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العالمــة محمــد إبراهيــم الكتانــي وجهــوده فــي تجديــد
الفكــر اإلســامي

املقدمـة:
بسم هللا الرمحن الرحيم وصلى هللا على سيد املرسلني وعلى آله وصحبه.
إن دعــوى التجديــد يف منطوقهــا العــام ،ومفهومهــا الشــامل ،تتنازعهــا مجيــع التيــارات
الفكريــة ،وكل منهــا يدعــي صلــة هبــا ،وحرصــا عليهــا ،وقيامــا هبــا .وعندمــا تدعــي ذلــك تلــك
التيــارات اإلســامية علــى اختــاف مشــارهبا ،فــإن األمــر يبــدو طبيعيـاً بــل بدهيـاً ،ألن اإلســام
يدعــو إىل التجديــد وقــد جعلــه ســنة كونيــة ،وخمـرا نبــواي ،وذلــك عندمــا قــال رســول هللا صلــى
هللا عليــه وســلم« :إن هللا يبعــث هلــذه األمــة علــى رأس كل مائــة ســنة مــن جيــدد هلــا دينهــا»(.)1
ولكــن األمــر خيــرج عــن املعتــاد ويفــارق البداهــة ،وتســتغرقه الغرابــة ،وتتلبســه العجابــة
عندمــا يدعــي بعــض املنتســبني إىل التياريــن الصــويف والعلمــاين التجديــد ويدعـوان إليــه ،ويصـران
علــى الزعــم ابلقيــام بــه؛ إال أن حماولــة االنفــات مــن هــذا االســتغراب والتعجــب ألمــر ميكــن
الوصــول إليــه ،وذلــك إمــا ابلتأويــل أو التحايــل علــى زعمهــم ،حيــث نــرى األمــر مــن زاويــة
خمالفــة ومباينــة لزاويتهــم الــي نظــروا مــن خالهلــا إىل التجديــد .فنقــول مــا دام التيــار الصــويف
يعيــش خــارج الســياق ويســوق األوهــام ،وينغمــس يف اخلرافــة ،وينقطــع عــن احلداثــة -هــذا يف
الغالــب -فــإن األمــر حيتــاج إىل تدقيــق وتعمــق .وكذلــك األمــر ابلنســبة إىل التيــار العلمــاين الــذي
يفصــل الديــن عــن الدولــة أو يفصــل الديــن عــن احليــاة ،فــإن موقفــه يســتلزم تبصـرا ومتهــا .وعنــد
احملاولــة لتحقيــق كل ذلــك ،نســتنتج أن هذيــن التياريــن مــا زعمــا ذلــك وحــاوال التلبــس بــه ،إال
ألن التجديــد يف هــذا الوقــت أصبــح ضــرورة الزمــة ،وحاجــة غالبــة ،ومل يعــد ترفــا فك ـراي وال
رفاهيــة علميــة .ومــا حتقــق حــول هــذا اإلمجــاع إال بعــد حصــول االضط ـرار ،وانقطــاع الســبل،
وقيــام احلجــة ،وحلــول اليقــن أبن التجديــد هــو دواء لعلــل األمــة وعــاج ألمراضهــا ،وبلســم
ملشــكالهتا ،وطريقهــا إىل النجــاة واخلــروج مــن دائــرة التخلــف واالحنطــاط .إال أن تلــك الدعــوى
ليســت سـواء ،منهــا الصــادق ومنهــا الــكاذب ،ومنهــا احلقيقــي ومنهــا الزائــف ،ومنهــا األصلــي
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ومنهــا املقلــد .وعلــى العمــوم فــإن مطلــب التجديــد قــدمي يف األمــة اإلســامية بقــدم حــث رســول
هللا صلــى هللا عليــه وســلم عليــه.
وقــد شــهد التاريــخ اإلســامي يف مس ـرته التليــدة جمدديــن كثرييــن ،تعــددت عصورهــم،
وتنوعــت مناهجهــم ،حققـوا جناحــات ،وغــروا مســارات ،ووزعـوا خـرات ،وحصــدوا انبعــااثت.
ولكــن يف العقــود األخــرة والــي فاقــت املائــة ســنة مل تســطع األمــة حتقيــق التجديــد سـواء الفــردي
أو اجلماعــي ،وعجــزت عــن القيــام هبــذا الواجــب ،وإن وجــد مــن حقــق بعــض التجديــد ،فإنــه
يظــل جزئيــا ونســبيا ،ومل يصــل إىل املـراد ،ومل حيقــق التجديــد الكامــل رغــم كثــرة األقــام واألفـواه
الــي دعــت اليــه ،وتنــوع الشــخصيات زمــاان ومــكاان الــي رأت يف التجديــد اخلــاص واملنقــذ،
فعاشــت تنــادي بــه وتشــحذ اهلمــم للقيــام بــه.
ومــن أبــرز األعــام الذيــن عاشـوا للتجديــد وجعلــوه هدفهــم األمســى ،وغايتهــم القصــوى،
فبذلـوا اجلهــد بــل العمــر يف الدعــوة إليــه ،العــامل اجلليــل واجملاهــد الكبــر حممــد ابراهيــم الكتــاين:
فمــن هــو هــذا الرجــل؟ ومــا جهــوده يف الدعــوة إىل التجديــد؟ ومــا منهجــه؟ ومــا النتيجــة
واحلصــاد؟ هــذه األســئلة هــي الــي حيــاول هــذا البحــث املختصــر اإلجابــة عليهــا.

أوالً :عصر الشيخ حممد إبراهيم الكتاين:
كان املغــرب يف هــذا العصــر متخلف ـاً ضعيف ـاً يف مجيــع اجملــاالت ،بعيــداً عــن التقــدم،
واملعاصــر فمــن الناحيــة السياســية دخــل املغــرب يف النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عشــر يف
عزلــة اتمــة واختياريــة ،عــن الشــرق والغــرب ظــن خالهلــا «املتنــور املغــريب أن حيــاة جمتمــع بلــده ال
تضاهــى وأن علــوم بلــده ال مثيــل هلــا يف ابقــي العــامل .بــل كان ينظــر ابزدراء إىل العــامل اخلارجــي
وحضارتــه( »)2ومل يكــن هــذا االنغــاق علــى الــذات «خطــة عمليــة فإهنــا إمنــا منعــت االســتفادة
مــن علــوم الغــرب ومعارفــه ،ومل تقــف يف وجــه مطامعــه وشــروره»( .)3ولكــن األمــر مل يــدم طويــا
إذ بــدأ هــذا الس ـراب ينقشــع ،وأصبــح هــذا الوهــم يتالشــى ،وابتــت مواجهــة احلقيقــة تقــرب،
ومالمســة الواقــع تزحــف ،عندمــا شــرع املغــرب يف االســتيقاظ الــذي كان متأخـرا ،ففتــح عينيــه
علــى اضط ـراابت سياســية داخليــة ،كانــت أبــرز صورهــا ثــورة بعــض القبائــل علــى الســلطان
واخلــروج عليــه يف عــدة مناطــق مــن املغــرب ،وكان أخطرهــا متــرد «بومحــارة»()4؛ ووصلــت هــذه
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االضطـراابت منتهاهــا بعــزل الســلطان عبــد العزيــز يف  2ينايــر 1908م وتعويضــه أبخيــه عبــد
احلفيــظ لينقــذ البــاد مــن خماطرهــا الداخليــة واخلارجيــة ،ولكنــه حقــق بعــض النجــاح داخليــا
مقابــل فشــل ذريــع خارجيــا؛ فــإن متكــن مــن إمخــاد بعــض الثــورات الداخليــة والقضــاء علــى متــرد
«بومحــارة» وإعدامــه ســنة 1909م ،فــإن مواجهــة األخطــار اخلارجيــة مل يفلــح يف مواجهتهــا
وبــدأ يقــدم التنــازالت لفرنســا وإســبانيا املرتبصــن بــه؛ تنــازالت ســيادية كتنازلــه عــن أجـزاء مــن
الوطــن لفرنســا كمنطقــة الشــاوية ،وعــن منطقــة تط ـوان إلســبانيا ،وتنــازالت اقتصاديــة كتنازلــه
عــن إدارة اجلمــارك لصــاحل فرنســا( .)5ومل يســتطع هبــذه االنتكاســات أن يشــبع أطمــاع األعــداء
ويكــف أيديهــم عــن وطنــه ،بــل فعــل تطلعاهتــم وفتــح شــهيتهم ،فلــم ينتــه األمــر إال بتوقيــع هــذا
الســلطان بيــده علــى معاهــدة احلمايــة يــوم  30مــارس 1912م والــي مــن خالهلــا ســيطرت
فرنســا على وســط املغرب ،واحتلت إســبانيا مشاله وجنوبه ،ووضعت طنجة حتت نظام اإلدارة
الدوليــة( .)6وهكــذا فقــد املغــرب اســتقالله وأصبــح دولــة مســتعمرة فاقــدة لزمــام أمرهــا.
أمــا احلالــة االجتماعيــة فــا ميكــن إال أن تكــون تبعــا للحالــة السياســية أتث ـرا هبــا ونتيجــة
مــن نتائجهــا ،فــكان اجملتمــع املغــريب يف غالبيتــه العظمــى جاهــا فقـرا ضعيفــا مريضــا مقســما،
تســوده الطرقيــة واخلرافــة والدجــل والشــعوذة ،وينخــره الفســاد والضــال والبــدع.
وعندمــا متكــن االســتعمار مــن تثبيــت أقدامــه يف املغــرب ونشــر نفــوذه ،عمــل علــى زايدة
أتزمي الوضــع واســتغالل األرض والشــعب ،فاجتهــد يف تقســيم اجملتمــع إىل أربــع طبقــات:
 -١طبقــة احلــكام أبنواعهــا املختلفــة .مــن مســتعمر وأتباعــه املتعاونــن واخلونــة ،مــن ســاطني
وحاشــيتهم ،ومــن ق ـواد ورجــال عصبيــة وقوهتــم ،فهــؤالء كان ـوا يعيشــون يف رفاهيــة ورغــد.
مســتغرقني يف امللــذات والشــهوات.
 -٢طبقــة اإلقطاعيــن والبورجوازيــن مغاربــة وأجانــب ،وهــؤالء اجتمــع املــال الوفــر يف أيديهــم،
وعاشـوا الغــى الفاحــش وكدسـوا الثــروات.
 -٣طبقــة العلمــاء واألشـراف وكانـوا أنواعــا :منهــم مــن أصــر علــى القيــام بواجبــه وأداء وظيفتــه،
ومنهــم مــن ارمتــى يف أحضــان االســتعمار والســلطان فســكتوا وســايروا ،ومنهــم مــن اتســم
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م

391

العالمة محمد إبراهيم الكتاني وجهوده في تجديد الفكر اإلسالمي

د .حسن ميمون موحي باقي

ابلصــاح فآثــر الســامة واالعتـزال .ومنهــم زعمــاء الطرقيــة تعاونـوا مــع املســتعمر فحرصـوا علــى
إشــاعة اخلرافــة والضــال.
 -٤طبقــة عامــة النــاس ،فهــؤالء كان ـوا هــم الضحيــة؛ ضحيــة االســتبداد والقهــر والظلــم
واالســتغالل والفســاد واجلهــل والفقــر ،فعاشـوا مــن أجــل لقمــة توضــع يف األفـواه لِتُســكت جــوع
البطــون .)7( ...وهــذا مل يكــن وليــد اللحظــة ،وال حصيلــة اليــوم وال نتــاج الشــهر أو الســنة ،بــل
يعــود إىل عــدة قــرون ختلــى فيهــا املغــرب عــن دوره القيــادي وختلــى فيهــا املســؤولون عــن قيــادة
الشــعب يف طريــق املعرفــة ،وختلــت فيــه الطبقــة املثقفــة (العلمــاء) عــن واجبهــا يف توجيــه الشــعب
وتنويــر ذهنيتــه»(.)8
كمــا أن املســتعمر مل يفــوت فرصــة تَ َكـ ُّـون اجملتمــع مــن عــدة إثنيــات أعـراق فحــاول اســتغالل
ذلــك وتقســيم اجملتمــع إىل طائفتــن بربـرا وعـراب ،فأصــدر الظهــر الرببــري يف  16مايــو 1930م
الــذي ينــص علــى ختصيــص الرببــر مبحاكــم تكــرس العــرف والعــادة احملليــة للرببــر كمرجعيــة
للتحاكــم إليهــا بــدل الشـريعة اإلســامية ومنــع اللغــة العربيــة ابلتــداول بينهــم ،فيمــا تبقــى املناطــق
العربيــة خاضعــة لســلطة قضــاء الســلطان املغــريب.
أمــا احلالــة العلميــة فمــا كان هلــا لتشــذ عــن مــا ســبق ،فالعلــم كان قليــا ،واجلهــل كان
كثـراً ،ومــا كان موجــودا مــن علــم فقــد غلــب عليــه اجلمــود والتقليــد والعصبيــة وهيمــن عليــه علــم
الــكالم والســلوك «حيــث حتــددت أطــر اإلنتــاج الفكــري يف حــدود املذهــب ،فصــارت املؤلفــات
إمــا اج ـرارا وتك ـرار ألفــكار مــن ســبقوا مــن رجــال املذاهــب ،أو إط ـراءا وإشــادة بتضحياهتــم
وجهادهــم ...كمــا ظهــرت الشــروح واحلواشــي واملختص ـرات .يف حــن مل تنــل املشــكالت
املعاصــرة واحلاجــات القائمــة الــي تتعلــق ابألمــة آنــذاك إال إشــارات هامشــية حمــدودة»(.)9
وأغلــب ذلــك اجلهــد العلمــي الضعيــف والقليــل كان حمصــورا يف مدينــة فــاس ،فــاس الــي كان
ســكاهنا عــر اترخيهــا «مياســر وهلــا مــن كل شــيء حســن أكــر نصيــب وأوفــر حــظ»( ،)10والــي
يتواجــد هبــا أقــدم جامعــة يف التاريــخ ،وهــي جامعــة القرويــن الــي كانــت دومــا منــارا يشــع منهــا
نــور العلــم واملعرفــة يف املغــرب اإلســامي ،والــي بدورهــا فقــدت ذلــك الــدور وتبلــدت ابجلمــود
والتقليــد واملزايــدة يف علــم الــكالم( ،)11فتخلــت عــن دورهــا ال ـرايدي ...ولكــن إىل حــن.
392

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م

العالمة محمد إبراهيم الكتاني وجهوده في تجديد الفكر اإلسالمي

د .حسن ميمون موحي باقي

اثنياً :سريته:

