املصدر السابق، جـ  24
، 370: 2(، 1424/2004شعيب األرنؤوط وآخرين )بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

بتحقيق حبيب الرحمن األعظمي )جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا:  املصنف،؛ عبد الرزاق، 1692الحديث رقم 
، بتحقيق محمد السنن الكبرى ؛ البيهقي، 4964، الحديث رقم 110: 3(، جـ 1403/1983املجلس العلمي، 

 .3105-3104، الحديث رقم 287: 2(، جـ 1424/2003عبد القادر عطا )بيروت: دار الكتب العلمية، 

بيروت: دار ابن كثير واليمامة -، بتحقيق مصطفى ديب البغا )دمشقصحيح البخاري البخاري،   25
، بتحقيق صحيح مسلم؛ مسلم، 3861الحجيث رقم  ،1500: 4(، 1407/1987للطباعة والنشر والتوزيع، 

، الحديث 302: 1(، جـ 1412/1992محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
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األشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم أبي مالك 

يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف 

عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت ثم قال يا بني إنها بدعة ]رواه النسائي 

هللا صلى هللا عليه  قال أبو حنيفة إن رسول  26وابن ماجه وابن حبان[. والترمذي

وإنما ظهر القنوت من جديد بعد  27.وسلم قنت شهرا واحدا ولم يقنت قبله وال بعده

رب بين أهل الشام وأهل الكوفة عند اندالع الح صلى هللا عليه وسلمأن تركه الرسول 

قال عامر الجنهي كما رواه ابن أبي  28في صفين حيث قنت كل حزب يدعو على عدوه.

  29شيبة، "ما كان القنوت حتى جاء أهل الشام."

واملعني الثاني للتجديد في منهج الترجيح املعمول به في مجال املعامالت  

بمعنى تطوير الحياة هو تحريك الدينامية "الدينمة"، إن جاز هذا التعبير،  :الدنيوية

صل إليه العالم املعاصر مع ياالجتماعية بما يساير التقدم الحضاري والثقافي الذي 

القيم األساسية واألصول الكلية للدين اإلسالمي. ولكن يمكن تغيير تجنب مصادمة 

إذا دعت الحاجة إلى ذلك طبقا للقاعدة الفقهية  ةاألحكام الفرعية بشروط معين

                                                             

، بتحقيق أبي تراب عادل بن محمد وأبي عمرو عماد الدين بن عباس السنن[؛ وأبو داود، 677] 304رقم 
بشرح  سنن النسائي؛ النسائي، 1438، الحديث رقم 340: 3(، جـ 1436/2015)القاهرة: دار التأصيل، 

، بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة )حلب: مكتب وحاشية اإلمام السندي الحافظ جالل الدين السيوطي
، بتحقيق السنن؛ وابن ماجه، 1079، الحديث رقم 204-203: 2(،  جـ 1414/1994املطبوعات اإلسالمية، 

  .  1243، الحديث رقم 297: 2(، جـ 1430/2009شعيب األرنؤوط وآخرين )دمشق: دار الرسالة العاملية، 

، بتحقيق الجامع الكبير؛ والترمذي، 1080، الحديث رقم 204: 2، جـ  سنن النسائيالنسائي،   26
 ،؛ وابن ماجه428ث رقم ، الحدي402: 1م(، جـ 1996بشار عواد معروف )بيروت: دار الغرب اإلسالمي، 

 .6820، الحديث رقم 471: 7، جـ صحيح ابن حبان؛ وابن حبان، 1241، الحديث رقم 296: 2، جـ  السنن

بتحقيق أبي الوفاء األفغاني )بيروت: عالم الكتب،  كتاب الحجة على أهل املدينة،الشيباني،  27
 . 98-97: 1 هـ(، جـ 1403

 .102-101: 1نفس املصدر، جـ   28

، بتحقيق حمد بن عبد هللا الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان املصنفابن أبي شيبة،   29
 .7049، األثر رقم 261: 3(، جـ1425/2004)الرياض: مكتبة الرشد، 
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أو في الصياغة األكمل "ال  30األزمان"بتغير التي تنص على أنه "ال ينكر تغير األحكام 

. وشروط تغيير األحكام الفرعية  31ينكر تغير األحكام بتغير األزمان واألمكنة واألحوال."

 أربعة، وهي:في منهج الترجيح 

 ،فالتغيير عبث هناك حاجةبحيث إذا لم تكن  وجود حاجة ملحة إلى التغيير  -1

ر ليس من أحكام العبادات املحضة، -2  كون الحكم املغي 

 كونه ليس حكما قطعيا، ولكنه حكم ظني، -3

 32الحكم الجديد الحاصل من التغيير يجب أن يستند إلى دليل شرعي مقبول. -4

 كتاب أدب املرأة في اإلسالمما ورد في قرار الترجيح في مثاله في مجلس الترجيح  

 1976هـ /  1396الذي تم تقريره واملصادقة عليه في املؤتمر العشرين للترجيح عام 

 . ووردمن تجويز توليها منصب القاض ي والوظائف العامة بشكل عام م بشأن املرأة

أنه بجب على النساء املسلمات أن يشاركن في التفكير في شئون الدولة  كفيه كذل

يلها وذلك ألن قضايا رفاهية الشعب وأمن الدولة هي األخرى من عوفي تنشيطها وتف

مسئوليات النساء، وورد فيه كذلك أن على النساء أن ينخرطن في السياسة عن 

على التمثيل  واملحلية وأن يحصلنأطريق العضوية في الهيئة التشريعية املركزية 

ض ي والوظائف العامة عدم جواز تولي املرأة منصب القابإن تحويل الحكم  33الكافي.

                                                             
تنسيق ومراجعة عبد الستار أبو غدة وتقديم مصطفى أحمد شرح القواعد الفقهية، الزرقا،  30

  (.39)املادة  38، القاعدة 227(، ص 1409/1989شر والتوزيع، الزرقا )دمشق: دار القلم للطباعة والن

 1417)الرياض: دار بلنسة للنشر والتوزيع،  القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاالسدالن،  31
 .426هـ(،  ص 

شمس األنوار، "آليات اكتشاف األحكام وتغيرها: دراسة أصولية مع إشارة خاصة إلى إشكالية  32
، الصادرة عن كلية الشريعة والقانون بجامعة سونان كاليجاغا اإلسالمية مجلة األحوالالتوقيت اإلسالمي،" 

ترونيا بعنوان ، ومتاح أيضا إلك132(، ص 1436/  2015)ديسمبر  2: 8الحكومية بيوكياكرتا، العدد 
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/931> 

(، 1982)جوكجاكرتا: مجلس الترجيح والتجديد إلدارة محمدية املركزية، آداب املرأة في اإلسالم 33
   52و 49ص 
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وقد بين الكاتب استيفاء هذه  .إلى جوازه قد استوفي الشروط األربعة السابقة

ولن  34.الشروط األربعة والحجج الشرعية املبني عليها الحكم املذكور في بعض بحوثه

أن ظواهر تولي النساء ريد لفت أنظار القراء إلى ه يهنا إال أن الكالم فيهالكاتب طيل ي

أمرا مستغربا بل واقعا ملموسا،  تالحكومة أو الدولة في العالم اإلسالمي ليسرئاسة 

فكل من إندونيسيا والباكستان وبنجالديش سبق أن ترأستها امرأة، بل وفوق ذلك 

قة منطوهي  -خها حكومات النساء. فمملكة أتشيه فقد عرف تاريبالنسبة إلندونيسيا 

ألنها كانت أولى منطقة  لقب بشرفة مكةفي أقص ى غرب إندونيسيا كانت وال تزال ت

وتطبق فيها حاليا الشريعة  تلقت اإلسالم وأول باب لدخول إندونيسيا من مكة

أوالهن السلطانات. كانت  توالى فيها في القرن السابع عشر  حكم النساء - اإلسالمية

، وثانيتهن نور 1675إلى  1641تاج العالم صفية الدين التي حكمت في الفترة من 

، وثالثتهن عنايت شاه 1678إلى  1675العالم نقية الدين التي حكمت في الفترة من 

 ، ورابعتهن كمالت شاه التي1688إلى  1678زكية الدين التي حكمت في الفترة من 

تنحت عن منصب السلطانة  هذه األخيرة ، ولكن1699و  1688حكمت في الفترة بين 

حريم إمامة ت تضمنبحيث  مكة طلبه بعض معارضيها منبسبب فتوى صادر 

   35.النساء

واملنظور الثالث هو منظور عدم التقيد بمذهب فقهي معين، ومعنى ذلك أن  

محمدية ال تنتسب إلى أحد املذاهب الفقهية املوجودة، وإنما شعارها الرجوع إلى 

 وهذا الشعار يقودها، في مسائل العبادات املحضة، إلى تركالقرآن والسنة، 

ة، واختيار ما يعتبر أقربها إلى القرآن مارسات التي ال تسندها األدلة الشرعية املقبولامل

املتنوعة في  وع في العبادات والذي يعني أن الكيفياتوالسنة، والتمسك بمبدأ التن
                                                             

 .133-132، ص آلياتشمس األنوار،   34

35 Amirul Hadi  ،)أمير الهادي(Budaya, dan TradisiAceh: Sejarah,   أتشيه: تاريخ وثقافة[
.  وذكر أمير الهادي 130-128و  126(، ص Yayasan Pustaka Obor Indpnesia ،2010وتقاليد[ )جاكرتا: 

 أيضا عددا من السلطانات النساء األخريات اللواتي تولين الحكم في املمالك اإلسالمية في إندونيسيا.
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 على دليل شرعي معتبر كل منها تقوم عبادة معينة تعتبر مشروعة ما دامت ممارسة 

 والسجودأذكار الركوع  و أوال تعارض فيما بين بعضها البعض، كتنوع أدعية االفتتاح 

التي صلى بها النبي صلى هللا عليه وسلم صالة التراويح من ركعتين  أو تنوع الكيفيات

 ركعتين أو أربع ركعات في تسليمة واحدة مع عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة.

ويجدر أن نشير إلى أن عدم التقيد بمذهب فقهي معين ال يعني أن محمدية  

مأخوذة في االعتبار ومدروسة عند عملية  ل األئمةملذاهب الفقهية، فإن أقواترفض ا

، إال أن هذه الجمعية ال تقيد نفسها بها بحيث إذا تهاد أو عند الترجيح أو اإلفتاءاالج

إمام معين  ل على أنه قو  مبنيا على دليل واضح فيعمل به ولكن ال  كان قول معين

  دل عليها دليلها الشرعي.على أنه سنة  إنماو 

الرابع منظور االنفتاح وهو أن اجتهادات وترجيحات محمدية واملنظور  

من قوة وطاقة  لديهاكان ه إنما هو بحسب ما لت إليألن كل ما توص مفتوحة لالنتقاد

من إدارة محمدية املركزية عام  در صالترجيح حول في ذلك الوقت. وقد جاء في بيان 

يتشرفوا بمناقشة قرارات ما نصه، "فضال عن ذلك فإننا ندعو جميع العلماء ل 1936

الترجيح من حيث صحتها بحيث إذا وجد خطأ أو عدم دقة في االستدالل عليها فيرجى 

كان مصحوبا بالدليل األدق واألصح، فسوف يؤخذ في ، ويا حبذا لو ذلك عنإخبارنا 

كان تخاذ القرارات املذكورة إنما اتقريره والعمل به، وذلك ألن و االعتبار ويعاد بحثه 