 -1امســه :هــو حممــد بــن إبراهيــم بــن أمحــد بــن جعفــر بــن إدريــس بــن الطائــع بــن إدريــس بــن
حممــد الزمزمــي ...ويصــل نســبه إىل إدريــس األكــر( )12ابــن عبــد هللا الكامــل ابــن احلســن املثــى
بــن احلســن الســبط بــن علــي بــن أيب طالــب رضــي هللا عنــه(.)13
 -2مولــده :ولــد الشــيخ حممــد إبراهيــم الكتــاين يف مدينــة فــاس يــوم اجلمعــة  10رمضــان ســنة
1325هــ ،وازداد علــى ف ـراش أمــه خــدوج بنــت عبــد الكبــر بــن اجملــذوب الفاســي ،وكان لــه
مــن اإلخــوة ثالثــة(.)14
 -3أسرتـ ـ ـ ــه :قــد أنعــم هللا علــى الشــيخ حممــد بــن إبراهيــم الكتــاين أبن نســبه إىل اســرة عريقــة
جميــدة شـريفةُ ،جعــت هلــا ألويــة الشــرف واجملــد (وامللــك ســابقا) والعلــم والغــى يف غالبهــا« ،فقــد
كان والــده وجــده وعمــه حممــد بــن جعفــر الكتــاين( )15مــن كبــار علمــاء القرويــن املدرســن
املؤلفــن اخلطبــاء املعروفــن ابلتقــوى والصــاح» .أس ـرته غصنــا مــن شــجرة كبــرة هــي تلــك
وحصرهــم ،خاصــة يف
العائلــة الــي تعــدد فيهــا املشــاهري عــر اترخيهــا حــى كانــت صعــب َع ُّدهــم
ُ
العقــود األخــرة ،فرتبعـوا علــى عــروش العلــم ،وكان إليهــم منتهــى علــم احلديــث فلقــب أحدهــم
حبافــظ املغــرب ،وأخــر حبجــة اإلســام ،واثلــث ابجملتهــد ورابــع ابجملــدد وغــر ذلــك ،إال أن هــذا
مل يســتطع أن خيفــي بعــض التناقــض الــذي وجــد يف هــذه العائلــة الكبــرة اجمليــدة ،فــإن كان
بينهــم اجملتهــد فقــد تواجــد كذلــك املقلــد ،وإن كان منهــم املتبــع فقــد وجــد املبتــدع ،وإن بــرز
فيهــم اجملاهــد فقــد كان فيهــم العميــل( .)16كمــا كان منهــم الســلفي والطرقــي ،وكانـوا مــن مراجيــع
التصــوف :فقــد أســس أبــو املفاخــر حممــد بــن عبــد الواحــد الكتــاين (ت 1289ه ـ 1872 -م)
الزاويــة( )17الكتانيــة وكان شــيخا للطريقــة احملمديــة الكتانيــة .كمــا أســس أبــو الفيــض حممــد بــن
عبــد الكبــر الكتــاين (1327ه ـ 1909 -م) الطريقــة األمحديــة الكتانيــة .وخالصــة القــول إهنــا
مــن أعــرق األســر علــى اإلطــاق ،وأكثرهــا علمــا وعمــا ،إنتاجــا وكتابــة ،حفظــا وســندا(.)18
 -4نش ـ ـ ـ ــأته العلميــة :إذا كانــت أســرة الشــيخ عالقتهــا ابلعلــم علــى هــذه الدرجــة مــن الصلــة
والقــوة ،فمــن الطبيعــي يف الغالــب أن يصيبــه مــن ذلــك حــظ وافــر ،وقــدر واســع ،وفعـاً قــد كان،
إذ أحلــق وعمــره أربــع ســنوات ابلكتــاب حلفــظ القــرآن الكــرمي وبعــده مهمــات املتــون.
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وبعدمــا حفــظ القــرآن الكــرمي واملتــون ،التحــق ســنة  1919م جبامعــة القرويــن .فــدرس
علــى أعالمهــا مــا كان يــدرس هبــا مــن علــوم أدبيــة وشــرعية ورايضيــة .ومل يكتــف مبــا كان يــدرس
ابلقرويــن بــل التجــأ صحبــة بعــض زمالئــه إىل ق ـراءة عــدد كبــر مــن الكتــب وعلــوم مل تكــن
()19
تــدرس ابلقرويــن ،واســتجاز وهــو صغــر الســن شــيخ اجلماعــة أمحــد ابــن اخليــاط الــزكاري
فأجــازه( ،)20ويف ســنة  1930م جنــح يف اجتيــاز امتحــان العامليــة( .)21وهــي الرتبــة الــي ختــول
لــه شــهادهتا أن حيمــل لقــب عــامل ويلــج أب ـواب الوظيفــة احلكوميــة ولكــن مندوبيــة املعــارف
اإلســامية امتنعــت عــن تســليم شــهادة العامليــة لــه ولرفيقــه عــال الفاســي ،وعبــد العزيــز بــن
إدريــس العمـراوي ،خضوعــا ألوامــر احلاكــم الفرنســي للمغــرب ،وكان ســبب ذلــك احلرمــان هــو
مشــاركتهم بــل قيادهتــم للكفــاح الوطــي ضــد املســتعمر ..ومل تســلم لــه شــهادة العامليــة إال بعــد
ســت وعش ـرين ســنة بعــد اســتقالل املغــرب ،وكانــت مؤرخــة يف ذي القعــدة عــام 1350هــ،
وكتــب حتتهــا وزيــر الرتبيــة الوطنيــة الســيد حممــد الفاســي مــا يلــي« :جنــح حامــل هــذه الشــهادة
يف امتحــان العامليــة ،ومنــع منهــا ألفــكاره الوطنيــة ،إىل أن حــق احلــق وزهــق الباطــل ،إن الباطــل
كان زهوقــا ،فســلمت لــه يف  19مجــادى الثــاين 1376ه ـ(.)22
 -5شــيوخه :تعــدد وكثــر العلمــاء الذيــن أخــذ عنهــم حممــد إبراهيــم الكتــاين العلــم ،كمــا تنوعــت
العلــوم الــي تلقاهــا علــى أيديهــم ،فجمعــت يف النحــو والصــرف والبالغــة والفقــه واللغــة وفقــه
األصــول والتوحيــد وعلــم الــكالم واحلديــث ومصطلحــه والتفســر والســرة والتاريــخ ،وكان مــن
أبــرز شــيوخه:
والــده أمحــد ،وعمــه حممــد بــن جعفــر الكتــاين ،والطاهــر الكتــاين ،وأمحــد ابــن اجليــايل،
وحممــد بــن العــريب العلــوي ،وشــعيب بــن عبــد الرمحــن الــدكايل ،والفاطمــي الش ـرادي ،وأمحــد
العم ـراين ،وعبــد الســام العلــوي ،وغريهــم كثــر(.)23
 -6تالميــذه :مــن الوظائــف الــي تقلدهــا الشــيخ حممــد إبراهيــم الكتــاين التدريــس يف عــدة
جامعــات ،هلــذا وال شــك ختــرج علــى يــده عــدد كبــر مــن الطــاب ،منهــم مــن تقلــد مناصــب
عليــا كالــوزارة والســفارة وغريهــا ،ولإلحاطــة بذلــك نســوق كالم حممــد الفاســي الــذي كان
وزيـرا للتهذيــب الوطــي ومديـرا جلامعــة القرويــن ورئيســا جلامعــة حممــد اخلامــس حيــث يقــول»:
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ومنــذ أتســيس جامعــة حممــد اخلامــس تــوىل حممــد إبراهيــم الكتــاين إلقــاء حماضـرات يف كل مــن
كليــي اآلداب واحلقــوق جبامعــة حممــد اخلامــس ابلـرابط ،وفــاس ،حيــث انلــت حماضراتــه القيمــة
وتوجيهاتــه وحســن تعليمــه تقدي ـرا كب ـرا مــن طلبتــه .وقــد ختــرج علــى يديــه كثــر مــن العلمــاء
واألســاتذة وكبــار املوظفــن وكلهــم هلج ـوا ابلثنــاء عليــه واالع ـراف بفضلــه عليهــم.
وإليــه يرجــع دائمــا طلبــة اجلامعــة الذيــن حيضــرون دراســات وحبــواث بتكليــف مــن أســاتذهتم
إلرشــادهم للمراجــع واملصــادر ،وخصوصــا الذيــن يريــدون حتضــر رســائلهم لنيــل شــهادات
ديبلــوم الدراســات العليــا أو الدكتــوراه ،فريشــدهم للمخطوطــات اجلديــرة ابلتحقيــق ،ويقــدم هلــم
التوجيهــات النافعــة ويلقــون منــه حســن الرعايــة(.)24
 -7حياتــه العمليــة :نســتطيع القــول إن حيــاة حممــد إبراهيــم الكتــاين العمليــة مل تكــن كحيــاة
أغلــب النــاس طبيعيــة رتيبــة ،وال هادئــة جامــدة ،وال ســهلة يســرة ،بــل حتكمــت فيهــا إبذن هللا
قــوة ســارية أخرجتهــا مــن املألــوف إىل غــر املألــوف ،ومحلتهــا مــن التبعيــة إىل الزعامــة ،وخلصتهــا
مــن االنقيــاد إىل املبــادرة ،ومــن الســكون إىل احلركيــة ،ومــن االنبطــاح إىل االنتفاضــة ،ومــن
ف
اإلخفــاق إىل التميــز ،ومــن الفشــل إىل التربيــز ،ومــن الثبــات إىل الوثــوب ...وإال ملــا كان عُـ ِر َ
واشــتهر وال كتبنــا حولــه...
وتبقــى واســطة قــادة حياتــه هــي اصطفــاء هللا لــه ليكــون جماهــداً ضــد االســتعمار ،حيــث
كان أحــد أقطــاب احلركــة الوطنيــة وزعمائهــا بــل ومؤسســيها «الذيــن عمل ـوا لتحريــر املغــرب
مــن ســيطرة النصــارى علــى البــاد ...هلــذا كان يعتــر يف نظــر الســلطة الفرنســية أحــد املهيجــن
الكبــار ضــد االســتعمار ،ومســجالً يف القائمــة الســوداء األوىل الــي يعتــر أعضاؤهــا مســؤولني
عــن كل أحــداث املقاومــة الوطنيــة ،الهتامهــم دائمـاً ابلتخطيــط هلــا ،والدعــوة لتنفيذهــا»(.)25
وقــد اخنــرط يف اجلهــاد وعمــره مل يتعــد مثــاين عشــرة ســنة ،إذ كان اثلــث ثالثــة اجتمع ـوا
واتفقـوا علــى أتســيس مجعيــة وطنيــة سـرية ،وكان ذلــك «يف يــوم مــن أايم ربيــع ســنة 1925م،
فأحضــروا املصحــف وأقســموا علــى اإلخــاص والكتمــان .)26(»...وقــد امتحــن يف ســبيل
اســتقالل املغــرب ابلســجن عــدة مـرات ،كان أشــدها وأطوهلــا ملــا نقــل مــع رفاقــه يف الكفــاح إىل
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الســجون االنفراديــة يف أقاصــي الصحــاري وكان جممــوع املــدد الــي قضاهــا يف الســجن ســبع
ســنوات ،كمــا أنــه نفــي وصــودرت أمالكــه( .)27ومــع كل ذلــك مل يـراخ ومل يرتاجــع حــى حصــل
املغــرب علــى اســتقالله .ولكــن ذلــك مل ينــه جهــاد الشــيخ إذ انتقــل إىل جهــاد جديــد ،يكافــح
فيــه خملفــات االســتعمار السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة ،ويســاهم يف بنــاء مغــرب
جديــد وحديــث.
ويف حياته العملية تقلد عدداً من املناصب وتوىل كثريا من الوظائف جنملها يف اآليت:
 عمل مديرا ملدرسة املنية احلرة بفاس سنة 1930م. عني رئيسا لقسم املخطوطات سنة 1956م ابخلزانة العامة ابلرابط. عمــل اســتاذا جبامعــة حممــد اخلامــس ابلـرابط وجامعــة فــاس وابملدرســة اإلداريــة العليــا وبــداراحلديــث احلســنية.
 عضوا أبكادميية اململكة املغربية. شارك يف عدة مؤمترات يف البالد العربية واإلسالمية ويف أوراب وأمريكا. عضوا ابللجنة املركزية حلزب االستقالل ،وهو من املؤسسني له. كلف ابلبحث عن نوادر املخطوطات العربية واملغربية يف املغرب والبالد العربية واإلســاميةويف أورواب وأمريكا.
 عضو يف كثري من اجلمعيات الثقافية واالجتماعية مثل:•اجلمعية املغربية ملساندة الكفاح الفلسطيين.
•عضو اجمللس األعلى لرابطة علماء املغرب.
•مجعية اتريخ املغرب.
•اللجنة الوطنية املغربية لليونسكو.
•عضو يف مجعية اجلامعات اإلسالمية.
•عضو يف مجعية التأليف والرتمجة والنشر(.)28
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 -8مؤلفاتــه :كان قلــم الشــيخ حممــد إبراهيــم الكتــاين غزيـرا ،اســتهلك مــدادا كثـرا ،فأنتــج كتبــا
عديــدة ،تنوعــت بــن التأليــف والتحقيــق فاقــت ســتني كتــااب ،إال أن أغلبهــا مــع األســف مــا
زال خمطوطــا مل يقيــد لــه مــن خيدمــه .إال مــا قــام بــه مشــكورا الدكتــور محــزة علــي الكتــاين ،وهــذه
بعــض عناوينهــا:
 1 .1الدعوة إىل استقالل الفكر يف اإلسالم ،يف جملدين.
 2 .2طبقات اجملتهدين وأعداء التقليد يف اإلسالم ،يف مخس جملدات.
 3 .3االجتهاد واجملتهدون يف األندلس.
 4 .4النظرية العامة للشريعة اإلسالمية ،يف جملدين.
 5 .5كيف استطاع املسلمون احملافظة على النص القرآين.
 6 .6مؤلفات ابن حزم بني أنصاره وخصومه.
 7 .7سلفية اإلمام مالك.
 8 .8أبو شعيب الدكايل وطالئع احلركة السلفية ابملغرب.
 9 .9نظرات يف الثقافة املغربية املعاصرة.
 1010موقف القرآن من النفاق واملنافقني.
 1111من أدب الكفاح الوطين ابملغرب.
 1212الكتاب املغريب وقيمته.
 1313صفحة جمهولة من اتريخ الفكر اإلسالمي.
 1414من ذكرايت سجني.
 1515فضل جامعة القرويني يف الدفاع عن السيادة املغربية خالل عصور ،يف جملدين.
 1616نشأة الفكر اإلسالمي احلديث.
 1717حول الرتاث العريب اإلسالمي.
 1818من ذكراييت عن نشأة احلركة الوطنية للمغرب.
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 1919اختصار املزااي فيما أحدث من البدع أبم الزوااي.
 2020خطبــة الســلطان ســليمان العلــوي يف «االنتصــار للســنة واحملاربــة لبــدع الطوائــف
الضا لــة».
 2121اختصار الدواهي املدهية للفرق احملمية.
 2222فهرس جمموعة من النصوص املوجودة يف املخطوطات املغربية.
 2323طبيعة دور احملفوظات يف املغرب وعالقتها بدراسة اتريخ املغرب.
 2424فهرس شيوخي يف علوم القرآن واحلديث.

التحقي ـ ــق:

1 .1البيان املغرب يف اتريخ األندلس واملغرب البن عذارى املراكشي.
2 .2شذرات من كتاب «السياسة» البن حزم.
3 .3تقومي اللسان أليب الفرج احلوزي.
4 .4رسائل علماء فاس للمجاهدين احملاصرين ملدينة سبتة األسرية.
5 .5املورد األحلى يف اختصار احمللى.
6 .6أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلسالم ،لسان الدين ابن اخلطيب.
7 .7حول كتاب :القدح احمللى يف إكمال احمللى.
8 .8حول كتاب األضداد يف اللغة.
9 .9اجلــأش الربيــط يف النضــال مــع مغربيــة شــنقيط ،حملمــد ابــن اجملاهــد الشــيخ مــاء العينــن
الشــنقيطي.
1010مؤلفات علماء غرب إفريقيا يف املكتبات املغربية.
كما له عشرات املقاالت املهمة واملفيدة.
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 -٩وفاته وثناء العلماء عليه :ويف ظهر يوم األحد  29مجادى األوىل من عام 1311هـ
تــويف رمحه هللا.
ودفــن يف مقــرة الشــهداء ابل ـرابط ،وكان ملوتــه أثــر كبــر يف فئــات واســعة مــن الشــعب
املغــريب ،وخلفــت ح ـزان عميقــا يف النفــوس ،وأســى جليــا يف القلــوب ،ابدر علــى إثرهــا كبــار
العلمــاء والشــخصيات إىل راثئــه بكلمــات غالبهــا صــادق ونزيــه ودال ،وبتقديــر كبــر منهــا:
قــول الدكتــور إدريــس بــن حممــد الكتــاين« :فقيــد املغــرب دائــرة معــارف علميــة .وجماهــد
إســامي كبــر ،ومنــوذج اندر الوجــود مــن بقــااي الســلف الصــاحل.)29( »...
وقــال عنــه األســتاذ أبــو بكــر القــادري« :بقــي اثبتــا صامــدا خملصــا يف هــذا اخلــط النضــايل
الــذي تعــددت جوانبــه ..،كان يناضــل عــن املغــرب ،عــن حريتــه واســتقالله ،عــن ثقافتــه وكيانــه،
عــن وجــوده وحضارتــه ،انضــل وحتمــل كل أن ـواع احملــن واألذى يف ســبيل بــاده ،إىل أن لقــي
ربــه راضيــا مرضيــا»(.)30
وقــال عنــه األســتاذ اهلامشــي الفــايل« :كان جمــال اختصاصــه ،ومهــام عملــه ،احملبــب إليــه
يف الطليعــة األوىل ،الدعــوة اإلســامية وحماربــة التدجيــل ،ومناهضــة الطرقيــن مــن املبتدعــن
املوالــن لالســتعمار ،وأصبــح رم ـزا مــن رمــوز التحــدي والعنــاد ،يعلــن الدعــوة وجياهــر ابلفكــر،
ويوســع دائــرة االرتبــاط واالتصــال مــع الدعــاة الســلفيني.)31( »...
وقــال عنــه أبــو مــروان ســفري فلســطني يف املغــرب« :تــزود لرحلتــه بعلــم غزيــر أىب إال أن
يكــون انفعــا للنــاس ،وأعطــى مــن مهتــه وشــبابه ورجولتــه وشــيخوخته ألس ـرته الكبــرة مــا قــدر
عليــه أصحــاب اهلمــم العاليــة .وأســرة فقيــدان الغــايل مل تنحصــر يف عائلتــه وأقاربــه فقــط ،وال يف
وطنــه الصغــر فحســب ،إمنــا امتــدت علمــا وجهــادا إىل خــارج الوطــن ،إىل آفــاق أمتــه اإلســامية
أبمجعهــا ،وفــق حياتــه العامــرة ابجلهــاد ،املتســمة ابلقناعــة ،املنبعثــة عــن ثبــات عقيــدة ورســوخ
إميــان ،والــي عــاان بســببها الســجن والتعذيــب واملالحقــة.)32( »..
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وقالــت عنــه الدكتــورة زهــور األزرق« :حياتــه كلهــا عطــاء ابلقــول والعمــل ،ابجلهــاد يف
كل الواجهــات .حــارب االســتعمار فلــم يبــال مبــا انلــه مــن عــذاب أو ســجن أو حرمــان ،فقــد
احتســب ذلــك لوجــه هللا دفاعــا عــن دينــه ووطنــه .وحــارب الطرقيــة ،فاحلــق يعلــو وال يعلــى عليــه.
وحــارب اجلهــل ابملــدارس الــي أنشــأها ،وابلــدروس الــي كان يعطيهــا دون مقابــل ...وحــارب
العوائــد الضــارة الــي تســيء لإلســام وللمســلمني ،وحــارب البــذخ والرفاهيــة ممــا اختــار مــن حيــاة
متواضعــة.)33( »...
وقــال عنــه الدكتــور إمساعيــل اخلطيــب« :مــا كان رمحــه هللا ليــدع احلديــث عــن هــذا املوضــوع
احلبيــب إىل نفســه .وحــق لــه ذلــك ،فاحلديــث عــن الســلفية هــو احلديــث عــن اإلســام احلــق،
هــو احلديــث عــن املنهــج األمثــل ،هــو احلديــث عــن اجلهــاد الــذي حقــق هلــذه األمــة انعتاقهــا.
ومــن مث فهــو يعتــر أن مهامجــة الســلفية مهامجــة لإلســام»(.)34
وقــال عنــه الدكتــور حممــد عزيــز احلبــايب يف املهرجــان التكرميــي الــذي أقامتــه اجلمعيــة املغربيــة
للتضامــن اإلســامي« :ســيدي إبراهيــم مــن ركائــز الســلفية ابملغــرب ،إنــه مــن مدرســة ابــن العــريب
الثائــر أبــدا علــى الطوائــف الضالــة وعلــى اجلمــود ،فــا بــد مــن الرجــوع إىل الســلف الصــاحل
بق ـراءة جديــدة ...إلزاحــة اإلس ـرائيليات ،والفكــر اخل ـرايف ،وإعــادة اإلســام إىل صفائــه .إنــي
أعــرف ابلكثــر لســيدي إبراهيــم مبــا شــحنين بــه مــن االجتــاه الســلفي ،فزكــى املبــادئ الــي أخذهتــا
عــن أاب ســيدي وأيب ،فحــررين معنــواي وذهنيــا ،وجعــل أفقــي اإلســامي صافيــا مــن الش ـوائب،
نظيفــا إىل حــد ميكنــي أن أقــول« :لــو كشــف يل احلجــاب يل ملــا ازداد يقيــي فتيــا»(.)35

اثلثا :ملاذا الشيخ حممد إبراهيم الكتاين:
مــا جعلــي أتعلــق هبــذا الرجــل وأنبــش يف تراثــه كل مــا ســبق ...جهــاده وعلمــه ...وعدلــه
وموضوعيتــه وتواضعــه وســلفيته الــي جتلــت يف دفاعــه عــن منهــج الســلف الصــاحل ومنافحتــه عــن
ســلفية اإلمــام مالــك ومناهضتــه للتصــوف الطرقــي وخرافاتــه ،فعدلــه وموضوعيتــه قــد نتطــرق هلــا
يف ثنــااي البحــث إن شــاء هللا .أمــا تواضعــه فيتجلــى مــن خــال إصـراره أن يعيــش حيــاة بســيطة
طبعــت كثــر مــن نواحيهــا بصــور مــن الزهــد واالبتعــاد عــن األض ـواء والتصــدر ،وعــدم احلــرص
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علــى املناصــب الكبــرة وال مجــع الثــروات ،مــع أن ذلــك كان متاحــا لــه ،ألنــه كان مــن قلــة قليلــة
ســادت وتزعمــت ،بفضــل الشــرف والعلــم ،واجلهــاد والكفــاح والعمــل واالجتهــاد ،ومــا قدمــوه
للوطــن بــل لإلســام واملســلمني ،مــن تضحيــات جليلــة وأعمــال عظيمــة .وألننــا ال نعثــر عليــه
ضمــن احلارصــن علــى الزعامــة واالســتمرار فيهــا ،وال املتطلعــن إىل ألقــاب العلمــاء واملصلحــن
وال اجملدديــن ،بــل كان جــل مهــه أن يتحــرك ركــب اإلســام والتجديــد ويكــون بــن الســائرين فيــه.
كان يرضــى مــن كل شــيء ابلقليــل ...وألنــه يف نظــري مل أيخــذ حقــه الــذي ينبغــي لــه ،ودليلــي
علــى ذلــك أن أغلــب مؤلفاتــه مل يطبــع منهــا إال ثالثــة كتــب ،ومل ينجــز حولــه مــن األطروحــات
العلميــة إال رســالة ماجســتري يتيمــة ،مسعــت عنهــا ومل أرهــا ،حبثــت عنهــا فلــم أجدهــا ،وممــا
وصلــي منهــا أهنــا ضعيفــة ال تليــق مبســتواه وال جبهــوده ..حــى صــرت أشــك يف وجودهــا أصــا.
«وألن وكالــة املغــرب العــريب لألنبــاء حــن رصــدت األمســاء الــي فقدهــا املغــرب خــال ســنة
1990م ،مل تذكــر امســن كبرييــن رمزيــن يف اتريــخ هــذا الوطــن ،اســم الســلفي اجملاهــد العالمــة
حممــد إبراهيــم الكتــاين ،احملقــق واملؤلــف ،عضــو أكادمييــة اململكــة ،واســم حممــد اليزيــدي ،القائــد
يف معركــة ال خيوضهــا إال القــادة الكبــار ...مل نفاجــأ ،وقــد نســي تعليــق صغــر لوكالــة املغــرب
العــريب لألنبــاء ،هذيــن اجملاهديــن الكبرييــن.
مل نفاجــأ ألن مــا حــدث قبــل ذلــك علمنــا أن نعيــش مرحلــة مســخ ،إذ حــن فقــد
املغــرب العــامل الســلفي حممــد إبراهيــم الكتــاين ،الــذي أرخ ملعتقــل كلميمــة بدمــه ،عضــو أكادمييــة
اململكــة ،واألســتاذ الــذي تتلمــذ علــى يــده العديــد مــن األســاتذة واحملققــن ،وقــام أبدوار كبــرة
يف ربــط نضــال احلركــة الوطنيــة املغربيــة بنضــال احلركــة الوطنيــة اجلزائريــة ،بــن ح ـراب وبنــادق
اجليــش الفرنســي .حــن فقــده املغــرب ،مل تكلــف أجهــزة اإلعــام نفســها أن تعطيــه ولــو بعــض
الثـواين ممــا أعطتــه لوفــاة الســيدة لطيفــة أمــل (مغنيــة) ،رمحهــا هللا ،الــي قدمهــا التلفزيــون بتعرجيتهــا
يف ســهرة مــن الســهرات إايهــا ،ذلــك أن أخبــار بوفــاة ونضــاالت رجــل يف قامــة حممــد إبراهيــم
الكتــاين ،رفيــق وتلميــذ شــيخ اإلســام حممــد بــن العــريب العلــوي ،رمبــا كان يتطلــب إذان رمسيــا مــن
وزيــر اإلعــام نفســه .ومبــا أن أحــدا مل جيــرؤ علــى خماطبــة الوزيــر ،أبن أجهزتــه تصرفــت حتــت بنــد
اســتبعاد «كل مــا مــن شــأنه.»..
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وســرقد شــيخنا الفقيــد يف مثـواه ،متواضعــا كمــا كان ،ســعيدا أبن جنازتــه مل حيضرهــا كبــر
رمســي ،وحضرهــا ثلــة مــن املؤمنــن صدقـوا مــا عاهــدوا هللا عليــه .إنــه يف وفاتــه يظــل منســجما مــع
نفسه يف حياته اليت كانت أكرب مساهتا ،إشراق داخلي ينعكس إشراقا على وجهه السمح»(.)36
لــكل ذلــك جــاء هــذا البحــث اجلزئــي واملتواضــع كشــكر وعرفــان هلــذا الرجــل اخلالــد ،ولــكل
من شاركه يف صفاته املعنوية والروحية والعلمية والعملية ،والوجدانية واخللقية...