   36ئذ."وقتقة طاعلى حسب قوة الفهم وما كان لدينا من  يتم

تنظر بعين التسامح بمعنى أن محمدية ال منظور واملنظور الخامس واألخير  

، وقد ورد في بيان حول الترجيح ما نصه، األراء التي ال ترجحها اإلبطال والتحقير إلى

"إن قرارات الترجيح ال تتضمن صفة املعارضة، بمعنى أنها ال تنفي أو ال تبطل كل ما 
                                                             

36  "rdjihPenerangan Tentang Hal Ta 26" ]بيان حول الترجيح[ منشور فيBoeah Congre  
]اللجنة  Hoefdcomite Congres Moehammadijah)يوكياكرتا:  نتائج املؤتمر السادس والعشرين[]

 .32املركزية ملؤتمر محمدية[، دت(، ص 
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  37ال تختاره وال تأخذ به."

 الثاني: عنصر املصادر رعالف 

املصادر املعتمدة للشريعة اإلسالمية لدى محمدية هي كما عند األصوليين    

عند األصوليين  ناش ئهناك قد يكون اختالف في تطبيقها كاالختالف العموما، إال أن 

داخل املذهب الواحد. تنقسم هذه املصادر كما في  فيما بين املذاهب املختلفة أو 

، من قرآن وسنة، ومصادر )أصلية( ل عام إلى قسمين: مصادر نصيةكأصول الفقه بش

استحسان واستصحاب ، من إجماع وقياس ومصلحة مرسلة و )تبعية( غير نصية

  وعرف وسد ذريعة وفتوى صحابي وشرع األنبياء السابقين.

هو على اإلطالق "أن األصل في التشريع اإلسالمي  ورد في أحد قرارات الترجيح 

وفي قرار آخر جاء ما نصه "أن مصدر تعاليم  38القرآن الكريم والحديث الشريف."

واملراد بالسنة املقبولة هو ما يشمل األحاديث  39اإلسالم هو القرآن والسنة املقبولة."

ر قر األحاديث الضعيفة بشروط معينة. و  ،الصحيحة و الحسنة، وفي بعض األحيان

األحاديث الضعيفة التي أن األحاديث الضعيفة تنص على أن "الترجيح قاعدة بش

صلها يعضد بعضها بعضا ال يحتج بها إال مع كثرة طرقها وفيها قرينة تدل على ثبوت أ

وهذه في الحقيقة تدخل ضمن األحاديث  40ولم تعارض القرآن والحديث الصحيح."

وبالنسبة للحديث املوقوف وهو قول الصحابي قرر اجتماع الحسنة لغير ذاتها. 

قوف املجرد ال يحتج به"، ولكن "املوقوف الذي في حكم املرفوع يحتج و الترجيح أن امل

                                                             
 املصدر نفسه.  37

38 Himpunan Putusan Tarjih  مجموعة قرارات الترجيح[ )يوكياكرتا: مجلس الترجيح إلدارة[
. هذا القرار تم اتخاذه مؤتمر محمدية الخصوص ي املنعقد 280(، ص 1430/2009محمدية املركزية، 

 . 1954يناير  3ديسمبر و 29الفترة بين 

 .1420/2000قرار الترجيح عام  39

40  Himpunan Putusan Tarjih  303، ص.  
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ذا كان فيه قرينة يفهم منها رفعه إلى رسول هللا به، واملوقوف يكون في حكم املرفوع إ

، الحديث صلى هللا عليه وسلم كقول أم عطية كنا نؤمر أن نخرج في العيد الحيض

  41."ونحوه

 يكون فيعدم حجية املوقوف املجرد في التطبيق العملي لدى مجلس الترجيح  

حالة ما إذا كان مستقال. أما إذا اجتمع مع أدلة أخرى عامة أو ضعيفة فإنه حجة 

أن املسافر إذا صلى منفردا قصر لتعاضد بعضها مع البعض. مثال ذلك قرار الترجيح 

روي عن ابن عمر ملا  صالته وإذا صلى وراء اإلمام املقيم صلى بصالة اإلمام التامة

 42،]رواه مسلم[ أربعا وإذا صالها وحده صلى ركعتين أنه كان إذا صلى مع اإلمام صلى

إنما جعل اإلمام ليؤتم ))ولعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال 

يتعلق بصالة أحد وراء اإلمام القاعد ال بصالة املسافر، األخير وهذا الحديث  43.((به

 مطبق كذلك على صالة املسافر وراء اإلمام املقيم بتأييد من فعل ابن عمر  هنأإال 

    44.املتقدم

لم يرد في قرارات الترجيح نص خاص على تأكيد صحة استخدام املصادر  

من قرارات في مواضع عمليا التبعية إال بشأن القياس، ولكن هذه املصادر مستعملة 

شرع من قبلنا من األنبياء السابقين الذي  يحسن هنا اإلشارة إلىفتاوى الترجيح. و 

يستدل به على جواز التصوير. اعترض بعض أولياء الطلبة على مدرس ي معهد الفنون 

 الحية ونحت التماثيل اتبتصوير الكائنوكياكرتا ألنهم يعلمون أبناءهم في ي الجميلة

فاستفتى أحد  .وقد نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنه نهيا صريحا في أحاديثه