رابعا :جهوده يف جتديد الفكر اإلسالمي:
إن التجديد لفظة مل تعد غريبة بل تعودهتا األذان ،وأستأنســها األذهان ،لكثرة ترديدها،
ولتكاثــر الداعــن إليــه ،ولتنــوع واختــاف مشــارهبم ومذاهبهــم ،وتبايــن آليــات تنزيالهتــم .فمــا
هــو التجديــد؟ ومــا أتصيلــه؟ ومــا أســبابه وأهدافــه:
التجديــد لغــة :تصيــر الشــيء جديــدا ،وجــد الشــيء أي صــار جديــدا( .)37وهــو خــاف
القــدمي ،وجــدد فــان األمــر وأجــد واســتجده إذا أحدثــه(.)38
التجديــد يف االصطــاح« :إنــه إحيــاء مــا انــدرس مــن العمــل ابلكتــاب والســنة واألمــر
مبقتضامهــا»(.)39
وعرفــه املكــي الناصــري« :التجديــد يعــي الصيانــة ،ونفــض الغبــار ،والتطهــر مــن
الطفيليــات ،وضــرب احلراســة القويــة مــن حولــه ،حــى ال يتســلل إليــه اللصــوص واملخربــون»(.)40
أمــا الدكتــور طــه عبــد الرمحــن فقــال« :التجديــد هــو التمكــن مــن التطهــر والرتســيخ
املطلوبــن يف حتصيــل التســلف واكتســاب القــدرة علــى فهــم النصــوص األصليــة فيمــا جيــد
عالقتهــا هبــا ،وال يزيــدان بعــد الزمــان إال احتياجــا للتنمــذج مــن جهــة ،وتعرضــا لالبتــداع بــرك
هــذا التنمــذج مــن جهــة أخــرى....
وال ســبيل إىل التطهري والرتســيخ إال ابلتوجه واملراقبة لنموذج حي خياطبنا وخناطبه ،بصري
بشــؤون املراقبة ،ومتحقق ابلفهم ،ومتمرس ابلتجديد»(.)41
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 -1التأصيـ ـ ــل:
التجديــد الــذي نقصــده هنــا هــو جتديــد يف الفكــر اإلســامي ،وهــذا الفكــر اإلســامي هــو
ممــا انبــى عليــه ديــن اإلســام وقــام بــه ،إذا هــو جتديــد يف الديــن ،وكل مــا لــه عالقــة ابلديــن ال
يســتقيم أمــره ،وال تتحقــق حجيتــه إال إذا كان لــه أصــل يقــوم وينتصــر بــه .والتجديــد مل خيــل مــن
هــذا الرافــد ،إذ اشــتهر حديــث عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أصــل لــه ودعــا إليــه وحــث
عليــه رواه عنــه أبــو هريــرة رضــي هللا عنــه فقــال :قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم« :إن هللا
يبعــث هلــذه األمــة علــى رأس كل مائــة ســنة مــن جيــدد هلــا دينهــا»(.)42
قــال العلقمــي وهــو ينقــل عــن شــيخه اإلمجــاع علــى صحــة احلديــث« :اتفــق احلفــاظ علــى
أنــه حديــث صحيــح»(.)43
وقــال ابــن حجــر ...« :وهــذا يشــعر أبن احلديــث كان مشــهورا يف ذلــك العصــر ،ففيــه
تقويــة للســند املذكــور مــع أنــه قــوي لثقــة رجالــه»(.)44
وقال السيوطي« :اتفق احلفاظ على تصحيحه»(.)45
وقال األلباين« :والسند صحيح ،ورجاله ثقات ،رجال مسلم»(.)46
وأشــر إىل أن هــذا احلديــث مــروي عــن واحــد وعش ـرين صاحبيــا وليــس عــن أيب هريــرة
فقــط.
 -2األسباب الداعية إلي ـ ــه:
إن الباحــث عــن أســباب ومــررات التجديــد لــن يواجــه عنــاء شــديدا ،ولــن يبــذل جهــداً
واســعاً ليصــل إليهمــا ،ألهنمــا معــه يتعايشــان وحلياتــه مرافقــان .وإذا كان التجديــد مل خيتــص
بعص ـران ،ألنــه كان وســيكون يف كل مــكان وزمــان ،فمــا نعيشــه اليــوم يف واقعنــا املشــاهد هلــو
أكــر ســبب وأعظــم مــرر الســتدعاء التجديــد واســتحضاره وتفعيلــه ،ويكفــي أن نذكــر بعــض
األســباب وليــس كلهــا:
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1.1ما أصاب املسلمني من ضعف واحنطاط وفقر وجهل.
2.2امتزاج الدين ابخلرافة ،وانتشار الطرقية واملذاهب املنحرفة والعقائد الباطلة.
3.3استقواء الفرق املنحرفة واملنتسبة إىل اإلسالم.
4.4اجلمود والتقليد واالنفصال عن الواقع.
5.5تقصري فئة كبرية من العلماء وهتاوهنم يف أداء وظيفتهم.
6.6انتشار البدع واالحنراف والفساد واملنكرات.
7.7تدهور األخالق واحنالل األسر.
8.8االنبهار ابحلضارة الغربية واخلضوع هلا واالستسالم أمامها.
9.9التدهور السياسي واالقتصادي والعسكري.
1010الغزو الفكري والتنصري وتفشي العلمانية.
1111اشتداد احملن واملصائب على األمة اإلسالمية.
1212التعلق ابلدنيا واحلرص عليها واالستغراق يف شهواهتا.
1313احلاجة إىل التوفيق بني املعاصرة واألصالة وإحياء الرتاث اإلسالمي وإعادة االعتبار إليه.
1414التجديد حاجة دورية قرنية مستمرة ودائمة.
 -3أهداف التجديد:
لألهــداف عالقــة ابألســباب ،فهــي املوجــدة واحملفــزة هلــا ،وال أهــداف بــدون أســباب،
هلــذا مــن الطبيعــي أن تكــون أهــداف التجديــد هــي إزالــة تلــك األســباب الــي اســتدعته وفعلتــه.
إضافــة إىل مــا ذكــر آنفــا مــن أســباب فــإن مــن أهــداف التجديــد القضــاء عليهــا وعلــى غريهــا
مــن املعوقــات والنواقــض والــي منهــا:
1.1إحياء ما انطمس واندرس من معامل السنن بني الناس ،ومحل الناس على العمل هبا.
2.2حماربة الغلو والتطرف والقضاء على اإلرهاب واسبابه.
3.3إعادة الشريعة إىل مسارها الصحيح ،وتفعيل دورها وتطبيق أحكامها.
404

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م

العالمة محمد إبراهيم الكتاني وجهوده في تجديد الفكر اإلسالمي

د .حسن ميمون موحي باقي

4.4إبراز يسر اإلسالم ومساحته ورمحته وصالحيته لكل زمان ومكان.
5.5ربط املسلمني بروح اإلسالم وأخالقه وليس فقط برسومه ومظاهره.
6.6متكني املسلمني من املسامهة يف احلضارة العاملية وبنائها كما فعلوا من قبل.
7.7تصحيح مسار الدعوة وإعادة توجيه مدار الصحوة.
8.8إعادة ترتيب األولوايت وتقدمي الضرورايت.
9.9ترسيخ قيم العدل واملساواة والتكرمي اإلهلي لإلنسان.
1010تصحيح معان القضاء والقدر لدى املسلمني والقضاء على الفكر اجلربي.
1111ربط الشباب أبوطاهنم وتنمية حبهم هلا ،وإحياء اعتزازهم هبا.
1212إشاعة فقه التعامل مع املصائب واحملن ،واالبتالءات والفنت.
1313تثبيت الفهم الصحيح للنص وتطويره وتقويض فهوم العلمانيني له.
1414إجياد احللول ملشكالت العصر ونوازل الزمان ،وتطبيقها على الواقع.
1515اإلنصــات والفهــم اجليــد مــع التدبــر والتفعيــل لكلمــة {إقـرأ} الــي هــي أول كلمــة ربطــت
األرض ابلســماء.
1616التفريق بني الثابت األصيل واملتغري اجلديد.

خامساً :مدلوالت الفكر اإلسالمي:
نقصــد ابملدلــول املعــى ،وامل ـراد الــذي نريــده وخنتــاره ،نضبــط بــه مصطلحاتنــا ومفهومنــا
للفكــر ،حــى ال نضيــع بــن الــدال واملدلــول ،ونتيــه بــن املـراد واملقصــود ،خاصــة وحنــن يف زمــن
ينــدر فيــه االتفــاق ،ويقــل فيــه اإلمجــاع ،بــل ينعــدم ويفقــد.
فالفكــر أن ـواع متعــددة ،ومــدارس خمتلفــة ،أمجلهــا الفكــر الناتــج ،وأفيدهــا الفكــر الناقــد.
فالفكــر الناتــج مســامهة وبنــاء ،وإضافــة وعطــاء .والفكــر الناقــد معاجلــة وتصحيــح ومــداواة
وتســديد ،وكل منهمــا يشــرط لــه احلريــة واالنطــاق ،والتحــرر واالنعتــاق.
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فإذا كانت العقلية السائدة ال جتد ذاهتا إال من خالل التماهي التام مع احمليط واالرهتان
إىل أبعــاده العرفيــة والنمطيــة ،واالنضبــاط مبحــددات نســقها العــام ،فينبغــي تواجــد عقليــة حيــة
متوثبــة علــى عكــس الســابقة تســعى دومــا إىل حتقيــق لــون مــن احلضــور املســتقل وجتســيد قــدر
مــن التفــرد الــذي يتعــذر حتقيقــه مــن دون االنفــات مــن قبضــة النســق الســائد والتــأيب علــى
مظاهــر القولبــة الضاغطــة والــي تدفــع املــرء قس ـرا للتشــكل ابلثقافــة الســائدة وابلتــايل الرفــض،
بــل واملفاصلــة احلــادة لــكل مــا هــو خــارج عــن أدبياهتــا .هــذا املســتوى مــن احلضــور ال تتجــدد
مصداقيتــه وال يكــون لــه رصيــد مــن الواقــع مــا مل يكــن مثــة بنيــة عقليــة وفكريــة نقديــة متســائلة
متتهــن التفكــر الناقــد ومتــارس لــوان مــن الغربلــة للمعطيــات املألوفــة فــا تقبــل جملــرد القبــول ،وال
ترفــض جملــرد الرفــض ،وإمنــا تنطلــق يف قبوهلــا ورفضهــا مــن منطلــق قــوة الربهــان ،وصوابيــة الداللــة،
وموضوعيــة املنهــج االســتداليل .إذا مــا هــو الفكــر يف اللغــة واالصطــاح؟.
 -1الفكـ ــر لغ ـ ــة:
قــال ابــن منظــور :الفكــر :إعمــال اخلاطــر يف الشــيء ،والتفكــر اســم للتفكــر ،ورجــل
فكــر :كثــر الفكــر ،والتفكــر التأمــل(.)47
 -2الفكر يف االصطالح:
عرض أصحاب املوسوعة الفلسفية عدة تعريفات للفكر منها:
«الفكــر يطلــق علــى الفعــل الــذي تقــوم بــه النفــس عنــد حركتهــا يف املعقــوالت ،أو يطلــق
علــى املعقــوالت نفســها ،فــإذا أطلــق علــى فعــل النفــس دل علــى حركتهــا الذاتيــة ،وهــي النظــر
والتأمــل ،وإذا أطلــق علــى املعقــوالت دل علــى املفهــوم الــذي تفكــر فيــه النفــس»(.)48
أمــا اإلمــام الغ ـزايل فقــد عرفــه بقولــه« :اعلــم أن معــى الفكــر هــو إحضــار معرفتــن يف
القلــب ليســتثمر منهمــا معرفــة اثلثــة.
التوصــل إىل املعرفــة يســمى تفكـرا واعتبــارا وتذكـرا ونظـرا وأتمــا وتدبـرا .أمــا التدبــر والتأمــل
والتفكــر :فعبــارات مرتادفــة علــى معــى واحــد ليــس حتتهــا معــان خمتلفــة»(.)49
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وعرفــه بعــض املعاصريــن وهــو عبــد الرمحــن الزنيــدي بقولــه« :الفكــر هــو الفعــل الــذي تقــوم
بــه النفــس عنــد حركتهــا يف املعقــوالت ،أي النظــر والتأمــل والتدبــر واالســتنباط واحلكــم وحنــو
ذلــك»(.)50
وعرفــه الدكتــور طــه جابــر علـواين بقولــه« :الفكــر اســم لعمليــة تــردد القــوى العاقلــة املفكــرة
يف اإلنســان س ـواء أكان قلبــا أو روحــا أو ذهنــا ابلنظــر والتدبــر ،لطلــب املعــاين اجملهولــة مــن
األمــور املعلومــة ،أو الوصــول إىل األحــكام أو النســب بــن األشــياء»(.)51

سادساً :اإلرهاصات األوىل للتجديد يف فكر حممد إبراهيم الكتاين:
إن الشيخ حممد إبراهيم الكتاين رغم زهده يف األلقاب والصفات ،إال أنه وجد من أطلق
عليــه ألقــااب كثــرة وصفــات خاصــة بعــد موتــه ،مثــل العالمــة ،اجملاهــد ،املصلــح ،الثائــر ،ولكــن
أكثــر األلقــاب رددهتــا األلســن هــي :داعــي إحيــاء االجتهــاد ،الداعــي إىل فتــح ابب االجتهــاد،
الداعــي إىل التجديــد( ،)52وفعــا هــو كذلــك ،يظهــر ذلــك جليــا يف أغلــب مؤلفاتــه ،وخاصــة
كتاب «الدعوة إىل استقالل الفكر يف اإلسالم» الذي عرض فيه اسس الفكر اإلسالمي يف
القــرآن ،كالدعــوة إىل التفكــر واســتخدام العقــل ،وعــدم اخلضــوع للتقليــد واجلمــود ،ولالســتدالل
علــى ذلــك قــدم منــاذج مــن ممارســة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم االســتقالل الفكــري كبشــر
عندمــا يعــوزه الوحــي يف مســألة أو قضيــة ،وكذلــك ممارســة الصحابــة الكـرام االســتقالل الفكــري
بعــد وفــاة النــي صلــى هللا عليــه وســلم ويف عهــد اخللفــاء الراشــدين(.)53
وكذلك كتابه «طبقات اجملتهدين وأعداء التقليد يف اإلسالم» والذي كتبه يف مخسة أجزاء
وقــال عنــه« :هــذا املخطــوط هــو مثــرة العمــر كلــه ألنــي قضيــت يف كتابتــه أكثــر مــن أربعــن ســنة».
والذي درس فيه مجيع اجملتهدين يف اإلسالم ابتداء من اإلمام الشافعي املنتمي إىل القرن الثالث
حــى القــرن الرابــع عشــر ،معتـراً أن التقليــد مل حيــدث إال يف القــرن الثالــث اهلجــري .هــذا الكتــاب
هــو دراســة اترخييــة عــن فكــرة الدعــوة إىل االجتهــاد والتجديــد يف اإلســام عــر العصــور.
هــذا الولــع والتعلــق ابالجتهــاد والتجديــد إىل درجــة االســتغراق ،ال شــك أنــه مل حيصــل
صدفــة ،ومل يكــن ترفــا ،وإمنــا هنــاك عوامــل أوجدتــه ،وبــذوراً اســتنبتته ،وقبــل كل ذلــك ،هــو توفيــق
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مــن هللا وتســديد .مث ملكــة صاحبتــه مــن طفولتــه ومنــت بنمــو عقلــه وذاتــه ،امتــزج فيهــا الــذكاء
ابجلـرأة ،والفطنــة ابلشــجاعة ،واإلدراك ابملســؤولية ،فوجههــا اإلميــان الوجهــة الصائبــة والســليمة،
وصقلهــا العلــم معرفــة وإبداعــا ،وزادهــا جتليــة وإجــادة ،ومدهتــا التجربــة ابحلذاقــة واملهــارة.
ولكــن هــذا كلــه ال ميكنــه إدراكــه منفــردا ،ألنــه ليــس رســوال يوحــى إليــه ،وال صفيــا ملهمــا،
ولكــن كانــت هنــاك اســباب وعوامــل أمههــا علــى اإلطــاق تتلمــذه علــى الشــيخني بوشــعيب
الــدكايل( )54وحممــد بــن العــريب العلــوي( )55اللذيــن شــكال نقطــة حتــول يف الفكــر اإلســامي يف
املغــرب وليــس فقــط يف فكــر حممــد إبراهيــم الكتــاين ،ولنســتمع إليــه حيدثنــا عــن ذلــك فيقــول:
«وكان رجــوع الشــيخ شــعيب الــدكاىل (1295هــ1356 -ه ـ ) مــن الشــرق العــريب عــام
1325هــ1907 -م بعدمــا قضــى هنــاك حـوايل عشــر ســنوات (1314هــ1325 -هــ) مــن
أهم ما أثر يف توجيه املغرب يف هذه الفرتة ،فلقد تلقى تعليمه العايل يف األزهر ،وكان الشــرق
يف ذلــك الوقــت يتمخــض عــن حركــة جتديــد إســامية شــاملة بقيــادة األســتاذ عبــده وثلــة مــن
تالميــذه وزمالئــه مــن تالميــذ موقــظ الشــرق مجــال الديــن األفغــاين ،كانــت نقطــة حتــول حامســة
يف توجيه الفكر اإلســامي على العموم ،بل قيل إن الشــيخ شــعيبا حضر دروس التفســر اليت
كان يلقيهــا الشــيخ حممــد عبــده ابألزهــر ،ورجــع إىل املغــرب بعارضــة واســعة يف العلــوم العربيــة
والدينيــة املقدســة يف األوســاط العلميــة ابملغــرب ،وحيمــل يف طيــات ذلــك بــذور ثــورة علــى مــا
يتســم بــه التفكــر الديــي مــن ألـوان اجلمــود والتقليــد والتعصــب والرجعيــة وضيــق األفــق ،وتوجيهــه
حنــو اإلصــاح والتجديــد ،مل تلبــث أن وجــدت اســتعدادا مــن قليلــن لقبوهلــا ومســايرهتا ،ويف
طليعتهــم الفقيــه ابــن العــريب العلــوي(.)56
ولكــن مــا كان يعيشــه املغــرب يف ذلــك الوقــت مــن أصنــاف التخلــف واجلمــود والتعصــب
والتقليــد واجلهــل ،أكان يكفيــه رجــان يصمــدان يف وجهــه وحيــاوالن القضــاء عليــه ،أم كان
هنــاك إهلــام واســتمداد كان لــه األثــر الفعــال يف هــذا اإلجيــاد ،إجيــاد جيــل مــن الشــباب يؤمــن
ابلتغيــر والتجديــد ،فعــا كانــت هنــاك قــوة دافعــة وطاقــة ابعثــة جتلــت يف أعــام مــن اجملتهديــن
واجملدديــن كابــن تيميــة وغــره يقــول حممــد إبراهيــم الكتــاين« :وكان مــن بــن علمائهــا الذيــن
درس عليهــم ودرســنا معــه حممــد بــن العــريب العلــوي رمحــه هللا الــذي كان قــد أتثــر أتث ـرا كب ـرا
عميقــا جــدا بدعــوى التجديــد اإلســامي الــي اندى هبــا مجــال الديــن األفغــاين وتلميــذ حممــد
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عبــده( )57وتلميــذ هــذا حممــد رشــيد رضــا صاحــب جملــة املنــار الــي كانــت تنشــر مبادئهــا يف
خمتلــف أحنــاء العــامل اإلســامي ،وتنشــر مطبعتهــا وبعــض املطابــع املصريــة األخــرى كتــب أعــام
الفكــر اإلســامي املتحرريــن مــن اجلمــود واالبتــداع والتقليــد ،مــن أمثــال شــيخ اإلســام ابــن
تيميــة وتلميــذه اإلمــام ابــن القيــم اجلوزيــة رمحهمــا هللا واإلمــام أيب إســحاق الشــاطيب وحممــد بــن
عبــد الوهــاب واحلافــظ الشــوكاين واإلمــام ابــن حــزم القرطــي ،وابــن عبــد الــر إىل جانــب الكتــب
والدراســات احلديثــة الــي تتجــه هــذا االجتــاه( ،)58قــوة وطاقــة متدفقــة تلقاهــا واســتمدها الشــيخ
ابــن العــريب ومتكــن مــن أن جيعــل تدفقهــا مســتمرا ومتعــداي إىل تالميــذه« .فانطلــق منهــم مــن
انطلــق هائمــا علــى وجهــه يف اســتعراض أح ـوال بقيــة األمــم اإلســامية ،واملقارنــة بــن حالتهــا
وحالــة املغــرب ،وتطورهــا وركــوده ،وتقدمهــا وأتخــره ،ودراســة اآلراء اإلصالحيــة القدميــة واحلديثــة
ملــا اكتشــف ابــن اجلــوزي وابــن تيميــة وابــن القيــم ،وأاب إســحاق الشــاطيب ،وابــن حــزم ،واأللوســي
والشــوكاين وابــن عبــد الوهــاب ،إىل آخــر تلــك القائمــة الطويلــة العريضــة الــي تشــمل آالف
املصلحــن الســلفيني يف املشــرق ويف املغــرب ،قدميــا وحديثــا»(.)59
إذا هــذه بعــض اإلرهاصــات غــر العاديــة ،والروافــد املســاعدة واملعاونــة الــي عملــت علــى
تشــكيل هــذا الفكــر التجديــدي يف عقليــة وحيــاة حممــد إبراهيــم الكتــاين ،حــى صــار حييــا
لالجتهــاد والتجديــد ويعيــش مــن أجلهمــا يف وقــت كان املغــرب فيــه بعيــدا عــن منهــج النبــوة،
غارقــا يف الطرقيــة واخلرافــة...

سابعاً :عالقة السلفية ابلرجعية والتجديد:
إن عالقــة الســلفية ابلرجعيــة والتجديــد عالقــة تضــاد وتناقــض ،عالقــة تواجــد وانتفــاء،
ال ميكــن هلمــا أن جيتمعــا وال أن يســتقيما؛ إال أهنمــا يف مســارمها الكــوين ،وتفاعلهمــا البشــري
جتاذبتهمــا أط ـراف ،منهــا مــن نســب الســلفية يف إطالقهــا إىل الرجعيــة ،ومنهــا مــن أضفــى
عليهــا هــاالت االجتهــاد والتجديــد ،ومنهــا مــن رأى العالقــة بينهمــا نســبية تـراوح بــن التقييــد
واإلطــاق.
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فأصحــاب الرؤيــة النســبية وامللتبســة كمحمــد عابــد اجلابــري فيقــول« :إن هللا يبعــث هلــذه
األمــة علــى رأس كل مائــة ســنة مــن جيــدد هلــا دينهــا» ،ومبــا أن اإلســام ال يفصــل بــن الديــن
والدنيــا ،بــل ابلعكــس مــن ذلــك يربــط صــاح أمــور الديــن بصــاح أمــور الدنيــا ،فــإن جتديــد
أمــور الديــن يعــي يف ذات الوقــت جتــدد أمــور الدنيــا ،ومبــا أن أمــور الدنيــا تتغــر مــن زمــان إىل
آخــر فــإن مفهــوم التجديــد ومتطلباتــه ال بــد أن يتغــر حســب الظــروف واإلعصــار .وهكــذا فــإذا
كان بعــض الفقهــاء القدامــى قــد فســروا (التجديــد) علــى أنــه كســر للبدعــة والعــودة ابملســلمني
إىل ســرة الســلف الصــاحل ،فينبغــي أن ال نقــف عنــد حــدود هــذا املعــى تقليــدا هلــم وتقييــدا
ابلتعريف الذي أعطوه للبدعة ،والذي اســتمدوه من ظروف عصرهم ومعطيات واقعهم»(.)60
أما الشــيخ الكتاين فقد أمتلك رؤية كانت خمالفة وهادمة لنظرايت املتحاملني والنســبيني
فهــو يــرى الســلفية هــي املؤسســة الفكريــة حلركــة الدعــوة إىل االجتهــاد فيقــول« :ترجــع أمهيــة هــذه
احلركــة (الدعــوة إىل االجتهــاد يف الفكــر اإلســامي) إىل مــا تضمنتــه مــن حماولــة احتفــاظ الفكــر
اإلســامي أبصالتــه وارتباطــه املتــن مباشــرة مبنبعــه األصيــل الــذي هــو الوحــي اإلهلــي املقــدس ،ممــا
جيعلــه صــورة مــن صــور الدعــوة الســلفية الــي هتــدف للمحافظــة علــى ســامة الفكــر اإلســامي
مــن تســرب األفــكار األجنبيــة الدخيلــة إليــه ،وهــي مــا يعــر عنــه ابالبتــداع يف الديــن .كمــا أهنــا
تصــور لــوان مــن ألـوان الفكــر اإلســامي ال غــى لــدارس هــذا الفكــر دراســة حديثــة مشوليــة عــن
التعــرف عليــه»(.)61
وإن كانــت احتماليــة االعـراض علــى هــذا الــكالم قائمــة لكــون الســلفية يف هــذا العصــر
قــد تنوعــت وتعــددت يف نظــر بعــض الباحثــن أو لعــل الشــيخ قصــد بذلــك ســلفية مجــال الديــن
األفعــاين ،وحممــد عبــده ومــن علــى شــاكلتهم كمــا يصنفهــم البعــض ،فــإن الشــيخ كان مــدركاً
لذلــك االحتمــال ووقــوع ذلــك االع ـراض فصــرح أبن املقصــود هــو الشــيخ ابــن تيميــة إمــام
الســلفية والســلفيني فيعتربه أعظم جمتهد أجنبه اإلســام فيقول« :كان شــيخ اإلســام ابن تيمية
أعظــم جمتهــد أجنبــه اإلســام بعــد ائمــة املذاهــب ،وكان عميــق املعرفــة بتفســر القــرآن ،حمــداث
حافظــا ،اصوليــا انقــدا ،فقيهــا عارفــا آبراء الفقهــاء مــن خمتلــف املذاهــب ،إىل جانــب معرفتــه
آبراء خمتلــف الفــرق ،وهــو انقــد املنطــق الصــوري مــن وجهــة نظــر عقليــة ،بعدمــا بقــي العلمــاء
ســنني طويلــة يقتصــرون علــى إصــدار الفتــاوي.
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وقــد اضطهــد رمحــه هللا مــن أجــل دعوتــه إلحيــاء االجتهــاد حــى أنــه مــات يف الســجن
لرفضــه التخلــي عــن آرائــه االجتهاديــة ،وكان لــه فضــل عظيــم علــى الدعــوة لالجتهــاد يف خمتلــف
أحنــاء العــامل اإلســامي وخصوصــا يف العصــر احلديــث»(.)62
ومل يقتصر على نسب االجتهاد يف السلفية إىل الشيخ ابن تيمية بل جعله ممتد الوصال
إىل الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب ،وهــو الشــيخ الــذي شــنع عليــه خصومــه ووصفــوه أبقــدح
األوصــاف كزعيــم الرجعيــة واجلمــود والظالميــة والتطــرف والتكفــر ،وهــم يف ذلــك معتــدون
وهــو مــن ذلــك بــريء وســليم ،فجعلــه مــن أعــام ودعــاة اإلصــاح والتجديــد فقــال« :كانــت
توجهــات الشــيخ بوشــعيب الــدكايل أن ينبــذ ذلــك كلــه ،للتعــرف علــى أفــكار أعــام التجديــد
وآرائهــم ،واالجتــاه حنــو الشــرق ،الشــرق اإلســامي الناهــض املتوثــب ،وخصوصــا احلجــاز الــذي
كان انتصــار ابــن الســعود فيــه يثــر يف مجيــع احنــاء العــامل اإلســامي مــن أقصــاه إىل أقصــاه
أعنــف اجلــدل وألــد اخلصــام ...كان تالميــذه يواصلــون الدعــوة لثورتــه الفكريــة ويغذوهنــا بنشــر
أاثر دعــاة اإلصــاح والتجديــد يف اإلســام قدميــا وحديثــا ،كابــن تيميــة ،وابــن القيــم ،وابــن حــزم
الشــاطيب وابــن عبــد الوهــاب وصديــق حســن خــان ،وغريهــم»( .)63وقــرر أن مــن بنيــة منهــج
الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب حماربــة الشــرك والضــال والدعــوة إىل كتــاب هللا وســنة رس ـوله
صلــى هللا عليــه وســلم واالجتهــاد فقــال« :ظهــرت الدعــوة الســلفية يف العصــور احلديثــة يف
انحيتــن خمتلفتــن مــن البــاد اإلســامية فتأثــرت كل واحــدة منهمــا بعوامــل متشــاهبة يف بعــض
النواحــي ،ومتخالفــة يف النواحــي األخــرى.
ظهــرت األوىل يف صح ـراء جنــد القاحلــة علــى يــد الشــيخ حممــد بــن عبــد الوهــاب يف
القــرن الثــاين عشــر للهجــرة ( 1206 - 1115هــ) (1791-1703م) بــن بــدو ..يدعــون
األم ـوات ،ويقدســون القبــور واألحجــار واألشــجار ،ويتقربــون إىل هللا مببتدعــات مــا أنــزل هللا
هبــا مــن ســلطان .فقــام يدعوهــم إىل مــا دعــى إليــه يف القرنــن الســابع والثامــن ،شــيخا اإلســام
ابــن تيميــة وابــن القيــم ،وتالميــذ مدرســتهما مــن الرجــوع إىل كتــاب هللا وســنة رسـوله ،واجتهــاد
ســلف األمــة الصــاحل رض ـوان هللا عليهــم.)64(»...
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وهــي نفــس احلركــة واملدرســة مســتمرة يف رأيــه والــي ختــرج منهــا شــيخ اإلســام اجملــدد
بوشــعيب الــدكايل األب الروحــي للحركــة الســلفية يف املغــرب والــذي قــال عنــه الكتــاين« :تلــك
ســلفية الفقيــد (بوشــعيب الــدكايل) الفكريــة وذلــك أثــره فيهــا .وأمــا مــن الناحيــة العمليــة فقــد
كان أيضــا رمحــه هللا ســلفيا صميمــا ،ال يعــرف بدعــة وال مجــودا ،وال حيــارب إصالحــا وال
جتديــدا ،ومــا أقـرأ يف حياتــه الكتــب اخلرافيــة ،وال اشــتغل ابألحبــاث اللفظيــة واملســائل اخلالفيــة،
وال عبــد هللا ببدعــة حقيقيــة أو إضافيــة.)65(»...
وتلــك احلركــة يف نظــره مــا زالــت متصلــة دؤوبــة لتصــل إىل أســتاذه حممــد بــن العــريب العلــوي
الــذي أعدهــم وكوهنــم وطهرهــم وأهلهــم ليحملـوا رايــة الســلفية ولـواء اإلصــاح والتجديــد حيــث
يقــول عنــه« :ذلكــم هــو أســتاذان حممــد بــن العــريب العلــوي الــذي درســنا حنــن عليــه الســلفية درســا
مســتفيضا ،فآمنــا إميــاان راســخا مببادئهــا يف نواحيهــا املختلفــة االعتقاديــة والتشـريعية والسياســية
واالجتماعيــة ،فأصبحــت جــزءا ال يتجـزأ مــن حياتنــا وعنصـرا قــواي ،لــه األثــر الفعــال يف تكييفنــا
واجتاهنــا ،وشــاهدان عيــاان اضط ـراران للتمســك هبــا ،والعمــل علــى بثهــا ونشــرها ،حــى تصبــح
عقيــدة راســخة ومبــدأ اثبتــا ،وإذا أردان أن حنافــظ علــى اإلســام يف هــذه البــاد العزيــزة الــي ال
حيــاة هلــا إال ابإلســام ،واإلســام الصحيــح وحــده ال شـريك لــه»( .)66وقــال عنــه أيضــا« :إن
أعــداء الســلفية ومقاومــي التجديــد اإلســامي مل يلبث ـوا بعــد اســتقالة الفقيــه حممــد بــن العــريب
العلــوي مــن وزارة العــدل بعــد املطالبــة ابالســتقالل ســنة أربــع وأربعــن وتســعمائة وألــف ،أن
جنح ـوا يف القضــاء علــى كثــر مــن عناصــر الســلفية الــي كان الفقيــه ابــن العــريب قــد جنــح يف
إدخاهلــا للقرويــن»(.)67
وبعــد هــذا اجلهــد واالجتهــاد والتجديــد املســتمر حــق للنجــاح أن يتحقــق ويعلــن بــكل
ســعادة واعت ـزاز وعرفــان ملــا للســلفية مــن فضــل وإحســان ،هلــذا قــال الشــيخ حممــد إبراهيــم
الكتــاين« :وهــل كنــا ننجــح يف حركتنــا السياســية احلاضــرة هــذا النجــاح املدهــش املطــرد؟ لــو
مل نقــم قبــل ذلــك حبركتنــا اإلصالحيــة الســلفية الــي هيــأت لنــا اجلــو الصــاحل للعمــل املنتــج،
وأوجــدت لنــا رجــاال نســتعني هبــم اليــوم علــى إعــداد هــذه األمــة الســرداد حقوقهــا الضائعــة
واحتــال املــكان الالئــق هبــا حتــت الشــمس كأمــة مســلمة عربيــة لطاملــا محلــت ل ـواء املدنيــة
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والعرفــان ،فهــدت أممــا ضالــة وعلمــت شــعواب جاهلــة ،وأقامــت دوال عادلــة وأســقطت أخــرى
ظاملــة ابغيــة»(.)68