                                                             
 .302صدر، ص نفس امل  41

 [.694: ]17، الحديث رقم 310: 1مسلم، املصدر السابق،   42

 [.412: ]82، الحديث رقم 193: 1نفس املصدر،  43

44  Himpunan Putusan Tarjid  ،مجموعة قرارات الترجيح[ )يوكياكرتا: صوت محمدية للنشر
 .489: 3م(، جـ 2018
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املدرسين مجلس الترجيح، فأحال املجلس املسألة إلى اجتماع الترجيح الذي كان 

سيعقد بعد قريب من االستفتاء، فقرر االجتماع جواز التصوير شرعا بأدلة منها شرع 

من سورة  13من قبلنا وهو شرع سليمان عليه السالم الذي حكاه القرآن في األية الـ 

ى ))يعملون له من محاريب وتماثيل(( اآلية، فالتصوير في شرع سبأ، وهو قوله تعال

جائز. ورأى اجتماع الترجيح أن نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن التصوير  سليمان 

ع النبي صلى هللا عليه وسلم كانوا اعنى أن له علة، وعلته هى أن أتبمنهى معلل ب

صنام، فأراد صلى هللا عليه وسلم األ  يعبدون حديثي العهد بالجاهلية التي كانوا فيها 

قطع عالقتهم بها بأن نهاهم عن التعامل بها. فأما املسلمون في عصرنا هذا فال أحد 

منهم يعتقدون بحضور إلهي في التمثال فال يحرم إذن صنعه أو تصوير الكائنات 

 الحية.

    الثالث: املقاربات رعالف 

يقصد باملقاربة في منهج الترجيح عند محمدية هو املقاربات، و  ثالثالعنصر ال 

الباحث )املجتهد أو املفتي( إلى املشكلة التي يراد بحثها أو  أو اتخاذ  هبمدخل يتقرب 

 يستند إليها املنهجالتي  ئداكون من املبتت ةنظري رؤيةالقرار بشأنها، فهو عبارة عن 

وهناك ثالث مقاربات في منهج الترجيح  .موضوع دراسته مع الدارس اويتعامل به

املوجودة في الحضارة الثالث من األنظمة املعرفية )اإلبستمولوجية(  ةاملحمدي مأخوذ

 قاربة العرفانية.البرهانية واملاإلسالمية، وهي املقاربة البيانية واملقاربة 

يتعامل بها الباحث مع موضوع بحثه واملراد باملقاربة البيانية هو املقاربة التي  

باالعتماد على أو باستخدام املواد النصية سواء النصوص الشرعية من قرآن وسنة، 

وعملية أم النصوص الفقهية من قواعد وأراء فقهية، أو النصوص اللغوية العربية. 

كم التفكير داخل هذه املقاربة تتحرك بين النص والواقع بأن ينظر إلى هذا األخير ويح
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وهذه املقاربة هي  45عليه بما يوحيه النص، وتقل أهمية العالقة السببية فيها.

السائدة أو املفضلة، وربما الوحيدة، عند الفقهاء واألصوليين، واملتكلمين، واللغويين 

 والنحاة. 

فهي التي تغذيها النظريات العلمية املطورة في مختلف أما املقاربة البرهانية  

فروع الدراسة والتي تعتمد العقل والتجربة ويلعب قانون السببية دورا هاما فيها. 

وقد تطورت النظريات العلمية الحديثة في عصرنا الحاضر بما في ذلك نظريات العلوم 

، وال ينبغي األسرية والفرديةو ماعية جاالجتماعية واإلنسانية وأثرت كثيرا في حياتنا اال 

وقد اعتمد  اإلغضاء عن االستفادة منها في اجتهاداتنا الشرعية والفقهية.و لنا تجاهلها 

 
 
  هذه املقاربة

 
اإلسالم الذين اشتغلوا بعلوم اليونان  في تاريخ اإلسالم الوسطي فالسفة

وسموها  ،طبقا لدرجة تطور العلوم في عصرهم واألمم املجاورة للبالد اإلسالمية

كبيرة وهي املنطق واإللهيات والرياضيات  أقسامفلسفة وقسموها إلى أربعة 

 مساهمة كبيرة في تطوير بذلك وأسهموا ، كما يقسم كل قسم إلى فروع والطبيعيات

ربما كانت نظرياتهم و  .وعلم الطبيعة وغيرها عند املسلمين كالطب والفلك العلوم

ومع ذلك يبقى صحيحا لنا متها وأهميتها بالنسبة لنا في هذا العصر هذه تفقد مالء

النظريات بأن نأخذ في االعتبار عقليتهم في التمسك باملقاربة البرهانية باالنتفاع 

    العلمية الحديثة التي تطورت في زماننا الحالي.