اثمناً :التجديد واالجتهاد:
ال شــك أن االجتهــاد ليــس هــو التجديــد ،إال أن بينهمــا تداخــل وتعــاون وتكامــل،
فاالجتهــاد يف اللغــة :بــذل اجملهــد واســتفراغ الوســع يف فعــل مــن األفعــال.
ويف اصطــاح األصوليــن :بــذل اجملتهــد وســعه يف طلــب العلــم ابألحــكام الشــرعية بطــرق
االستنباط.
واجملتهد هو الفقيه عند األصوليني( ،)69وله شروط وضوابط عرضتها كتب األصول.
واالجتهــاد يف اإلســام قــدمي بقدمــه ،حيــث كانــت أول انطالقاتــه يف عهــد رســول هللا
صلــى هللا عليــه وســلم ،كمــا حــدث يف موقــف الصحابــة مــن صــاة العصــر وهــم يف طريقهــم
مــع النــي صلــى هللا عليــه وســلم إىل بــي قريظــة ،وكمــا جــاء يف حديــث معــاذ رضــي هللا عنــه
عندمــا بعثــه الرســول صلــى هللا عليــه وســلم إىل اليمــن ،فســأله :مبــاذا تقضــي إن عــرض عليــك
القضــاء؟ فقــال :بكتــاب هللا ،قــال :فــإن مل جتــد؟ قــال :فبســنة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم،
قــال :فــإن مل جتــد؟ قــال :اجتهــد برأيــي وال آلــو .فأقــره صلــى هللا عليــه وســلم علــى ذلــك وأثــى
عليــه( .)70كمــا اجتهــد كثــر مــن الصحابــة عنــد غياهبــم عــن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم ،وملــا
بلغــه ذلــك أقــر بعضهــم وصحــح خطــأ بعضهــم.
ومــن األمــور اجلديــرة ابملالحظــة ابلنســبة لالجتهــاد أن اغلــب املطالبــن بــه يقرنــون بينــه
وبــن التجديــد دائمــا كمــا هــو األمــر حملمــد بــن إبراهيــم الكتــاين وجيلــه ،بــل حــى جليــل اســاتذته
حيــث يقــول عــن اســتاذه ابــن العــريب« :وكان ابــن العــريب يلقــي دروســه ابلقرويــن داعيــا فيهــا
إىل جتديــد الفكــر اإلســامي وإحيــاء االجتهــاد املطلــق علــى أوســع نطــاق ،واالتصــال ابحليــاة
العلميــة الواقعيــة والتفاعــل املباشــر معهــا ،أتثـراً وأتثـراً ،واخلــروج مــن جحــر الضــب املنعــزل الــذي
كانــت القرويــون تغــط فيــه يف نــوم طويــل وعميــق»( .)71هــذا االقـران والتــازم لــه مــا يــرره ،فبــن
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االجتهــاد والتجديــد صلــة وتواصــل ،واالجتهــاد فــرع مــن التجديــد ،ولــون مــن ألوانــه ،فــاألول
خــاص ،والثــاين عــام ،ولــوال االجتهــاد ملــا كان هنــاك جتديــد ،إال أنــه ميكــن القــول أن كل جمــدد
جمتهــد وليــس كل جمتهــد جمــدد .ولكــن االجتهــاد هــو ابب التجديــد ومفتاحــه ،والقاطــرة الــي
جتــره ،وكل قــرن كثــر فيــه اجملتهــدون وتعــددوا وتفاعل ـوا ،إال نتــج عــن ذلــك التكاثــر والتفاعــل
ظهــور جمــدد ،هــذا مــا يثبتــه االســتقراء لتاريــخ اجملدديــن وزماهنــم.
االجتهــاد جمالــه الفقــه وأحكامــه وهــو بذلــك ينحصــر يف الفكــر ،أمــا التجديــد فهــو عــام
جمالــه كل الديــن ،أي العلــم والعمــل ،فالديــن يف اإلســام ال ينحصــر يف األمــور الشــرعية فقــط،
كمــا أن العبــادة ال تقتصــر علــى شــعائر الصــاة والــزكاة والصــوم واحلــج فقــط ،بــل أعــم مــن
ذلــك وأمشــل ،فــكل نشــاط يف حيــاة املســلم عبــادة ،س ـواء كان متعلقــا ابلــذات أو األســرة أو
اجملتمــع أو الدولــة ،يف مجيــع النواحــي االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والسياســية وغريهــا،
ِ ِِ
ِ
فــاهلل ســبحانه وتعــاىل يقول﴿:قُــل إِ َّن ِ
ب الْ َعالَ ِميـ َـن﴾
ـاي َوَم َماتــي للَّــه َر ِّ
ْ َ
ص َلتــي َونُ ُســكي َوَم ْحيَـ َ
( ،)72بــل مــن عجائــب اإلســام األخــاذة أن جعــل حــى مجــاع الرجــل لزوجتــه عبــادة ،إذ قــال
صلــى هللا عليــه وســلم« :ويف بضــع أحدكــم صدقــة»( .)73ولكــن هــذه العموميــة والشــمولية الــي
امتــاز هبــا التجديــد ال تنــزل مــن خصوصيــة االجتهــاد ،فــإن كانــت احلاجــة إىل التجديــد علــى
فـرات متباعــدة ميكنهــا أن متتــد إىل قــرن مــن الزمــان ،فاالجتهــاد تكــون احلاجــة إليــه آنيــة ودائمــة
ومتعــددة ،فهــو يتعلــق حبيــاة املســلمني اليوميــة ومــا جيــد فيهــا مــن نـوازل خاصــة يف هــذا العصــر.
هلــذا جنــد الشــيخ الكتــاين مل ميهــل أمــر االجتهــاد ومل يؤخــره بعــد التجديــد بــل جعلــه صن ـوا لــه
وت ـراب ،ومالزمــا ومرافقــا ،فرفــع صوتــه عاليــا حيــث وحيــض عليــه جاعــا أمهيتــه ابلغــة ،وأمنيتــه
عاليــة ،وتفعيلــه أولويــة وليــس رفاهيــة منبهــا إىل قيمتــه الراقيــة ،وإىل اثــره اخلــارق فقــال« :ال بــد
مــن لفــت األنظــار إىل األمهيــة البالغــة الــي حيتلهــا االجتهــاد يف الفكــر اإلســامي ،واالفــاق
الشاســعة الــي يشــملها ،والقــدرة اخلارقــة الــي يســتطيع اجملتمــع اإلســامي عــن طريقــه أن يواجــه
هبــا حتــدايت العصــر يف نطــاق أصالتــه وقدرتــه الذاتيــة»(.)74
ومل يســه عــن الربــط بــن االجتهــاد وعامليــة اإلســام وصالحيتــه لــكل زمــان ومــكان ،كمــا
بــن املركبــات االمتزاجيــة لالجتهــاد فقــال« :االجتهــاد اإلســامي مــن أعجــب وأغــرب مــا جــاء
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بــه اإلســام لتحقيــق عامليــة النظــام اإلســامي وإثبــات صالحيتــه املطلقــة لــكل زمــان ومــكان
بكيفيــة واقعيــة وملموســة.
فمــع أن االجتهــاد عمليــة عقليــة تضبطهــا منهجيــة حمــددة هلــا قواعدهــا وموازينهــا .فإهنــا يف
نفــس الوقــت ميتــزج فيهــا العقــل ابلوحــي اإلهلــي ،واملاديــة ابلروحانيــة ،واملثاليــة ابلواقــع ،والدائــم
ابملؤقــت ،واليقيــي ابلظــي ،والتعبــدي ابملعقــول املعــى ،والعملــي ابلنظــري ،والوحــدة ابلتعــدد،
واألصالــة ابلتفتــح ،واجلماعيــة ابلفرديــة ،والثابــت ابملتطــور.)75(»...
ومــن التحــدايت الــي ميكــن لالجتهــاد القيــام هبــا بعــد الرجــوع إىل كتــاب هللا وســنة رسـوله
صلــى هللا عليــه وســلم يف رأيــه هــي :حماربــة اجلمــود والتحجــر والتعصــب املذهــي ،وإحيــاء
اجلهــاد ،ومناهضــة التخلــف ورفــع املســخ والتبعيــة يقــول الكتــاين« :وإذا كان املســتعمرون
وعمالؤهم املستلبون قد وجدوا يف اجملتمعات اإلسالمية من فساد األوضاع السياسية واحلربية
واالجتماعيــة والفكريــة واالقتصاديــة واألخالقيــة والتشـريعية مــا مكنهــم مــن تــكأة يتكئــون عليهــا
يف الطعــن علــى الفقــه اإلســامي نتيجــة ملــا آل إليــه أمــره يف عصــور التخلــف واالحنطــاط مــن
مجــود وحتجــر وتعصــب مذهــي ،وانقطــاع صلتــه بواقــع احليــاة ،نتيجــة عــدم مســايرته للتطــورات
العامليــة الــي زلزلــت الدنيــا ،وقلبتــا راس العــامل رأســا علــى عقــب.
فــا عجــب -واحلالــة هــذه -أن يكــون أول مــا اجتهــت إليــه عنايــة علمــاء اإلســام يف
مشــارق أرض اإلســام ومغارهبــا ،املناضلــن للتحــرر مــن رقبــة االســتعمار ،الدعــوة إىل الرجــوع
إىل القــرآن وســرة رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وســنته وإحيــاء االجتهــاد ،ومنابــذة التقليــد
والتعصــب املذهــي ،بصفتــه الطريــق الوحيــد لتكويــن العــامل املســلم الــذي يســتطيع أن يقــود
معركــة اجلهــاد اإلســامي ضــد االســتعمار والتخلــف وعوامــل املســخ والتبعيــة التشـريعية والفكريــة
واللغويــة»(.)76
والشــيخ حممــد إبراهيــم الكتــاين إذا كان حتمســه لالجتهــاد مشــهورا ،ومحيتــه لــه ابرزة ،فــإن
تلــك احلماســة مل تنســه خطــورة االجتهــاد ومــا ميكــن أن حيدثــه املتطاولــن فيــه ،ومــا درجــة اجلنــوح
الــي ميكــن أن يوقعــه فيهــا املدعــن ،هلــذا قــال« :االجتهــاد ســيف ذو حديــن ،وقــد أفــى العالمــة
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أبــو عبــد هللا ابــن املناصــف( )77اجملتهــد املغــريب فتــوى نــدد فيهــا ابلفوضــى الفكريــة الــي انتشــرت
نتيجــة هتافــت جهــاال مارقــن علــى ادعــاء االجتهــاد مــن غــر أن يكــون ألحدهــم مؤهــل مــن
ديــن وال علــم»( .)78ابــن املناصــف أفــى هبــذه الفتــوى يف القــرن الســادس اهلجــري ،وهــو قــرن مــن
عــدة نواحــي وخاصــة العلميــة أفضــل وأحســن مــن عص ـران ،فكيــف احلــال اليــوم والواقــع مريــر
«مل تشــتد احلاجــة إىل إحيــاء االجتهــاد يف وقــت مــن األوقــات مثلمــا اشــتدت يف هــذا الوقــت
بوجــه خــاص ،بعدمــا تغــرت أوضــاع احليــاة تغ ـرا ًكام ـاً ،وانقلبــت انقــااب اتمــا ،كشــف عــن
معجــزة جديــدة مــن معجـزات النظــام اإلســامي الــذي أقامــه هللا علــى اليقــن الثابــت الــذي ال
يقبــل احتمــاال وال تبديــا وال تغيـرا ،وهــو ممــا ال خيضــع لالجتهــاد ،ومــن جمملتــه مــا عــرف يف
الفكــر اإلســامي (ابألمــر ابملعلــوم مــن ديــن اإلســام ابلضــرورة) ،وعلــى الظــي القابــل لالجتهــاد
واحملتمــل ألكثــر مــن رأي»(.)79
إذا هــي ضوابــط وقواعــد وضعهــا الشــيخ الكتــاين لالجتهــاد مهمــا دعــت احلاجــة وأجلــأت
الضــرورة إليــه ،حــى ال يصــر األمــر فوضــى ،وال يقتحــم اببــه كل مدعــي ،وكأن الشــيخ كان
يستشــرف املســتقبل خاصــة يف بلــده املغــرب ،إذ أصبــح اليــوم مــن املطالبــن حبــق االجتهــاد أانس
ال يربطهــم بــه إال املســمى ،فكمــا قــال الشــيخ الكتــاين ال ديــن هلــم وال علــم ،فبتنــا نــرى ونســمع
علمانيــن يطالبــون حبــق االجتهــاد يف قضــااي اثبتــة قطعيــة نصيــة معلومــة مــن الديــن ابلضــرورة،
كنظــام اإلرث يف اإلســام ومنــع التعــدد ...ولكــن الشــيخ الكتــاين أظهــر أن إحيــاء االجتهــاد
ال ميكــن أن يكــون خنوعــا لتيــار االســتغراب واملتســاهلني يف الفتــاوي فبــن جماالتــه وإمكانياتــه
فقــال« :وهــذا االجتهــاد املطلــوب إحيــاؤه نوعــان:
أحدمهــا :يقــوم علــى إعــادة النظــر يف األحــكام الفقهيــة االجتهاديــة الــي كان األمــر
مســتقرا عليهــا عــدة أجيــال ،لكــن هــذا التغيــر الشــامل والعميــق يف شــؤون احليــاة جعلتــه ممــا
جيــب إعــادة النظــر فيــه.
وممــا يؤكــد إعــادة النظــر هــذه ،أن طبيعــة االجتهــاد يف الفكــر اإلســامي أنــه غــر قطعــي
وغــر ملــزم ،ولذلــك رويــت عــن كثــر مــن األئمــة اجملتهديــن أق ـوال خمتلفــة يف املســألة الواحــدة
حيــث كان يتغــر اجتهــاد أحــد مــن وقــت آلخــر.
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النــوع الثــاين مــن أنـواع االجتهــاد الــي تدعــو الضــرورة القصــوى إلحيائــه مواجهــة املشــاكل
احلادثــة الــي مل تكــن معروفــة مــن قبــل -بعــد أن تغــرت احليــاة تغ ـرا شــامال -ومل ختطــر علــى
ابل مــن شــغلوا أنفســهم ابســتخراج األحــكام للصــور املفروضــة تومهــا منهم-عفــا هللا عنهــم -أن
﴿وَمــا أُوتِيتُـ ْـم
خياهلــم ميكــن أي حييــط بــكل مــا ميكــن أن يقــع فيمــا يســتقبل .مــع أن هللا يقــولَ :
ِمـ َـن الْعِْل ـ ِم إَِّل قَلِيـ ًـا﴾ وقــد جــاءت التطــورات احلديثــة لتقــول للواحــد منهــم :علمــت شــيئا
وغابــت عنــك أشــياء»(.)80
مث ذهب كباقي العلماء حيدد جماالت االجتهاد فجعلها أربعة:
« -1مــا هــو مســتمد مــن نصــوص قطعيــة الثبــوت عــن هللا ورسـوله ،قطعيــة الداللــة علــى
احلكــم الــذي تضمنتــه ،فهــذا ممــا ال جمــال لالجتهــاد فيــه.
 -2ومنهــا مــا ليــس مســتمدا مــن نــص أص ـاً ،أو مســتمد مــن نــص ظــي الثبــوت مــن
الســنة ،لكــن اجملتهديــن يف عصــر مــن العصــور بعــد عصــر الرســول صلــى هللا عليــه وســلم أمجعـوا
عليهــا ،كتوريــث اجلــدات ابلســدس .وهــذا أيضــا يكــون احلكــم فيــه قطعيــا بســبب انعقــاد
اإلمجــاع عليــه ،فهــو يفيــد اليقــن وال جيــوز خمالفتــه ،كمــا ال جيــوز االجتهــاد فيــه ،بعــد أن كان
قبــل اإلمجــاع موضــع االجتهــاد والنظــر.
 -3وكذلــك إذا كانــت األحــكام الشــرعية مســتفادة مــن نصــوص ظنيــة الداللــة .ويف هــذه
احلالــة تكــون جمــاال لالجتهــاد ،يف فهــم املـراد منهــا وابلتــايل حمتملــة لالختــاف.
 -4وكذلــك إذا كانــت األحــكام الشــرعية مســتفادة مــن نصــوص ظنيــة الثبــوت ،وهــي
أخبــار اآلحــاد مــن نصــوص الســنة ،فإهنــا حتتمــل االختــاف مــن انحيــة ثبــوت النــص وابتنــاء
احلكــم عليــه.
لــذا فــإن مــن الفقهــاء مــن يقــدم علــى هــذا النــص القيــاس أحيــاان ،ومنهــم مــن يقــدم عليــه
عمــل أهــل املدينــة ،ومنهــم مــن يقدمــه يف االســتدالل ويســتنبط احلكــم بنــاء عليــه ،ومــع هــذا،
فقــد تكــون داللــة هــذا النــص قطعيــة كمــا قــد تكــون ظنيــة»(.)81
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اتسعاً :التجديد واحلرية:
ً
إن القيــام إبجنــاز املشــاريع املهمــة واألعمــال العظيمــة ،خاصــة إذا كانــت ملحــة وجليلــة،
هلي حتد ألمر الواقع ،ال ســيما إذا كان هلذا املشــروع مناوئون ضاربون يف القدم ،حرصوا على
الــدوام علــى وضــع عوامــل العرقلــة والتثبيــط والتقييــد أمــام انتهاضــه.
ومــن أكــر املشــاريع وأخطرهــا علــى اإلطــاق جتديــد الديــن الــذي مل ينــج بــدوره مــن
مؤثـرات اخللفيــة الــي تؤطــره ،حيــث غــاب فيهــا احملفــز غيابــه يف العقــل الــذي يســتثريه ،ومل يســلم
مــن آفــات التشــييئ والتظاهــر ،وال مــن آليــات التجريــد والتقريــب.
وهــذا التجديــد إذا أراد التخلــص مــن املثبطــات واملقيــدات ومــن اخللفيــات واملالبســات
التارخييــة ينبغــي لــه إجيــاد احلاضنــة الــي ترعــاه وحتفــزه حــى يشــب قــواي ،ويعلــو ســامقاً؛ وهــذه
احلاضنــة هــي احلريــة الــي جتــدرت يف جدليــة الثقــايف ابلسياســي ،حيــث كانــت تلــك اجلدليــة مــن
مجلــة املنطلقــات الــي حــددت نوعيــة العالقــة بــن التجديــد واحلريــة.
فاحلريــة ابلنســبة لالجتهــاد والتجديــد شــرط وجــود ،وعلــة تكويــن ،وإكســر احليــاة ،وليــس
يف ذلك غرابة ،فاحلرية من مســلمات الشـريعة اإلســامية تقوم على تكرمي هللا لإلنســان ،وهي
من لوازم العقيدة يف اإلســام حيث قال هللا تعاىل﴿ :فَ َم ْن َشــاءَ فَـ ْليُـ ْـؤِم ْن َوَم ْن َشــاءَ فَـ ْليَ ْك ُف ْر﴾
﴿ل إِ ْكـَـر َاه فِــي ال ِّديـ ِن﴾( ،)83واحلريــة شــرط صحــة يف كثــر مــن العبــادات،
( ،)82وقــال ســبحانهَ :
واحلريــة والعقــل منــاط مســؤولية التكليــف كمــا يقــول األصوليــون .وعمــر بــن اخلطــاب رضــي
هللا عنــه اختــزل موقــف اإلســام مــن احلريــة مبقولتــه اخلالــدة« :مــى اســعبدمت النــاس وقــد ولدهتــم
أمهاهتــم أحـرارا»(.)84
يقــول حممــد إبراهيــم الكتــاين« :اإلســام ديــن احلريــة ،هيــأ لإلنســان ســبيل التحريــر مــن
مجيــع أن ـواع العبوديــة لغــر هللا ،فتحــرر مــن اهتــدى هبديــه مــن اإلحلــاد الــذي يعمــي األبصــار
والبصائــر عــن مشــاهدة آايت هللا يف األنفــس واآلفــاق ،وحيــول اإلنســان إىل حي ـوان أعجــم
ال هتمــه إال شــهواته وضــرورايت جســمه املاديــة الفانيــة ،كمــا حتــرر مــن الوثنيــة علــى اختــاف
أشــكاهلا وألواهنا وثنية عبادة أرواح اآلابء واألجداد واملالئكة واجلن واألنبياء والعباد والشــهداء
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واألبطــال ،وامللــوك والرؤســاء .ووثنيــة العنصريــة مثــل الــي يزعمهــا اليهــود لبــي إسـرائيل (شــعب
هللا املختــار) بزعمهــم ،ووثنيــة النصرانيــة الــي تزعــم أن هللا اثلــث ثالثــة.
حترير الفرد من سيطرة الفرد واجلماعة ،والتحرير من سيطرة املرتفني واألغنياء»(.)85
هــذه احلريــة الضروريــة لالجتهــاد والتجديــد يراهــا الشــيخ الكتــاين الزمــة للعقــل بدايــة حــى
يتحــرر مــن األغــال ويكســر القيــود الــي حتــول بينــه وبــن التفكــر الصحيــح املنتــج ،فقــال:
«نواصــل الســر قدمــا يف ســبيل حتطيــم األغــال وكســر القيــود الــي حتــول بــن العقــل املغــريب
وبــن التفكــر الصحيــح املنتــج ،والعمــل الصــاحل املفيــد ،األمــر الــذي نســتطيع أن نســجل مبــداد
الفخــر جناحنــا فيــه لدرجــة قصــوى»( .)86هــذا النجــاح الــذي أعلنــه الشــيخ مــا كان ليتحقــق لــوال
ختلصهم من الصدمة اليت أصابتهم وهم «مجاعة من الشــباب ،تفتح عينها – أول ما تفتحها
يف احليــاة -علــى أمتهــا وقــد فقــدت حريتهــا واســتقالهلا الــذي مل تعــرف لــه فقــدا يف اترخيهــا
الطويــل ،فهــي تئــن مــن جراحهــا املكلومــة وتتخبــط يف مســرها ،مــن أجــل كرامتهــا املثلومــة»(.)87
فلــم يستســلموا كأغلــب الشــعب لذلــك االســتالب ،بــل ابدروا إىل التحــرر املتــدرج ،فحــرروا
بدايــة عقوهلــم ومنحوهــا االســتقاللية ،ذلــك االســتقالل الفكــري الــذي عرفــه الكتــاين بقولــه:
«أن يتجــرد املــرء يف تفكــره عــن املؤثـرات املختلفــة ،ويكــون لنفســه فكــرة قائمــة علــى الربهــان
ورعايــة املصلحــة العامــة ،غــر خاضعــة هلــوى وال شــهوة ،وال غــرض شــخصي ،وال متأثــرة إبلــف
وال اعتياد ،وال صادرة عن اتباع رئيس ،أو تقليد قائل ال يستند يف قوله إىل حجة ،وال يعتمد
علــى برهــان .فلقــد حبــاان هللا ابلعقــل ومنحنــا التفكــر ،ووهبنــا مــن هدايــة الديــن والوحــي اإلهلــي
مــا نســتطيع بــه التمييــز بــن احلــق والباطــل ،والتفريــق بــن النافــع والضــار ،واحلســن والقبيــح .ومــا
ضــل مــن ضــل ،وزاغ عــن سـواء الســبيل ،إال ابإلعـراض عــن اهلدايــة اإلهليــة ،وإمهــال مــا وهــب
هللا لعبــاده مــن فكــر يفرتقــون بــه عــن احليـوان ،ويتفاضلــون حبســبه يف مراتــب الكمــال»(.)88
وهــذا االســتقالل الفكــري ليــس بدعــة وال مســتحدث فقــد «كان األئمــة اجملتهــدون
حريصــن علــى أن يُ ِّ
كونـُوا يف أنفــس طلبتهــم ملكــة االســتقالل الفكــري ،فكانـوا وهــم يدربوهنــم
علــى االجتهــاد ينهوهنــم عــن تقليدهــم ،ويلحــون عليهــم يف وجــوب االعتمــاد علــى الدليــل
والربهــان»(.)89
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كمــا أن هــذا التحــرر واالســتقالل الفكــري ليــس مقتص ـرا علــى األمــة اإلســامية فقــط،
بــل هــو ســنة مــن ســنن هللا الكونيــة أتخــذ هبــا كل األمــم التواقــة إىل النهضــة والنجــاح ،يقــول
الشــيخ الكتــاين« :إذا حنــن حبثنــا يف النهضــات السياســية املهمــة الــي قامــت يف الشــرق والغــرب،
واثــرت كثـرا أو قليــا يف حظــوظ تلــك األمــم واجتاهاهتــا ،فــإان جندهــا مســبوقة دائمــا بنهضــات
إصــاح ديــي أو حتريــر فكــري :حتطــم األغــال الــي قيــدت عقــول األمــة عــن أن نشــاهد التعاســة
الــي تــرزح حتتهــا ،واهلــوة الســحيقة الــي تــردى فيهــا وخــدرت األعصــاب وأمخــدت اهلمــم ،حــى
اصبحــت مقنعــة مبــا هــي فيــه مــن أتخــر واحنطــاط ،ال تفكــر يف إصــاح وال تعمــل لرقــي ،وال
تســعى جملد ،وال أتنف من ذل ،حىت إذا حتررت العقول من مجودها ،واألفكار من أضاليلها،
تســابقت مســرعة يف البحــث عــن احليــاة احلــرة الطليقــة ،مضحيــة يف ســبيلها ،مســتميتة دوهنــا.
فتلــك الدولــة العربيــة يف صــدر اإلســام الــي ضمــت جــل ممالــك األرض املعروفــة إذ ذاك ،مــا
كانــت تقــوم لــوال الدعــوة اإلســامية الــي قــام هبــا النــي صلــى هللا عليــه وســلم.)90( »...
ولكــن هــذه احلريــة والتحــرر الفكــري الــذي يدعــو إليهــا الشــيخ الكتــاين فــإن كان القــرآن
يؤيدهــا ويؤازرهــا حيــث أعطــى للعقــل قيمتــه ،وأنزلــه املنزلــة الــي يســتحقها ،إذ دعــا النــاس إىل
التدبــر والتفكــر والتأمــل واســتعمال النظــر ،فمــع ذلــك فــإن الشــيخ ال يبوئهــا مــكان الصــدارة،
وال ينزهلــا منزلــة الزعامــة ،وال يراهــا متبوعــة وقائــدة وال مرجع ـاً ،بــل يعاينهــا اتبعــة خاضعــة هلــا
حــدود ال جيــوز هلــا تعديهــا وال التطــاول عليهــا ،يقــول الشــيخ الكتــاين« :والقــرآن يذكــر تقليــد
اآلابء واتبــاع الرؤســاء والقــول بغــر علــم ،واتبــاع الظــن واهلــوى ويطالــب ابســتعمال احلجــة
واالعتمــاد علــى الربهــان ،يلــزم النــاس ابتبــاع مــا أنــزل هللا إليهــم مــن رهبــم والوقــوف عنــد حــدوده
وعــدم تعديهــا»(.)91
إن احلريــة الــي يستشــرفها الشــيخ الكتــاين ويتطلــع إليهــا وأيملهــا هــي تلــك الــي تســاهم
وتشــارك يف بنــاء جمتمــع إســامي ســليم مــن أدوات وآفــات اجملتمعــات املاديــة ،يقــوم علــى
التوحيــد والعبــادة الصحيحــة والتحــرر مــن العبوديــة لغــر هللا وحتقيــق العــدل وإقامــة اإلحســان
بــن أفـراده ،وعلــى اســتحضار املنفعــة العامــة والشــاملة للديــن والدنيــا ،يقــول الشــيخ الكتــاين:
«إن هدف اإلســام هو إقامة جمتمع إســامي بريء -بقدر اإلمكان -من عيوب اجملتمعات
420

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م

العالمة محمد إبراهيم الكتاني وجهوده في تجديد الفكر اإلسالمي

د .حسن ميمون موحي باقي

اجلاهليــة يقــوم علــى توحيــد هللا وإخــاص العبــادة هلل والتحــرر الكامــل مــن مجيــع أنـواع االســتعباد
والعبوديــة لغــر هللا وحــده ،وتلــك قمــة احلريــة يف التصــور اإلســامي .وإقامــة العــدل واإلحســان،
ومتكــن اإلنســان مــن تصريــف مواهبــه فيهــا ابلنفــع الدنيــوي واألخــروي عليــه وعلــى جمتمعــه
وعلــى البشــر أمجعــن»(.)92

عاشراً :التجديد والتـ ـ ـراث:
إن كلمــة «ت ـراث» لفظــة حادثــة ليــس هلــا عالقــة مبوروثنــا الثقــايف والفكــري ،بــل هــي
إبــداع اصطالحــي فكــري معاصــر ،مت توليــده داخــل البنيــة العقليــة العربيــة آبليــات ذاتيــة وعياريــة
نفســية ،بعيــدة عــن األيديولوجيــة الفكريــة الغربيــة ،إذ أننــا جنــد أقــرب الكلمــات مقابلــة هلــا يف
اللغــات الغربيــة ككلمــة ( )héritageو( ،)93()patrimoineال حتمــل نفــس املدلــول وال
امل ـراد« .هــذا يعــي أن مفهــوم «ال ـراث» كمــا نتداولــه اليــوم ،إمنــا جيــد إطــاره املرجعــي داخــل
الفكــر العــريب املعاصــر ومفاهيمــه اخلاصــة ،وليــس خارجهــا»( )94و«ال كلمــة تـراث ،وال كلمــة
م ـراث اســتعملت قدميــا يف معــى املــوروث الثقــايف والفكــري ...وإن شــؤون الفكــر والثقافــة
كانــت غائبــة متامــا عــن اجملــال التــداويل»(.)95
إال انــه قــد يوجــد مــن يعــرض علــى ذلــك حبديــث رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم الــذي
قــال فيــه« :كون ـوا علــى مشــاعركم ،فإنكــم علــى إرث مــن إرث أبيكــم إبراهيــم»( ،)96وبقصــة
أيب هريــرة رضــي هللا عنــه مــع أهــل دمشــق حينمــا قــال هلــم« :أنتــم هنــا -يعــي الســوق -ومـراث
حممــد يــوزع يف املســجد .فلمــا ذهبـوا مل جيــدوا أمـواالً تــوزع وإمنــا حلــق العلــم» .وأبــو هريــرة إمنــا
يتــأول هبــذا حديــث رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم« :إن األنبيــاء مل يروثـوا دينــارا وال درمهــا،
وإمنــا ورثـوا العلــم»(.)97
هــذا مــن انحيــة املصطلــح ،أمــا مــن جهــة التعريــف فقــد ضيــق البعــض مـراده وحصــر معنــاه
يف «خمتلــف املــورواثت الــي وصلتنــا علــى مــر العصــور واألزمــان ،والــي ال تـزال ماثلــة يف حياتنــا
متمثلة يف العادات والتقاليد والفنون وما إليها من املأثورات والقيم اليت ال زلنا منارســها ومندها
ابحليــاة»( ،)98وجنــح البعــض إىل التوســيع بقولــه« :جمموعــة املـراث الفكــري واحلضــاري لألمــة،
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مــن لغــة ،وعلــوم ومعــارف ،ونظ ـرايت وأفــكار ،وقيــم وعوائــد ،وفنــون وصنائــع ،ومآثــر ثقافيــة
حضاريــة ممــا أبدعــه العقــل املســلم عــر التاريــخ ،وورثــه اخللــف عــن األســاف»(.)99
وعرفــه آخــر بقولــه« :املــوروث الثقــايف والفكــري والديــي واألديب والفــي ،وهــو املضمــون
الذي حتمله الكلمة داخل خطابنا العريب املعاصر ملفوفاً يف بطانة وجدانية أيديولوجية»(.)100
إذا هــو ذلــك املــوروث القــدمي والعتيــق يف مشوليتــه وكليتــه ،فمــا عالقتــه ابلتجديــد الــذي
هــو خــاف القــدمي ،والــذي هــو توثــب وحتفــز حنــو املســتقبل ،هــل هــي عالقــة اتصــال وتواصــل
وتكامــل ،أم عالقــة ف ـراق وانقطــاع ،يف فكــر الشــيخ الكتــاين؟
إذا كان بعــض العلمــاء يف تعاملهــم مــع الـراث قــد اســتوطنوا أرجــاءه وســكنوا ،واســتغرقوا
فيــه حــى اضمحل ـوا ،فإننــا جنــد أغلــب العلمانيــن قــد خاصم ـوا وطلق ـوا ..أو حاول ـوا ،حيــث
اعتقــد بعضهــم أن «املاضــي ال ميكنــه أن خيدمنــا يف حــل مشــاكلنا( ...وال حــى) يف إعــادة
إعطــاء املاضــي قيمتــه احلقيقيــة»( )101هلــذا «يكــون جتــاوزه ممكنــا»(.)102
أمــا الشــيخ الكتــاين فقــد قــد خالــف الطرفــن وتوســط بينهمــا ،فلــم جيمــد علــى ال ـراث
مجــود الرافــض لــكل جديــد ،ومل ينبــذه نبــذ املعاديــن املتحاملــن ،بــل ســلك منهــج القبــول
والرفــض يف كليهمــا ،واألخــذ واالســتمداد مــن القــدمي املفيــد ،واإلقبــال واالستســقاء مــن اجلديــد
النافــع ،فحــاول وجنــح يف التوفيــق بينهمــا واإلصــاح ،وفصــل املقــال فيمــا بــن التجديــد والـراث
مــن االتصــال.
احلقيقــة أن الشــيخ الكتــاين مل يســتخدم كلمــة «تـراث» يف إنتاجــه الفكــري إال اندرا ويف
أايمــه املتأخــرة ،وذلــك لكــون تلــك الكلمــة مل تكــن ابتدعــت وال تداولــت يف أايمــه األوىل،
ولكنــه اســتدعى مضامينهــا واســتحضر تعاريفهــا ووعــى مفاهيمهــا .وعنايتــه رمحــه هللا ابلـراث مل
حتضرهــا التلقائيــة ومل تطبعهــا العشـوائية ،وإمنــا حكمهــا الوعــي والقناعــة ،واســتجلبتها املســؤولية
واألمانــة؛ وكأنــه ألقــى الســمع لقــول صديقــه ورفيقــه يف املنهــج والكفــاح الوزيــر حممــد املختــار
السوســي( )103حينمــا قــال« :أمــن بــن هــؤالء ميكــن أن يوجــد عشــرة مــن الباحثــن يعرضــون
عــن كل شــيء ،وجيعلــون قبلتهــم أن حيي ـوا مــا اندثــر مــن جمــد الســلف ،لعلــه يفتــح الطــرق إىل
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مــا أييت مــن اخللــف»( ،)104فاســتجاب لذلــك واســتجمع ق ـواه وبــدأ املش ـوار .ولكــن ذلــك
التجــاوب الس ـريع مل يفقــده الت ـوازن العقــاين وال احليــاد الوجــداين مــع حبــه الشــديد وتقديــره
الكبــر لل ـراث اإلســامي ،فلــم ينزلــق يف متهــات التقديــس ومل يكتــس رداء التنزيــه ،فتعامــل
معــه آبليــات األخــذ والــرد ،والتأييــد والنقــد؛ ألنــه ليــس وحيــا وال معصوم ـاً ،بــل نتــاج عقــول
البشــر الــي يعرتيهــا الصـواب واخلطــأ ،وتصيــب احلــق والباطــل .هلــذا كان رمحــه هللا حســه النقــدي
متيقظــا ،ومنهجــه التحليلــي حاض ـراً ،ومناهضتــه للتقليــد واجلمــود مشــهورة فميــز بــن األصيــل
والدخيــل ،وبــن الصحيــح والســقيم« ،مظه ـرا أن ال غــى للحاضــر عــن املاضــي ،وال انفــكاك
للخلــف عــن الســلف ،وال انفصــال بــن اجلديــد وال ـراث ،ألن يف الســلفية :الوحــي مبقــررات
العصــر والـراث معــا مبــا فيهمــا مــن عناصــر إجيابيــة ،فالســلفية تنظــر إىل موضوعهــا الرتاثــي بعينــن
ال عــن واحــدة:
 عني احلقائق املطلقة املستمدة من مرجعيتها. وعني حيكمها البعد التارخيي املاضي املدروس ،واحلاضر الدارس»(.)105فعــا كان يؤمــن برتابــط املاضــي ابحلاضــر واملســتقبل ،وال غــى ألحدمهــا عــن اآلخــر،
وكان مقتنعــا إبمكانيــة اجلمــع بــن األصالــة واملعاصــرة يف وائم وســام ،وتعــاون وآتزر ،تعــاون
الضــرورة واحلاجــة وليــس االســتغناء واالكتفــاء هلــذا قــال« :حنــن اليــوم يف حاجــة إىل تطبيــق
منهــج االجتهــاد الشــرعي الــذي قننــه الشــافعي والشــاطيب ،ومارســه ابــن تيميــة وابــن القيــم اجلوزيــة
وأمثاهلمــا ،وهــو اجتهــاد مضبــوط ابلقواعــد احملــددة ،ويف نفــس الوقــت منفتــح علــى خمتلــف
التجــارب االجتهاديــة الســابقة ،وقابــل يف نطــاق املســتقبلية االجتهاديــة إلضافــة جتــارب جديــدة
ال هنايــة هلــا .وتلــك هــي -بــدون اســتثناء -أعظــم معجــزة خالــدة للقــرآن العظيــم»(.)106
إنــه اعتــداد ابملاضــي ومتســك بــه ،ولكــن دون انغــاق وال احنبــاس ،اعت ـزاز ابحلضــارة
اإلســامية وافتخــار ،ولكــن مبوضوعيــة وجتــرد يســاعد علــى االعـراف ،أبن حضارتنــا املعاصــرة
أصبحــت قاصــرة وختلــت عــن املشــاركة وال ـرايدة ،وســلمت الل ـواء والقيــادة للحضــارة الغربيــة،
ولكــن دون إذالل وال هـوان ،مــع التســليم حباجتنــا إىل بعــض النافــع مــن تلــك احلضــارة ،ولكــن
حبــذر ومتســك أبصالتنــا ،ألنــه ال بــد مــن «رعايــة احلركــة الفكريــة وتوجيههــا الوجهــة الصحيحــة
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للتفتح السليم على التيارات العاملية ،يف نطاق أصالتنا اإلسالمية العربية املتطلعة إىل املستقبل
الزاهــر يف ظــل االنبعــاث اإلســامي الــذي يــرد املســلمني الضالــن إىل حظــرة دينهــم اإلهلــي
احلنيــف ،وينقــذ البشـرية ممــا تــردى فيــه مــن كفــر وإحلــاد وحيوانيــة مدمــرة .وإهنــا مســؤولية تنــوء
حبملهــا شـوامخ اجلبــال»( .)107مث أنــه مــع ذلــك ال يــرى انفــكاكا عــن الســر يف طريــق األقدمــن،
واألخــذ آبلياهتــم ووســائلهم املنهجيــة ،ولكــن علــى احلقيقــة وابجلوهــر ال ابالدعــاء والتظاهــر،
فــإن حتقيــق ذلــك يكــون هــو منــاط احليــاة والنمــو ،يقــول الشــيخ الكتــاين رمحــه هللا« :إذا قــام
فقهــاء املســلمني املتخصصــون يف قـراءة القــرآن واحلديــث والفقــه اإلســامي وأصولــه يف مذاهبــه
املختلفــة ومقاصــد الشـريعة وأسـرارها املتعمقــون يف معرفــة اللغــة العربيــة وأســاليبها وأسـرارها مبــا
قام به فقهاء املسلمني يف عصور اإلسالم األوىل من مواجهة التطورات اجلديدة للمجتمعات
اإلســامية ابســتنباط األحــكام الشــرعية هلــا ،يف نطــاق الذاتيــة الشــخصية املســتقلة املتميــزة
لإلســام ،ال علــى أســاس مســخه وإخضاعــه لقيــم وموازيــن احلضــارة الغربيــة املختلفــة عــن قيمــه
وموازينــه أشــد االختــاف ...ألمكــن اســتمداد األصالــة واحليــاة والنمــو»(.)108
أمــا يف إحيــاء ال ـراث اإلســامي وخدمتــه فــإن جهــوده يف البحــث عــن املخطوطــات
واســتخراجها ،وفتــح أب ـواب صناديقهــا ونفــض الغبــار عنهــا ومتكــن الباحثــن منهــا ،ال جياريــه
أحــد يف ذلــك وال ينافســه ،حيــث كان ســباقا إىل ذلــك فاحتــا اببــه ومؤسســا مراكــزه ،طائفــا
ابلبلــدان قائمــا «جبــوالت عديــدة يف كل مــن اتمكــروت واتنغملــت ،وغيــزوم ووزان ،واتزة
ومكنــاس ،والزاويــة احلزاويــة ،حيــث وفــق الكتشــاف كثــر مــن ن ـوادر املخطوطــات وفرائدهــا
الــي ال تعــرف يف مــكان آخــر ،والــي كان الكتشــافها صــدى كبـرا يف األوســاط العلميــة داخــل
املغــرب وخارجــه ،كمــا ســاهم مســامهة فعالــة يف تنظيــم املكتبــة امللكيــة والتعــرف علــى مــا هبــا مــن
النفائــس والذخائــر.
وقــام يف هــذا الســبيل أيضــا ابلبحــث يف كثــر مــن املخطوطــات العربيــة يف كثــر مــن
مــدن إيطاليــا وإســبانيا وفرنســا والــوالايت املتحــدة واجلزائــر واملدينــة املنــورة وبغــداد»( .)109وتــوىل
وظيفــة حمافــظ لقســم املخطوطــات ابخلزانــة العامــة للكتــب واملســتندات ابلـرابط ،ليــس حبــا يف
الوظيفــة ولكــن حبــا يف املخطوطــات وألنــه كان أعلــم وأخــر هبــا مــن كل النــاس حــى مســي
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أبيب املخطوطــات ابملغــرب ،يف حــن كان زمــاؤه يف اجلهــاد والكفــاح يتولــون مناصــب الــوزراء
والســفراء ورؤســاء اجلامعــة وأمثاهلــا مــن الوظائــف الرفيعــة بعــد االســتقالل.
خدمتــه للـراث مل تقتصــر علــى مــا ســبق ،بــل إنــه مل يقنــع فقــط ابستكشــاف املخطوطــات،
بــل دفعــه هنمــه وتعلقــه هبــا إىل دراســة وحتقيــق عــدد كبــر منهــا ،وألــف كتبــا تظهــر قيمتهــا
وطبيعتهــا واحلاجــة إليهــا وأماكــن وجودهــا منهــا :كتــاب املخطوطــات املغربيــة ومــا حتتــاج إليــه،
وطبيعــة دور احملفوظــات يف املغــرب ،وجولــة يف املخطوطــات العربيــة إبســبانيا.
هكــذا جنــد الشــيخ الكتــاين مل ينظــر إىل الـراث نظــرة خزايــة وال احنطــاط ،ومل حيمــل جتــاه
اجلديــد عقــد نقــص وال اهنبــاط ،بــل اقنــع أبن لــكل جمالــه ودوره ،وقيمتــه ووظيفتــه ،فدفــع عنهمــا
الصــدام ،وفــك بينهمــا االشــتباك ،وجعــل اجلمــع بينهمــا ممكنــا ،والتعــاون قائمــا ،والفــوز بنفعهمــا
وخريمهــا ميســر.

احلادي عشر :عوائق التج ـ ــديد
إن التغيــر عمليــة تســتنكفها النفــوس وأتابهــا العقــول ،ألن حصيلتهــا تكــون هــي اجلديــد،
واجلديــد ال ينشــرح لــه النــاس وال يتحمســون وفيــه يراتبــون ،وألن القــدمي لــه حراســه وأنصــاره
أدمن ـوا عليــه وألفــوه ،هلــذا جنح ـوا إىل مناهضــة كل مــن حيــاول إزالتــه وتبديــده .والتجديــد
ابعتبــاره إحيــاء وبعــث مــا انــدرس مــن الديــن وختليصــه مــن تبعــات االهـراء ومــن عناصــره الباليــة،
وتنزيلــه علــى واقــع احليــاة ومســتجداهتا .فــا بــد أن يوجــد لــه أعــداء حياربونــه ومينعونــه ،ويضعــون
يف وجهــه عوائــق تعرقلــه وتســقطه ،وهــي عوائــق تعــددت وتنوعــت منهــا الداخلــي واخلارجــي،
ســنحاول إبـراز بعضهــا مــن خــال فكــر حممــد إبراهيــم الكتــاين:
 -١انتشار البدع وترسخها.
 -٢هيمنة التصوف والطرقية.
 -٣سيادة الركود واجلمود.
 -٤كثرة املذاهب املختلفة يف العقائد والعبادات.
 -٥تفرق كلمة املسلمني.
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يقــول الشــيخ الكتــاين« :إن عناصــر الركــود واجلمــود الــي قيــدت الفكــر اإلســامي أزيــد
مــن اربعــة قــرون .وقعــدت ابملســلمني عــن الدفــاع الناجــع عــن أنفســهم أمــام هجمــات األعــداء
يف كل مــكان ،مــن تصــوف مبتــدع ،وطرقيــة وتقليــد ،ومذاهــب خمتلفــة يف العقائــد والعبــادات،
تفرق املســلمني وجتعل أبســهم بينهم شــديدا ،وتعوقهم عن التفكري الصحيح املنتج يف إصالح
أحواهلــم ومواجهــة املشــاكل الوقتيــة ،مبــا يســتدعيه انقــاب أحـوال العــامل وتغــر أوضاعــه املختلفــة
عمــا كانــت عليــه منــذ عــدة قــرون»(.)110
 -6التقليـ ـ ــد:
يقــول الشــيخ رمحــه هللا« :إن الدعــوة اإلســامية قــد اصطدمــت يف بدايتهــا حباجــز تقليــد
اآلابء ،وهــو نقيــض االجتهــاد القائــم علــى احلجــة والربهــان ...ولذلــك ابدر القــرآن للهجــوم
علــى التقليــد هجومــا عنيفــا مباشـرا يف  28آيــة مــن  18ســورة اســتغرق نزوهلــا جــل حقبــة نــزول
القــرآن ...وحيكــي القــرآن يف هــذه اآلايت أن تقليــد اآلابء الســابقني كان احلاجــز الــذي حــال
دون إميــان خمتلــف األمــم ..والقــرآن ينكــر تقليــد اآلابء واتبــاع الرؤســاء .والقــول بغــر علــم ،واتبــاع
الظــن ،واهلــوى ،ويطالــب ابســتعمال احلجــة واالعتمــاد علــى الربهــان»(.)111
 -7االضطهاد املعنوي واملادي:
يقــول الشــيخ رمحــه هللا« :إن املســلمني ميلكــون أصلــح نظــام حيــاة ،مبــا توفــر فيــه مــن
عناصــر القــوة واخللــود والثبــات والتطــور ،ولكنهــم مســتضعفون مضطهــدون ،يســامون اخلســف
واهل ـوان يف كل مــكان ،مــع أن هللا أمرهــم أن يكون ـوا أعــز أقــوايء»(.)112
 -8التخلف واالحنطاط:
يقــول الشــيخ رمحــه هللا« :ومــا ســاعد االســتعمار علــى بســط نفــوذه علــى العــامل اإلســامي
مــا كان عليــه الفكــر اإلســامي يف مجيــع أحنــاء العــامل اإلســامي مــن ختلــف واحنطــاط ..،فصــار
عليهــا أن حتــارب مجيــع مــا حــاق هبــا يف عصورهــا األخــرة مــن عناصــر الضعــف والتخلــف،
وتســعى جــادة الكتســاب وســائط القــوة والتقــدم»(.)113
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 -9االستالب والتغريب:
قال الشــيخ رمحه هللا« :األمة اإلســامية مدينة لإلســام بوجودها على غري مثال ســابق،
ومنــه تســتمد حياهتــا وبقاءهــا وقوهتــا ،فعليهــا أن تتطــور يف نطاقــه ،وحتــارب تســرب كل مــا ال
يتــاءم معــه مــن املبــادئ الدخيلــة واآلراء املســتوردة الــي ال تتــاءم مــع رســالته اخلالــدة الــي علــى
األمــة اإلســامية أن تقــوم أبدائهــا خلريهــا وخــر البشــر أمجعــن»(.)114
-10االستعمار:
قــال الشــيخ رمحــه هللا« :كان جنــاح الفرنســيني يف احلصــول علــى توقيــع معاهــدة احلمايــة،
ويف احتــال البــاد احتــاال عســكراي ،ويف تكويــن جهــاز إداري مغــريب صــوري يعتمــدون عليــه
يف توجيــه البــاد الوجهــة الــي يريدوهنــا ،أمـرا يهــز كيــان األمــة املغربيــة وجيثــم كابوســا ثقيــا علــى
صدرها»(.)115
كانــت هــذه بعــض العوائــق واحلواجــز الــي متنــع التجديــد مــن حتقيــق أهدافــه وبلــوغ مراميــه
يف نظر الشــيخ الكتاين رمحه هللا ،وقد ابدر إىل الدعوة إىل حماربتها ومكافحتها كما شــارك يف
ذلــك بنفســه رمحــه هللا ،وهــذا مــا ســنحاول التعــرف عليــه يف املبحــث القــادم حبــول هللا.