ف فيها حساسية الضمير وتقو  
 
على  مواملقاربة العرفانية هي املقاربة التي توظ

اعتقاد أن االجتهاد الحاصل من املجتهد ال ينشأ من مجرد ذكاء عقله فقط ولكن من 

فلذلك يجب على كل متصد لعملية االجتهاد تطعيم قلبه بروح  ،أيضا هداية هللا

                                                             
السبب غير فاعل بنفسه، بل إنما وقع املسبب عنده  (، "790/1388قال اإلمام الشاطبي )ت  45

بتحقيق أبي ال به،" وفي موضع آخر قال، "وإنما املسببات من فعل هللا وحكمه،" )الشاطبي، املوافقات، 
 314: 1(،  جـ 1417/1997عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان )الخبر: دار  ابن عفان للنشر والتوزيع، 

 .302و
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 وعنايته. التقرب إلى هللا مستهديا بنوره ومستعينا بتوفيقه

نفس الوقت إذا دعت يتم استخدام هذه املقاربات بضم بعضها إلى بعض في  

الحاجة إلى ذلك وال تستخدم واحدة منها كبديلة عن األخرى، بل تستخدم ثالثها معا 

بشرط عدم ترك املقاربة  أم اثنتان منها أو حتى واحدة فقط إذا كانت الواحدة كافية

  ، وسمى البعض مثل هذه الطريقة في االستخدام بطريقة حلزونية.البيانية إطالقا

 طرق االجتهادعنصر الرابع:  رعالف 

ي عملية استخراج األحكام الخطوات اإلجرائية املتبعة فاملراد بالطرق هنا هو و  

ه الطرق على أساس عدد من املسلمات، منها اثنتان ذمن مصادرها. وتقوم ه الشرعية

   ."تكاملية"ومسلمة  "تراتبية"وهما مسلمة  ههنا مهمتان نذكرهما

إلى القواعد القانونية الدينية  تنظر الفكرة التي  "تراتبية ال"واملراد بمسلمة  

أي أنها على  طبقيا بحيث يكون يعضها على بعض،مرتبة ترتيبا اإلسالمية على أنها 

 هي: ، إذا نظرنا إليها من الفوق إلى التحت،، والطبقات املعنيةطبقات

  ،القيم األساسية -أ   

 ،األصول الكلية -ب 

 .الفرعيةاألحكام   -ج 

العامة التي يعلمها الدين اإلسالمي، وتشمل القيم  والقيم األساسية هي القيم    

بفروعها، والقيم الخلقية كاألخالق الكريمة من عدالة التيولوجية كعقيدة التوحيد 

وصدق وأمانة وفضيلة وتسامح وأخوة وما إلى ذلك، والقيم الشرعية وإحسان 

وهذه القيم األساسية تكون بمثابة مظلة  ومساواة وحرية وما إلى ذلك. حةكمصل

يمكننا أن نعكس هذا الترتيب كبيرة تظل ما تحتها من أصول كلية وأحكام فرعية، و 

كاألساس الذي يقام  فتكون القيم األساسيةمن التحت إلى الفوق  بحيث ننظر إليها
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 من أصول كلية  وأحكام فرعية.  اما فوقه اعليه

تتضمن أحكاما تشريعية عامة في  كليةفقهية  مبادئواألصول الكلية هي  

وهذه األصول تفصيل وتجسيد للقيم األساسية  الوقائع التي تدخل تحت موضوعها.

وفي نفس الوقت تظل األحكام الفرعية التي تندرج تحتها كما يراه القارئ في الشكل 

الكلية التي تندرج تحتها فروع كثيرة منها ما  األصول وهذه البياني اآلتي بعد صفحات. 

عرف بالقواعد الفقهية، ومنها ما ال هو ما ييتم صوغه في نصوص دستورية موجزة و 

موجود في ذهن الفقهاء ومع ذلك فإنه  يصاغ في مثل هذه النصوص الدستورية

ما  الكاتب . وهذا حسب رأييهالفقه همومسجل في كتببه عند أهل الفقه  ومسلم

النظريات الفقهية، كمبدأ حرية التعاقد، ومبدأ رضائية العقد، لق عليه اسم يط

كان وشروط معينة في كل تصرف شرعي، ووجوب الضمان على ووجوب استفاء أر 

امللكية بجوانب الفقه املختلفة ك تتعلق تنوعةم عامة وقواعدمحدث الفعل الضار، 

كتب الرأيناه في وما إلى ذلك مما والحكومة والعقوبات وااللتزام والحق والجنايات 

الفقهية ولكن ال في صورة نصوص دستورية موجزة كالقواعد الفقهية بل في صورة 

فهذه املبادئ واألصول يمكن صوغه في  .للمبادئ العامة واألصول الكليةشرح وبيان 

صورة فاعدة، كقولنا في مبدأ حرية التعاقد "األصل في العقد حرية املتعاقدين في 

ما لم أو إذا حاكينا نص القانون " "ما لم يؤد إلى أكل أموال الناس بالباطل امهإبر 

يخالف النظام العام الشرعي،" وفي وجوب الضمان "األصل في الفعل الضار وجوب 

ضمانه على محدثه،" وقد صاغ ابن تيمية مبدأ رضائية العقد في قوله "األصل في 

وإذا  .وهكذا 46على أنفسهما بالتعاقد،" العقود رض ى املتعاقدين وموجبه ما أوجباه

في صورة نصوص موجزة سميت  وضع لهذه املبادئ العامة صيغ خاصة دستورية

 بالقواعد الفقهية.