الثاين عشر :بعض جهوده يف جتديد الفكر اإلسالمي:

ِ ۚ
قــال هللا تعــاىل﴿ :أَتَأْمــرو َن النَّـ ِ
ـاب أَفَـ َـا
ـاس بالْبِـ ِّـر َوتَـ ـْن َس ْو َن أَنْـ ـ ُف َس ُك ْم َوأَنْــتُ ْم تَـْتـ ـلُو َن الْكتَـ َ
َ
ُُ
()116
ِ
﴿وقُ ِل ْاع َملُوا فَ َسيَ َـرى اللَّهُ َع َملَ ُك ْم َوَر ُسولُهُ َوالْ ُم ْؤِمنُو َن﴾( .)117وقال
تَ ْـعقلُو َن﴾  ،وقال تعاىلَ :
تعــاىل﴿ :ومــن أَحســن قَــوًل ِم َّمــن دعــا إِلَــى اللَّـ ِـه وع ِمــل صالِحــا وقَـ َ ِ ِ ِ
ِِ
ين﴾(.)118
ْ ََ
ََ ْ ْ َ ُ ْ
ََ َ َ ً َ
ـال إنَّنــي مـ َـن الْ ُم ْســلم َ

كان الشــيخ حممــد إبراهيــم الكتــاين حافظــا للقــرآن الكــرمي ،ومــن الطبيعــي واألكيــد أنــه قـرأ
هــذه اآلايت ،ولكنــه مل يكتــف بقراءهتــا بــل تدبرهــا ووعاهــا ،وآمــن هبــا وصدقهــا ،فطبقهــا عمــا
وجهــدا وجهــادا ،فمــا شــاء أن يكــون مــن الذيــن يبدلــون القــول فقــط دون العمــل ،هلــذا جعــل
حياتــه كلهــا بــذال وعطــاء وعمــا ويف ســبيل هللا ،فقــام جياهــد ابللســان واليــد ،وابلعقــل والفكــر،
ابجلســد والــروح ،فســاهم مســامهة مشــهودة يف جتديــد الديــن وإحيــاء مــا انــدرس منــه مــع زمالئــه
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م

427

العالمة محمد إبراهيم الكتاني وجهوده في تجديد الفكر اإلسالمي

د .حسن ميمون موحي باقي

ورفــاق كفاحــه ،خاصــة وقــد وجــد مــن اآلراء مــن يقــول بتعــدد اجملدديــن يف الزمــن الواحــد
ومل يتوان يف مصادمة كل العوائق ،واقتحام كل احلواجز فبذل جهودا مضنية يف كل املســارات
علــى خمتلــف األصعــدة ،ومــن تلــك اجلهــود:
()119

 -1تدبــر الواقــع وفهمــه وســلط عليــه أض ـواء الكشــوف يســتبني مواطــن اخللــل وأماكــن
العلــل ،والظــروف احمليطــة بــه واملؤثــرة فيــه ،س ـواء كانــت داخليــة أم خارجيــة.
 -2اســتعد للتعامــل معــه ومواجهــة قوائــم اخلطــل فيــه ،فتــزود ابلعلــم واملعرفــة ،كل العلــم،
الشــرعي والكــوين ،وإن كان يف األول االتقــان والتربيــز غايــة ومطلبــا ،ففــي الثــاين كان اإلملــام
واإلدراك والتعــرف جم ـزايً.
 -3جعــل مكافحــة االســتعمار وإرغامــه علــى تــرك بــاد اإلســام أولويــة ،وهكــذا اخنــرط
يف ذلــك وهــو مــا زال مل يصــل ســن العشـرين ،يقــول الشــيخ رمحــه هللا« :لقــد اســتقر يف األذهــان
أن اإلســام ال يســمح للمســلمني ابخلضــوع حلــكام غــر مســلمني ،ويعتــر اجلهــاد لتحريــر أرض
اإلســام واإلنســان املســلم مــن حكــم غــر املســلمني مــن أهــم أركان اإلســام الــي هلــا مقامهــا
املمتــاز يف اجملتمــع اإلســامي ثقافــة وممارســة»(.)120
ويف يــوم مــن أايم ربيــع ســنة  1925التقــى هــو وعــال الفاســي وحممــد غــازي وعقــدوا
اجتماعــا يف بيتــه وأسس ـوا مجعيــة وطنيــة س ـرية حملاربــة االســتعمار»(.)121
«وإذا حنــن ألقينــا نظــرة علــى مــا حتقــق يف هــذا الســبيل ،الكفــاح الشــعيب الوطــي يف ســبيل
احلريــة واالســتقالل ،جنــد أن مجاعــة مــن الشــباب الذيــن ال مصــاحل هلــم خيافــون عليهــا قــد اقتنعــت:
أ -أبن احلماية ابطلة شرعا.
ب -وأن اإلسالم يوجب على املسلمني العمل على إلغائها واسرتداد السيادة الوطنية»(.)122
وفعــا صدقـوا مــا عاهــدوا هللا عليــه ،فلــم تفــر هلــم مهــة ،ومل تـراخ فيهــم عزميــة ،حــى نصرهــم
هللا على االســتعمار ،وأخرجوه رغم بطشــه وحقده ،وبثه الرعب يف النفوس ،بســجنهم ونفيهم
وتعذيبهــم وقتلهم.
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 -4جهوده يف خدمة القرآن الكرمي:
إميــاان منــه أبن أســاس هــذا اجملتمــع هــو القــرآن ،وأن ل ـوال القــرآن ملــا كان هنــاك جمتمــع وال
أمــة مســلمة أصــا ،وأن هللا غــر حــال العــرب ابلقــرآن مــن أمــة ضعيفــة جاهلــة فقــرة اتبعــة إىل
أمــة قويــة عاملــة غنيــة قائــدة ،ســارع الشــيخ الكتــاين مــع بعــض زمالئــه إىل أتســيس «مجعيــة احملافظــة
علــى القــرآن الكــرمي» ،وتعميمهــا يف مــدن املغــرب ،وكان مــن أهدافهــا احملافظــة علــى حفــظ
القــرآن وازدايده ،ومحــل النــاس علــى قـراءة القــرآن واالرتبــاط بــه؛ فشــرعت هــذه اجلمعيــة يف توفــر
املصاحــف يف املســاجد وحتبيســها عليهــا ،ويتــوىل أفرادهــا توزيعهــا علــى القارئــن ،واتصلـوا مبلــك
املغــرب حممــد اخلامــس وقدم ـوا لــه بعــض امللتمســات مــن احلصــول علــى مصاحــف لتــوزع علــى
املسلمني وقد استجاب جاللته .مث أنشأوا حلق تفسري القرآن يف املساجد توىل بعضهم أتطريها
ليتدبر الناس القرآن ويفهمونه ،فأاثر ذلك حفيظة الفرنســيني املســتعمرين ،فســلطوا من بيادقهم
مــن حيــارب تلــك اجلهــود( ،)123ولكنهــم خابـوا ومل يفلحـوا بفضــل هللا ،فقــد تواجــد رجــال يعملــون
بكل جد وجهد لـ«يعود املســلمون إىل اإلســام ،فاإلســام يف فرتة االحنطاط كان قد فقد أتثريه
علــى األفـراد .وجــاءت البــدع والطــرق الــي أبعــدت النــاس عــن الديــن وعــن مغــزى القــرآن .وأصبــح
كتاب هللا يتلى على املرضى واملوتى وما أشبه ذلك .إذن جيب علينا وهذه مسؤوليتنا ،أن نعيد
املســلمني إىل القرآن وأن نعمل على قطع اخلطى ،حلرق املراحل حىت خنتصر مســرة ثالثة عشــر
قـران مــن التاريــخ ونــرد النــاس إىل املنبــع أي القــرآن والســرة النبويــة»(.)124
 -5حماربة اجلمود والرجعية والبدع والضالالت:
يقــول الشــيخ الكتــاين رمحــه هللا« :إن حقيقــة حركــة التجديــد اإلســامي وأهدافهــا
ووسائلها ،أهنا جمهود مستمر متواصل ال ينقطع وال يقف عند حد ،يقدر أن يكفل للشعب
املغــريب تطــورا فكـراي يتنــاىف مــع مــا هــو عليــه مــن جهــد ومجــود وتعصــب ورجعيــة وتقليــد وضيــق
أفــق يف التفكــر ،ومتســك ابلبــدع والضــاالت ،وتصديــق لألســاطري واخلرافــات ،وإعـراض عــن
العلــم النافــع وإقبــال علــى سفاســف األمــور وتوابعهــا»(.)125
«وقد جنحنا إىل حدكبري يف تطهري جل مدن املغرب منكثري من البدع والضالالت»(.)126
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 -6مناهضة التعصب املذهيب:
كان لــدى الشــيخ قناعــة راســخة أن التعصــب املذهــي مــن العوائــق املانعــة للتجديــد،
هلــذا اســتطاع التملــص منــه واالبتعــاد عنــه ،ولكنــه مل يكتــف بذلــك حيــث عمــد إىل مناهضــة
ذلــك ،فنشــر بــن الفقهــاء وطــاب العلــم أخبــارا ومعلومــات تفيــده فيمــا ذهــب إليــه وتعينــه
علــى مــا يصبــو إليــه منهــا :أن أكثــر ممــن خــدم مذهــب اإلمــام مالــك واجتهــدوا فيــه وتعصب ـوا
لــه ،مل يكــن تعصبهــم مــن أجــل التعصــب فقــط ،أو تقليــد واتبــاع وهــوى فقــط ،بــل كان ابلعلــم
وللعلــم؛ فــكان أحدهــم إذا وجــد الدليــل القــوي املخالــف للمذهــب أخــذ بــه ورجحــه وتــرك مــا
يف املذهــب يف تلــك املســألة ،وحرصــا منــه رمحــه هللا علــى قــوة حجتــه كان يستشــهد بفعــل كثــر
مــن علمــاء املذهــب املالكــي ومنهــم ابــن العــريب ،يقــول الشــيخ الكتــاين« :كان اإلمــام ابــن
العــريب املعافــري مــن كبــار أئمــة املالكيــة ،وكان مغالي ـاً يف التعصــب ملالــك واالنتصــار لــه والــرد
علــى خمالفيــه ،ولكنــه يضــرب بقولــه عــرض احلائــط ،عندمــا خيالــف حديثــا صحيحــا عــن رســول
هللا صلــى هللا عليــه وســلم.)127(»...
 -7التصدي للتجهيل والتيئيس:
إن الشــعوب إذا كانــت جاهلــة فــإن ذلــك يعتــر مصيبــة كبــرة وآفــة خطــرة حــري هبــا أن
تشــدها أكثــر إىل سالســل التخلــف واالحنطــاط ،أمــا إذا ســرى يف جنبــات نفســها – إضافــة
إىل اجلهــل -اليــأس ،فاملصيبــة تكــون أخطــر وأعظــم ،وبذلــك يعلــن العجــز والفشــل ،عجــز أمــة،
وفشــل دولــة ،وحينهــا يصــر التغيــر س ـرااب ال يــدرك .وإحساســا مــن الشــيخ الكتــاين رمحــه هللا
خبطــورة ذلــك ،وإدراكا منــه أبن االســتعمار يعمــل لذلــك ولــه ،ويضــع اخلطــط لتعميمــه ويســخر
كل طاقاتــه إلجناحهــا ،فإنــه اعتــى مــع زمالئــه هبــذه اجلزئيــة اخلطــرة ،وســارعوا إىل مقاومتهــا
والقضــاء عليهــا ،وذلــك بنشــر الوعــي وترســيخ الثقــة ابلنفــس ،وحبســن التــوكل علــى هللا ،يقــول
الشــيخ رمحــه هللا« :يعتــر عمــل احلركــة الوطنيــة وجناحهــا مثــا رائعــا علــى مــا تســتطيع حركــة
التجديــد اإلســامي أن تفعلــه يف ســبيل املقاومــة العلميــة خلطــط االســتعمار اإلجراميــة يف
التجهيــل والتضليــل وإفســاد الضمائــر وإخ ـراب الذمــم وبــث روح اليــأس يف النفــوس.
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ومثــا حيــا انطقــا مبــا يســتطيع أن يعملــه علمــاء اإلســام يف ســبيل تبديــد اإلجراميــة يف
التجهيــل والتضليــل وإفســاد الضمائــر وإخ ـراب الذمــم وبــث روح أمتهــم وإنقاذهــا مــن ربقــة
اجلهــل والضــال إذا هــم آمن ـوا أبنفســهم ،ووثق ـوا برهبــم وعزم ـوا علــى أداء رســالتهم يف احليــاة
يريــدون هبــا وجــه هللا»(.)128
 -8جهوده يف إصالح التعليم واحلفاظ على اللغة العربية:
«كان إصــاح التعليــم ابملغــرب مــن أهــم اهتمامــات احلركــة اإلصالحيــة يف املغــرب قبــل
احلمايــة ،فلمــا وقعــت احلمايــة ،كان مــن أهــم اهتمامــات الشــعب املغــريب ملواجهــة املســتقبل
الغامــض االجتــاه إىل أتســيس مــدارس شــعبية حــرة حتــل حمــل الكتاتيــب القرآنيــة القدميــة ،مــن
جهــة ،وتزاحــم املــدارس الفرنســية ذات االجتــاه االســتعماري ،مــن جهــة اثنيــة»(.)129
ولكــن هــذه احملاولــة مل تكــن ابألمــر اهلــن والبســيط ،ألهنــا جــاءت ردة فعــل علــى سياســة
املســتعمر الــذي نشــط يف أتســيس املــدارس الفرنســية وتشــجيع أوالد املســلمني لاللتحــاق هبــا
()130
هلــذا «لقــي بعــض رجــال هــذا التعليــم عنتــا شــديدا مــن املســتعمر مــن مضايقــات وإبعــاد»
ولكنهم أصروا واســتمروا وهكذا كان «التعليم اإلســامي احلر هذا أول ســاح أشــهرته الوطنية
املغربيــة ،أوائــل العش ـرينيات ،حينمــا قــام وجهــاء وأعيــان احلــارات (األحيــاء) بفــاس بتأســيس
مــدارس حــرة بســيطة»( .)131ورغــم ذلــك أقبــل النــاس علــى هــذا القطــاع وهــم يدركــون أهنــم
يقومــون بعمــل مـرادف للمقاومــة العســكرية .ولكــن االســتعمار فطــن لذلــك وتيقــن أهنــا تشــكل
خط ـرا علــى خمططــه التعليمــي القاضــي مبحاربــة اللغــة العربيــة والثقافــة اإلســامية ،فبــادر إىل
مقاومتهــا وحماولــة منعهــا ،س ـواء ابإلك ـراه أو احليلــة ،ولكنــه فشــل فشــا ذريعــا»(.)132
«ويكفــي أن نشــر إىل الــدور الفعــال الــذي كان للتعليــم احلــر يف تصعيــد الصـراع الوطــي
مــع املســتعمر يف كل مــكان علــى امتــداد اخلريطــة املغربيــة ..س ـواء حــول أتســيس املــدارس
وتســيريها وس ـواء مــع أف ـراد الشــعب أو القصــر ،أو س ـواء مــن طــرف املعلمــن واملتعلمــن
فيهــا ...وقــد قــام هــذا التعليــم بــدور حاســم وفعــال يف بــث الوعــي الوطــي إىل جانــب النشــاط
التعليمــي»(.)133
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«ومل يقــف طمــوح الشــيخ الكتــاين وزمالئــه عنــد هــذا احلــد بــل كانــت عيوهنــم ممتــدة
إىل جامعــة القرويــن ومــا تعيشــه مــن أوضــاع مزريــة ومنحطــة ،فاجته ـوا إىل املطالبــة إبصــاح
التعليــم فيهــا وضغطـوا حنــو ذلــك ،وقدمـوا طلبــا للملــك خبصــوص ذلــك ،فقــرر االســتجابة هلــم
فأمــر جاللتــه بتأســيس جملــس أعلــى للقرويــن برايســة جاللتــه .وانبثقــت منــه جلنــة لوضــع نظــام
للتعليــم اإلســامي جبامعــة القرويــن .وبعدمــا أمتــت اللجنــة أعماهلــا أصــدر جاللتــه ظهـرا شـريفا
بتطبيقــه»(.)134
«وقــد كان صــدور هــذا الظهــر انتصــارا عظيمــا لنــا معشــر دعــاة التجديــد اإلســامي،
إذ كان حتقيقــا هلــدف كافحنــا يف ســبيل حتقيقــه كفاحــا صادقــا عــدة أع ـوام ...كمــا جنحنــا يف
وضــع نظــام للتعليــم يف جامعــة القرويــن العامــرة يتناســب مــع عظمتهــا اخلالــدة وجمدهــا القــدمي،
ويســاعدها علــى االضطــاع أبعبــاء املهمــة العظمــى املعــدة للقيــام هبــا ،وتقــدمي املســؤولية امللقــاة
علــى عاتقهــا :مــن بــث اإلســام والعربيــة علــى أهنمــا ديــن ولغــة ،وعلــى أهنمــا مدنيــة واتريــخ
وثقافــة ،وأهنمــا مقــوم مــن مقومــات القوميــة املغربيــة ،تنعــدم ابنعدامــه وتضعــف وتقــوى تبعــا
لضعفــه وقوتــه»(.)135
فأوجــدت هــذه احلركــة اإلصالحيــة روح ـاً جديــدة ومحاســة رفيعــة تولــدت علــى إثرمهــا
«دروســا كان يتطــوع إبلقائهــا احتســااب كثــر مــن األســاتذة الســلفيني الوطنيــن بفــاس وغريهــا.
وقــد كان مــن أبــرز نتائجهــا أهنــا أوجــدت للكفــاح الوطــي جنــودا ســفهوا مــا كان قــادة
االســتعمار يقولونــه عــن احلركــة الوطنيــة عنــد نشــأهتا :إهنــا قيــادة بــدون جنــود.
وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه هنــا :أن هــذه الــدروس الــي نتحــدث عنهــا ختتلــف اختالفــا جوهـراي
عــن الــدروس املســجدية التقليديــة الــي اعتــاد إلقاءهــا مدرســون تقليديــون ،ولكنهــا خاليــة مــن
الــروح الثوريــة الســلفية والوطنيــة ،والــي حيــاول بعــض أصحاهبــا أن حيشــروا أنفســهم بســببها بــن
رجــال هــذا امليــدان ،ولكــن هيهــات هيهــات»(.)136