                                                             
 .84: 29، جـ الفتاوى مجموعة ابن تيمية،  46
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 ان كمظريات الفقهية يمكن أن تطلق علي معنييمما يجدر أن نالحظه أن الن 

فاملعنى األول للفقه أنه مجموعة األحكام  ن.على معنييأطلق كل من الفقه وأصوله 

ريق االجتهاد، طالشرعية العملية املشروعة في القرآن والسنة واملستنبطة منهما عن 

رة عن افهو باملعنى األول عب 47واملعني الثاني أنه العلم الباحث في هذه األحكام،

نى الثاني فهو فرع علسلوك الناس، وباملنظمة القواعد القانونية الدينية اإلسالمية امل

األول ألصول الفقه أنها واملعنى  حكام الشرعية العملية املذكورة.األ  وعهدراسة موض

 اواملعني الثاني له 48القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط األحكام الشرعية الفرعية،

عبارة عن القواعد أنها العلم الباحث في هذه القواعد نفسها. فهي باملعنى األول 

)وهذه القواعد تحتوي على تحديد أدلة  املنظمة لسلوك املجتهد في عملية االجتهاد

 األحكام كيفية داللتها عليها التي يجب على املجتهد االستهداء بها في إجراء االستنباط(،

وباملعنى الثاني فرع دراسة يجعل هذه القواعد موضوع بحثه. وكذلك النظريات 

والقواعد الكلية  املبادئنيين أيضا، أولهما أنها االفقهية يمكن أن تطلق على مع

طلق أيضا على العلم الباحث في تكما  ،الفقهية غير املصوغة في نصوص دستورية

ويهمنا في هذا  49.دستوريةالكلية غير املصوغة في نصوص  املبادئ والقواعدهذه ا

مناسب يجمع كال النوعين ما هو اسم  :سؤالينطرح الواآلن  البحث معناها األول.

من هذه القواعد الكلية املصوغة وغير املصوغة في نصوص دستورية؟ لعلنا قد ال 

أطلق العلماء "األصول" وقد يجانبنا الصواب إذا اخترنا "األصول الكلية" لتسميتها. 

                                                             
 .  66-65: 1جـ  (، 1418/1998)دمشق: دار القلم، املدخل الفقهي العام الزرقا،  47

، بتحقيق محمد مصطفى محمد رمضان مختصر التحرير في أصول الفقهابن النجار،  48
 .14(، ص 1420/2000)الرياض: مكتبة دار األرقم، 

 “ertingkatan Norma dalam Usul FikihTeori P”، (Syamsul Anwar)ينظر شمس األنوار 49
، الصادرة عن كلية الشريعة مجلة الشرعة]نظرية تراتبية القواعد القانونية في أصول الفقه[، منشور في 

-141(، ص 2016)يزنيو  1: 50والقانون بجامعة سونان كاليجاغا اإلسالمية الحكومية بيوكياكرتا )العدد 
 /http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/ 24338/1>ملوقع ، ومتاح أيضا إلكترونيا على ا167

Syamsul%20Anwar%20-%20Teori%20Pertingkatan%20Norma%20dalam%20Usul%20Fikih. 
Pdf>   
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وأصولها  (، "684/1285اصطالحيا على معان، منها القواعد العامة. قال القرافي )ت 

قسمان أحدهما املسمى بأصول الفقه ... ... ... والقسم الثاني ل الشريعة[ ]أي أصو 

الذي ذكره وال ضير أن نوسع املعنى الثاني لهذا املصطلح  50 ."قواعد كلية فقهية

وهي النظريات  دستورية صشمل القواعد الكلية غير املصوغة في نصو يلالقرافي 

 .الفقهية

ن استعمال املصطلح "األصل ( م790/1388مام الشاطبي )ت أكثر اإل وقد  

وجعلها  اواسعمعنى  اوأضفى عليه األصول الكلية" في كتابه املوافقات"وجمعه  "الكلي

بحيث تكون  أصل األصول هو هناك ما كما على مراتب، فنهاك أصول كلية للشريعة 

 صالحاملكون الشارع قاصدا للمحافظة على قال، " األصول الكلية تفصيال وتكميال له.

أصل من أصول الشريعة بل هو أصل ... ... ... الضرورية والحاجية والتحسينية 

أن املصلحة هي أصل أصول فيلسوف الشريعة األندلس ي هذا فرأى  51"،أصولها

أن القواعد الكلية للشريعة وضعت أوال بمكة، وأولها اإليمان باهلل الشريعة. ثم بين 

ضده، وحفظ  كالعدل واإلحسان والنهي عنارم األخالق ووحدانيته واألمر بمك

لت باألصول الكلية التي أنزلت باملدينة الضروريات الخمس، ثم  ِ
الوفاء على تدريج ككم 

ورفع الحرج بالتخفيفات والرخص وما الحدود بالعقود، وتحريم املسكرات وتحديد 

ت في إذا رأي وقال، " 52املكية. وإنما ذلك كله تكميل لألصول الكلية ،أشبه ذلك

املدنيات أصال كليا فتأمله تجده جزئيا بالنسبة إلى ما هو أعم منه، أو تكميال ألصل 

 53."كلي

                                                             
، بتحقيق عمر حسن القيام )بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر الفروقالقرافي،  50
 . 62: 1(، 1424/2003والتوزيع، 

 بتصرف يسير. 79: 2الشاطبي، املوافقات،  51

 .336: 3نفس املصدر،  جـ   52

 .236: 2نفس املصدر، جـ   53



26 
 

رأينا فيما سبق أن الشاطبي أشار إلى أن األصول الكلية للشريعة ليست على  

ِ  بلطبقة واحدة 
لة ومكملة لألعم. هذا توجد أصول كلية أعم وأخرى أخص مفص 

فقات ألهم الكاتب أن يقسم املبادئ الكلية العامة إلى االذي أشار إليه صاحب املو 

إليمان باهلل اوالتي تشمل القيم التوحيدية كالقيم األساسية أوالهما طبقتين 

والقيم الخلقية كالتحلي بمكارم األخالق من العدل واإلحسان والتخلي  ،نيتهداووح

واملساواة  والقيم الشرعية كاملصلحة ،عن ضدها من الفحشاء واملنكر والبغي

والتي تشمل املصوغة في نصوص  التي مر بيانهااألصول الكلية ثانيتهما و والحرية، 

 .دستورية وغير املصوغة

لقواعد القانونية الدينية اإلسالمية سلم اواآلن ننتقل إلى الطبقة الثالثة من  

التحت  هي األحكام الفرعية التي تظلها األصول الكلية إذا نظرنا إليها من الفوق إلىو 

والشكل البياني اآلتي تصور لنا  .ةمباشر  صورةوالتي هي أكثر واقعية وتواجه الوقائع ب

 54لقواعد القانونية الدينية اإلسالمية:ا سلمبنية 

 القيم األساسية                                        

 

 األصول الكلية

 

 النظريات الفقهية               القواعد الفقهية                                   

 

     األحكام الفرعية                                       

العناصر داخل سلم هذه بين السؤال املطروح هل هناك عالقة بنيوية  

، اللهم إال اواألصوليين يصرح بهذالقواعد السلوكية الثالث؟ لم نر أحدا من الفقهاء 

                                                             
 .162، ص  “Teori Pertingkatan Norma dalam Hukum Islam”شمس األنوار،  54
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األصول الكلية املدنية تشكل أن املوافقات من من في مواضع الشاطبي  إليهما أملح 

اعتبار وأن  55،كما مر االقتباس عنه ،بالنسبة إلى ما هو أعم منهاوتفصيال جزئية 

إذ محال أن تكون الجزئيات واجب الجزئيات بالكليات عند إجراء األدلة الخاصة 

، مستغنية عن كلياتها، فمن أخذ بنص مثال في جزئي معرضا عن كليه فقد أخطأ

وكما أن من أخذ بالجزئي معرضا عن كليه فهو مخطئ، كذلك من أخذ بالكلي معرضا 

  56.عن جزئيه

فترض أو نقترح وجود العالقة البنيوية بين الطبقات نبناء على هذا يمكننا أن  

 إذا نظرنا إليها من الفوق إلى ،أن القيم األساسيةه التركيبة، وبيان ذلك داخل هذ

ها ما تحتها وهو وهو األصول الكلية وهذه األصول تظل بدور تظل ما تحتها  التحت،

  تجسيد وترجمة لألصول الكلية واألصول الكلية هذه األحكام اإذ األحكام الفرعية.

نجعل القيم تجسيد وتفصيل للقيم األساسية. وال ضير أن نعكس الترتيب بحيث 

ذلك ل مثاال خذ  األساسية أساسا لألصول الكلية وهذه أساسا لألحكام الفرعية.

ظلة تظل عددا من األصول الكلية التي تحتها، ، فإنها مِ القيمة األساسية "املصلحة"

وتفصيل لقيمة هذه القاعدة تجسيد فمثال، "املشقة تجلب التيسير،"  منها قاعدة

احية األخرى تظل هذه القاعدة عددا من األحكام من ناحية، ومن الن ملصلحةا

، منها في مجال املعامالت وجوب إنظار املدين املعسر وفي التي تندرج تحتها الفرعية

مجال العبادات جواز قصر الرباعية للمسافر وجواز اإلفطار في رمضان له مع وجوب 

الكوارث ب ، وسقوط وجوب حضور الجمعة بسبقضاء صومه إذا رجع إلى بلده

الطبيعية من الرياح الشديدة واملطر الغزير فضال عن وباء كورونا تسعة عشر الذي 

  .تاح عاملنا املعاصرجاجتاح وال يزال ي

قيمة "الحرية"  واملثال اآلخر لفكرة سلم القواعد القانونية الدينية اإلسالمية 
                                                             

 .236: 2، جـ املوافقاتالشاطبي،  55
 .174: 3نفس املصدر،  56
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أن يملك أحد القدرة والحق في التصرف والكالم والتفكير  األساسية، واملراد بالحرية

حرية الشخصية وحرية الكأنواع  إلى دون قيود إال ما حظرها الشارع. تفرعت الحريات

وحرية الرأي وحرية التملك وما إلى وحرية املسكن وحرية العمل  عبادةالعقيدة وال

اإلسالمية عدد من املبادئ يصاغ في الشريعة  ذلك. تجسيدا وتفصيال لقيمة الحرية

مبدأ رضائية العقد الذي يقتض ي عدم جواز انتقال ش يء من في مجال املعامالت  منها

ملك أحد عن طريق التصرف القولي بغير رضاه. ثم يتم تفصيل وتجسيد هذا املبدأ 

نصا واشتراطه والنكاح كاشتراط الرضا في البيع الوضعية في عدد من األحكام الفرعية 

  وهكذا دواليك.  قود األخرى قياسا.في الع

فالفقه اإلسالمي به حاجة ماسة إلى استكشاف الهيكل التراتبي لقواعده  

القانونية هذه في إطار استكمال نظرياته العامة، وإلى تركيب مكونات هذا الهيكل في 

شكل طبقات، من خالل تحديد القواعد أو القيم الداخلة في كل طبقة، والعالقة 

التراتبيىة بين كل قاعدة في طبقة معينة وما فوقها أو تحتها. ومن  مزايا تطوير النظرية 

األصولية والفقهية في شكل هيكل تراتبي كهذا أنه يكسب الفقه اإلسالمي الصالبة 

)الثبات( واملرونة )التكيف( الالزمين ملواجهة مستجدات العصر. وفي بعض األحيان، 

اخل كما هو الحال في مجتمعاتنا اليوم، قد ال نكون بحاجة حين تتعقد املشكالت وتتد

إلى مواجهة تلك املشكالت من خالل استقصاء األحكام الفرعية فقط، بقدر ما نحتاج 

أكد عليه هذا هو ما  .إلى التأكيد على أولوية منظور األصول الكلية و القيم األساسية

ت الجزئية دون القواعد الكلية ومن جعل يخرج الفروع باملناسباالقرافي حين قال، "

  57".تناقضت عليه الفروع

تقتض ي استعمال األدلة واملوارد  " التيتكاملية"الواملسلمة الثانية هي مسلمة  

تحت حيث يكمل بعضها بعضا بالشرعية مجتمعة متكاملة ومنضما بعضها إلى بعض 

                                                             
 .62: 1، الفروقالقرافي،   57
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يفيد تضافر ، وقد قوة لكي تزداد حجيتهاضوء األصول الكلية والقيم األساسية 

 الحجيةقوة نظرية هذه املسلمة تفترض بعضها مع البعض القطع في الحكم. و 

تضافر أكثر يادة قوة الحجية للحكم املستنبط تحصل عند ز التضافرية، بمعنى أن 

ما يمكن من األدلة املستخدمة، إذ، كما قال الشاطبي، لالجتماع من القوة ما ليس 

بناء على هذه الفكرة تمت صياغة قاعدة األحاديث الضعيفة في مجلس  58لالفتراق.

الترجيح بحيث يكون مؤداها إمكانية استخدامها في حالة كثرة طرقها املتعاضد بعضها 

نة كما سوال على ثبوتها وعدم مخالفتها للقرآنالدالة بعض مع وجود القرينة مع 

 سبقت اإلشارة إليها.

ا هي عند األصوليين نفسها عند محمدية فكمأما طرق استنباط األحكام  

كز على تحليل ر والتي تتها الطريقة البيانية نقسم إلى ثالثة أقسام، أوال بصفة عامة، وت

وبيان النصوص املتعلقة بالواقعة إال أنها قد يكون في بعض دالالتها بعض الغموض 

تحليل علل األحكام ومن ها الطريقة التعليلية والتي تعتمد توثاني فتحتاج إلى البيان.

هما العلل الفاعلة وهي ثم تسمى الطريقة التعليلية وتشمل نوعين من العلل أحد

العلل القياسية واآلخر العلل الغائية وهي مقاصد الشريعة. وثالثها الطريقة التوفيقية 

  والتي تستخدم عند مواجهة تعارض األدلة.  

 : إصدار القرارات والفتاوى ثالثالفصل ال

قرارات، ة لدى محمدية، أولهما ما يسمى بالهناك نوعان من املنتجات الفقهي  

ئات، أوالها فخمس وهي ما يتم اتخاذه في االجتماع القومي للترجيح الذي يحضره 

الترجيح والتجديد  ها أعضاء إدارة مجلستجميع أعضاء إدارة محمدية املركزية وثاني

شخصا  68لتجديد املحلي البالغ عددهم إدارة مجلس الترجيح وا ها مبعوثو توثالث

)مبعوثان لكل مجلس محلي( ورابعها املدعوون الخاصون وهم علماء محمدية غير 

                                                             
 .28: 1،  املوافقاتالشاطبي،  58
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املراقبون  هات، وخامسالذين عينتهم إدارة محمدية املركزية املنخرطين في إدارة محمدية

  من داخل وخارج محمدية بما في ذلك منظمات مستقلة ملحمدية كعائشية وغيرها.

يعقد هذا االجتماع القومي للترجيح على األقل حسب قاعدة مجلس الترجيح  

والتجديد مرتين في كل خمس سنوات. تعد إدارة مجلس الترجيح والتجديد البحوث 

املتعلقة بمواضيع معينة على األقل سنة قبل االجتماع ويرسلها إلى كل مجلس محلي 

هذه البحوث إلى االجتماع ألخذ لدراستها وتقديم االقتراحات حولها، ثم تقدم 

فق عليها طلب من إدارة ا. وإذا وافق عليها االجتماع قبلت وإذا لم يو  بشأنهاالقرارات 

املجلس إصالح النقط غير املوافق عليها ويعاد بحثها في اجتماع قادم أو يكفي إصالحها 

م دون تقديمها إلى اجتماع تال. بعد أن يتم اتخاذ القرارات في االجتماع  وإصالحها تقد 

وتسمى هذه القرارات بقرارات إدارة محمدية املركزية للتوقيع عليها وإعالنها رسميا.  إلى

الترجيح، ال قرارات مجلس الترجيح ألن اتخاذها ال يتم من قبل مجلس الترجيح 

 والتجديد بل يشارك فيه عناصر مختلفة من جميع املستويات داخل محمدية.

ة ما يسمى بالفتاوى، وهي ما يصدر املنتجات الفقهية املحمديوالنوع الثاني من  

التي تعقد الجلسات كل أسبوع أو تكاد لبحث إدارة مجلس الترجيح والتجديد  عن

ها الفتوى بشأن املسائل التي يستفتي عنها مستفت، ويبحثها أعضاء املجلس ثم يصدر 

عن إدارة محمدية  شهري نصف في مجلة "صوت محمدية" الصادرة وينشرها 

دارة املركزية لتنشرها في إل إلى اهذه الفتاوى املركزية، وتارة إذا دعت الحاجة ترسل 

فالفرق بينها وبين القرارات أن هذه األخيرة  صورة "منشور إدارة محمدية املركزية".

يتم اتخاذها في االجتماع القومي الذي يشارك فيه فئات مختلفة في محمدية، بينما 

  دار الفتاوى من قبل إدارة مجلس الترجيح والتجديد فقط.يتم إص
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