432

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م

العالمة محمد إبراهيم الكتاني وجهوده في تجديد الفكر اإلسالمي

د .حسن ميمون موحي باقي

 -9الدعوة إىل حتكيم الشريعة:
كان املغــرب عــر اترخيــه الطويــل منــذ دخولــه اإلســام حيكــم شـريعة هللا ،ومل يتوقــف العمــل
هبــا إال بعدمــا خضــع لالســتعمار الــذي ألغــى التحاكــم والعمــل هبــا ،وحكــم القوانــن الوضعيــة،
وملــا انتصــر املغــرب ونــزع اســتقالله مــن يــد فرنســا وإســبانيا «قامــت حركــة التجديــد اإلســامي
بدعــوة املســلمني أن يغــروا مــا أبنفســهم ليغــر هللا مــا هبــم ،وابلرجــوع إىل دينهــم يتلقونــه مباشــرة
مــن القــرآن وســرة الرســول وســنته ...وإقامــة احلكومــة اإلســامية الــي تلغــي األحــكام الوضعيــة
املخالفــة ألحــكام الش ـريعة اإلســامية ،وحتمــي اجملتمــع مــن الظلــم واالضطهــاد ،والرشــوة،
واحملســوبية ،واســتغالل النفوذ ،والراب ،والزان ،والتربج ،واالختالط ،واإلابحية ،واخلمر ،واإلحلاد
والطعن يف اإلســام .أفال يراود نفوس املؤمنني هذا األمر ،ويرون فيه حال لكثري من املشــاكل
الــي ال حيلهــا إال النظــام اإلســامي ،وخصوصــا أزمــة الضمــر الــي تزلــزل كيــان مجيــع املؤمنــن
الصادقــن»(.)137
بلــى ،راودهتــم وحلــت عليهــم ،راودت الشــيخ الكتــاين ورفاقــه هلــذا يقــول« :يف اجتمــاع
احلكومــة نبــه حممــد املختــار السوســي( )138زمــاءه إىل ضــرورة أن تلتــزم أبحــكام الش ـريعة
اإلســامية ،كمــا كان احلــال عليــه يف مجيــع مراحــل اتريــخ املغــرب اإلســامي..
وقــد اندهــش بعــض أعضــاء احلكومــة هلــذا االق ـراح الغريــب ولكنــه أخربهــم -حســبما
أخــرين بذلــك رمحــه هللا -أنــه مســتعد أن يضــع هلــم تقري ـرا يشــرح فيــه كيــف إقامــة حكومــة
إســامية عصريــة ،ولكنــه مل جيــد آذاان صاغيــة»(.)139
حقيقــة مل ينجحـوا يف حتقيــق ذلــك املطلــب ،ولكنــه يكفيهــم أهنــم ســطعوا ابحلــق ،وأقامـوا
احلجــة علــى مــن بيــده األمــر ،وأبـرأوا ذمتهــم أمــام هللا ،تذكـرا وتنبيهــا وإرشــاداً.
 -10إقامة الدولة احلديثة:
إذا كان الشــيخ حممــد إبراهيــم الكتــاين يعتــر مــن علمــاء الديــن الكبــار ،ومــن املفكريــن
العظــام ،فهــا ألنــه مل يكــن متزمتــا وال جامــدا وال حمــدود الرؤيــة ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك كان
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منفتحــا علــى كل الثقافــات ،عميــق الرؤيــة ،واســع املعرفــة ،وفــر املعلومــة ،جامعــا بــن األصالــة
واملعاصــرة ،حاذقــا حصيفــا لبيبــا؛ هلــذا كان يــدرك معــى الدولــة احلديثــة واملعاصــرة ومــدى احلاجــة
إليهــا ،وإن كان املغــرب بعــد اســتقالله ســلك طريــق حتقيــق وإقامــة تلــك الدولــة ،فــإن الشــيخ
الكتــاين كانــت لــه رؤيــة حوهلــا جنملهــا يف اآليت:
أ -يف اجلانب السياسي:
أن يُبــى نظامهــا السياســي علــى الشــورى ،يقــول الشــيخ رمحــه هللا« :وإذا كان هــدف
اإلســام هــو تكويــن جمتمــع إســامي والعمــل علــى ضمــان اســتمراره عــر األجيــال واألمــم
واألقطــار ،فمــن الواضــح البــن ،أن يكــون للجماعــة دور أساســي يف هــذا امليــدان .وهكــذا
أنــزل هللا علــى رسـوله -وهــو مــا زال يف مكــة -ســورة الشــورى ،ومــدح املؤمنــن فيهــا أبن أمرهــم
ِ
ِ
اه ْم
اســتَ َجابُوا لَِربِِّهـ ْـم َوأَقَ ُامـوا َّ
ـور ٰى بـَيـْنـَُهـ ْـم َوم َّمــا َرَزقْ ــنَ ُ
﴿والَّذيـ َـن ْ
الصـ َـا َة َوأ َْم ُرُهـ ْـم ُشـ َ
شــورى بينهــمَ :
يـُ ـْن ِف ُقو َن﴾(.)140
«إن السنة وسنة اخللفاء الراشدين قامت على هذا األساس ،أساس الشورى»(.)141
ب -يف اجلانب االجتماعي:
قــد ســبق أن بينــا يف الصفحــة املاضيــة ،أن اجملتمــع اإلســامي ينبغــي لــه أن يقــوم علــى
أســس إســامية وأخــاق قرآنيــة ،حيكــم الشـريعة الرابنيــة ويتحاكــم إليهــا ،وكذلــك علــى العدالــة
االجتماعيــة جلميــع املواطنــن.
يقــول الشــيخ رمحــه هللا« :وقــد كان مجيــع أفـراد هــذه اجلماعــة مــن أبنــاء القرويــن املعظمــة،
معقــل اإلســام والعربيــة واجلهــاد ،ويف هــذه اجلماعــة تبلــورت أســس احلركــة الوطنيــة املغربيــة الــي
هــي مــن الوجهــة النظريــة املغربيــة والعروبيــة اإلســام الســلفي املتجــدد املنــايف للجحــود واجلمــود،
والــذي مــن مبادئــه تنظيــم احلكــم علــى أســاس الشــورى ،ومهــا العــدل والعدالــة االجتماعيــة جلميــع
املواطنني»(.)142
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ج -يف اجملال االقتصادي:
«الواقــع أنــه منــذ بدايــة الغــزو األورويب للعــامل اإلســامي ،واملؤمنــون الصادقــون يتناولــون
ابلــدرس والبحــث ،خمتلــف جوانــب االقتصــاد اإلســامي ،وحماولــة بعثــه مــن جديــد ،لقــد
ســبق أن ذكـران أن مــن أهــداف اإلســام إقامــة حضــارة متميــزة ،هلــا مقوماهتــا اخلاصــة ،ومنهــا
االقتصــاد اإلســامي الــذي وضــع أسســه القــرآن والســنة ممــا تضمنــاه مــن تش ـريعات جديــدة
وتوجيهــات سياســية تضمــن مــن العدالــة مــا مل تعرفــه ال الشـريعة اليهوديــة وال القانــون الرومــاين،
ووســع االجتهــاد واملمارســة آفاقــه.)143(»...
ويقــول الشــيخ الكتــاين رمحــه هللا« :إن النمــو االقتصــادي يف اإلســام لــن يتحقــق إال إذا
صبــت يف اإلطــار التقدمــي املتطــور ،القــوى احليــة اهلائلــة الــي ميــده هبــا القــرآن ،ونقصــد الــروح
القرآنيــة احلقــة بعــد إزالــة األغلفــة (الالهوتيــة) الزائلــة الــي علقــت هبــا وغطــت جوهرهــا وأخفــت
ألجيــال طويلــة رســالة القــرآن األصليــة»(.)144
كانــت تلكــم وابختصــار نظــرة الشــيخ الكتــاين االقتصاديــة والــي ربطهــا ابلقــرآن الكــرمي
وســنة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم واجتهــاد املســلمني.
 -11املنهـ ــج:
أردت قبــل االنتهــاء مــن هــذا البحــث أن أشــر وابختصــار إىل بعــض مالمــح منهجيــة
الشــيخ الكتــاين الــي طبعــت مسـرته العلميــة والعمليــة ،وضبطــت تفاعالتــه وتعاطيــه مــع األفـراد
واجلماعــات واألحــداث ،وميزتــه وقامــت فيــه ،ومــن أيــن اســتمدها ،وهــي كالتــايل:
 -1االســتعداد العلمــي -2 .التــزود ابحلفــظ والبالغــة -3 .اإلحاطــة الكاملــة ابملوضــوع
أو اجلهة املخالفة اليت سينتقدها أو حياورها -4 .االستعانة ابملوافقني من األقران أو التالميذ.
 -5تعيني الوقت املناسب واغتنام الفرصة ملهامجة اخلصوم علميا.
 -6توخي احليطة واحلذر ،وترك االندفاع والتهور مع التواضع.
 -7اعتماد احلكمة واملوعظة احلسنة أثناء املناظرة أو احلوار.
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 -8نبذ السب واللعن والقدح.
 -9العدل واملوضوعية واإلنصاف.
وحتمــل تلــك الصفــات وتطبــع هبــا وتعلمهــا مــن شــيوخه ،ومنهــم بوشــعيب الــدكايل رمحــه
هللا والــذي يقــول عنــه« :كان رمحــه هللا ال يــرك فرصــة مناســبة للهجــوم علــى البدعــة إال اغتنمهــا
يف حيطــة وحــذر ،مــع جماملــة لدعاهتــا ،وأتليــف لقادهتــا ،غــر ســاب وال لعــان ،وإمنــا كان
يدعــو إىل هللا ابحلكمــة واملوعظــة احلســنة وجيــادل ابلــي هــي أحســن .وســاعده علــى ذلــك وفــرة
معلوماتــه ،واتســاع عارضتــه بصفــة مدهشــة ،مــع بالغتــه وحفظــه ،ومشــاركته ملــن التلــف حولــه
مــن جيــش مهــم مــن جنبــاء التالميــذ ،يتلقــون عنــه دروس احلديــث والتفســر والــدب ،وهــو يف
كل ذلــك وبكلــه الداعيــة اجملــدد الوحيــد إذ ذاك»(.)145
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اخلامتـ ـ ــة:
إن مــن أكــر اإلشــكاليات الــي يواجههــا أغلــب شــبابنا اليــوم هــو القطيعــة مــع التاريــخ
ورمبــا ال ـراث ،وقــد أغرقهــم االستش ـراف إىل املســتقبل يف عقالنيــة مزمنــة رســختها الفتوحــات
التكنولوجيــة املعاصــرة ،وزيــن هلــم العجــز عــن إنتاجهــا ومســايرة خطواهتــا ،واملشــاركة يف حركتهــا
كفاعلــن وليــس كتابعــن فقــط ،علــى حتميــل اآلابء واألجــداد مســؤولية ذلــك ،واهتامهــم
ابلتقصــر والعجــز ،بســطحية مقيتــة ،وبعدوانيــة غريبــة .وممــا زاد يف تفاقــم ذلــك اإلشــكال
ثقافتهــم احملــدودة ،ومعرفتهــم احملصــورة ،واندفاعهــم إىل املعاصــرة والنفالهتــم مــن األصالــة .ومــن
وجــد منهــم لــه أتصيــل واتصــال ابلـراث فهــو بــدوره عجــز عــن التواصــل مــع املعاصــرة يف الغالــب.
وكذلــك كان مــن عوامــل أتجيــج ذلــك ،الفجــوة التارخييــة أو الســقط أو الســهو يف الســرد
التارخيــي الــذي وقــع يف فــرة الثالثينيــات ومــازال مســتمراً إىل اليــوم ،ممــا دفــع شــبابنا إىل عــدم
إبصــار النــور الــذي أضــاء الظــام وأزاح الدجــن ،كثــر مــن أبنائنــا وبناتنــا ورمبــا أغلبهــم يعرفــون
أن املغــرب كان مســتعمرا وال يعرفــون مــن حــرره ،ويعرفــون أن املغــرب متخلــف وال يعرفــون أنــه
كان أكثــر ختلفــا وابلتــايل ال يعرفــون مــن أرتقــى بــه شــيئا مــا؛ فنحــن إذا قــاران بــن احلالــة الــي
كان عليهــا قبــل االســتقالل واليــوم لوجــدان بــوان شاســعا.
هلــذا جــاء هــذا البحــث حملاولــة تقريــب التاريــخ مــن شــبابنا ،وإعــان التقديــر والعرفــان
وتقــدمي الشــكر لذلــك اجليــل العظيــم الــذي قــدم للمغــرب إجنــازات مهمــا حــاول البعــض طمســها
أو إنكارهــا ،هبــا إىل الصفــوف اخللفيــة ،فــإن هللا أيىب إال أن ينشــرها وخيلدهــا ومــن ذلــك اجليــل
اخــران الشــيخ حممــد إبراهيــم الكتــاين رمحــه هللا الــذي تعرفنــا عليــه وعلــى سـرته املميــزة ....ورغــم
أن ذلــك مل يكــن كافيـاً وال وافيـاً إال أهنــا تظــل بدايــة هلــا مــن يتممهــا إبذن هللا.
وهكذا وصلنا مع هذا البحث إىل النتائج التالية:
 -1أن الشــيخ حممــد إبراهيــم الكتــاين كان مــن كبــار العلمــاء يف عصــره .غزيــر التأليــف،
متواضعــا زاهــدا يف الدنيــا.
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 -2أنــه كان ســلفي العقيــدة واملنهــج ،يعظــم الســلف الصــاحل يف خمتلــف األزمــان ،ويقتــدي هبــم
ويتبــع ســرهتم.
 -3أنه كان جماهدا فذا قاوم االستعمار منذ نعومة أظافره حىت خرج ذليالً.
 -4أنه حارب الطرقية والبدع واخلرافة واالحنرافات العقدية والعلمية واالجتماعية.
 -5أنه كان داعيا إىل السلفية مدافعا عنها حامياً هلا وانشراً.
 -6أنه قاوم اجلمود واملذهبية املتعصبة ،وانهض التقليد والرجعية.
 -7أنه دعى إىل االجتهاد طول عمره ،وإىل حرية الفكر ضمن ضوابط الشريعة.
 -8طالب ابلتجديد لتغيري حال األمة اإلسالمية إىل األفضل واألحسن.
 -9أنــه رغــب يف احملافظــة علــى ســامة الفكــر اإلســامي مــن تســرب األفــكار األجنبيــة
الدخيلــة إليــه ،مــع مســايرته للمعاصــرة ومتطلباهتــا.
 -10خــدم ال ـراث اإلســامي والعــريب وذلــك ببحثــه عــن املخطوطــات وإعدادهــا للباحثــن
واحملافظــة عليهــا.
 -11كان من املنافحني على الشريعة اإلسالمية واملطالبني إبعادة حتكيمها.
 -12نظــر للدولــة احلديثــة القائمــة علــى الشــورى يف احلكــم والعدالــة االجتماعيــة واملســاواة يف
احلقــوق.
 -13كان مــن املتحمســن لالقتصــاد اإلســامي والداعــن إىل تكثيــف البحــوث فيــه وتطبيقهــا
علــى أرض الواقــع.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.
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اهلوامش والتعليقات:
((( سنن ايب داود ،كتاب املالحم ،رقم احلديث.429 :
((( حممد العلمي ،احلركة الوطنية املغربية ،ص ،26 :مطبعة الرسالة ،الرابط ،عام 1980م.
((( عبــد هللا كنــون ،أحاديــث عــن األدب املغــريب احلديــث ،ص ،18-17 :ط ،3 :دار الثقافــة ،الــدار
البيضــاء ،عــام1984 :م.
((( امســه اجليــايل الزرهــوين ،وألقابــه الروكــي وبومحــارة ،ولــد يف مدينــة زرهــون قــرب فــاس كان موظفــا يف
قص ـرال الســلطان يف مراكــش حيــث كان يعتــر مثقفــا ،ومت طــرده ،وظيفتــه ملــا قــام بتزويــر واثئــق مهمــة
اختفــى مــدة طويلــة عــن االنظــار ،اســتغل فصاحتــه وعلمــه بفنــون الســحر وإظهــاره العلــم والتقــوى واملــرح
يف اســتمالة الشــمال حيــث طــاف عليهــا وهــو راكــب محــار ،فلمــا كســب األنصــار أعلــن اخلــروج عــن
الســلطان وزعــم أنــه االبــن البكــر للســلطان الراحــل احلســن األول ،ودامــت ثورتــه ســبعة ســنني حــى ألقــي
عليــه القبــض وأعــدم.
((( انظر :احلركة الوطنية املغربية ،ص.26 :
((( املصدر السابق.
((( عــال الفاســي ،النقــد الــذايت ،ص 255 :ط  ،5مطبعــة الرســالة ،ال ـرابط ،عــام 1979م .واحلركــة
الوطنيــة املغربيــة ،ص.29 :وعبــد الكــرمي غــاب ،الفكــر التقدمــي يف اإلديولوجيــة التعادليــة ،ص،177 :
ط ،1 :مطبعــة الرســالة ،عــام 1979م.
((( املصدر السابق ،ص.178 :
((( د .ماجــد عرســان الكيــاين ،هكــذا ظهــر جيــل صــاح الديــن ،ص ،19 :ط ،1 :الــدار الســعودية
للنشــر ،جــدة1405 ،هــ.
( ((1الشريف اإلدريسي ،نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،ص ،246 :مكتبة الثقافة الدينية1422 ،هـ-
2002م.
( ((1عبــد هللا كنــون ،أحاديــث عــن األدب املغــريب احلديــث ،ص ،40 :ط ،4دار الثقافــة ،الــدار البيضــاء،
1984م.
( ((1مؤسس دولة األدارسة ابملغرب سنة 172هـ ،وهي أول دولة إسالمية يف املغرب مستقلة عن اخلالفة
يف املشرق.
( ((1حممــد ابــن الفاطمــي الســلمي الشــهري اببــن احلــاج ،إســعاف اإلخـوان الراغبــن برتاجــم ثلــة مــن علمــاء
املغــرب املعاصريــن ،ص ،35 :ط ،1 :مطبعــة الــدار البيضــاء اجلديــدة1412 ،ه ـ 1992م.
( ((1علي بن املنتصر ابهلل الكتاين ،العالمة اجملاهد حممد إبراهيم بن أمحد الكتاين ،ص  ،69-68مطبعة
النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء 1993م.
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية |  | ٧٨محرم ١٤٤١هـ | سبتمبر ٢٠١٩م

439

العالمة محمد إبراهيم الكتاني وجهوده في تجديد الفكر اإلسالمي

د .حسن ميمون موحي باقي

( ((1هــو حممــد بــن جعفــر بــن إدريــس بــن حممــد الزمزمــي الكتــاين احلســي ،ولــد بفــاس عــام 1274ه ـ توفيــت
والدتــه وهــو صغــر ،فاحتضنــه والــده وأخــذه للكتــاب فحفــظ القــرآن ومهمــات املتــون مث أدخلــه جامــع
القرويــن فأخــذ خمتلــف العلــوم ،ســافر إىل احلجــاز والشــام ومصــر ،وهاجــر إىل املدينــة املنــورة وأقــام
فيهــا لســنوات ،كانــت لــه حظــوة عنــد حــكام اخلالفــة العثمانيــة ،اشــتغل ابلعلــم والتدريــس وأحــدث
هنضــة علميــة كــرى ابحلرمــن الش ـريفني ،وكذلــك كان األمــر حــال إقامتــه بدمشــق .عــاد إىل املغــرب
ســنة 1345ه ـ فتفــرغ إللقــاء الــدروس يف جامــع القرويــن ،ووصــف جملســه أبنــه قــل أن شــاهد جامــع
القرويــن مشــهدا أكــر وال أمجــع منــه ويعــد اآلخــذون عنــه ابآلالف مــن خمتلــف األقطــار ،ألــف أكثــر
مــن ســتني أتليفــا ،تــويف ســنة 1345ه ـ بفــاس.
( ((1قــد اشــتهر هــذا االدعــاء وردد يف كثــر مــن املنتــدايت والكتــب واجملــات ،وقصــد بــه عبــد احلــي الكتــاين
وعالقتــه ابالســتعمار الفرنســي ،انظــر :املهــدي بنونــة ،املغــرب ...الســنوات احلرجــة ،مطبوعــات جريــدة
الشــرق األوســط .كمــا وجــد كذلــك الكثــر ممــن نفــى االهتــام وأرجعــه إىل كيــد األعــداء ،وكان أغلــب
النافــن مــن عائلتــه.
( ((1الزاويــة هــي :مصطلــح خــاص ابملغاربــة يقابلــه عنــد املشــارقة « التكيــة « ويقصــد هبــا املــكان الــذي
ينــزوي فيــه املريــدون مــع شــيوخهم ألداء أذكارهــم وتــاوة صلواهتــم وأداء الصلـوات املفروضــة اجلماعيــة،
وللقيــام بطقوســهم.
( ((1انظــر :كرميــة بــن ســعاد ،أعــام التصــرف يف املغــرب ،مركــز اإلمــام اجلنيــد للدراســات والبحــوث الصوفيــة
املتخصصة.
( ((1هــو الشــيخ اإلمــام احلجــة أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عمــر بــن عبــد اهلــادي ابــن اخليــاط الــزكاري
احلســي املعــروف اببــن اخليــاط الفاســي ولــد ســنة 1252ه ـ بفــاس ،عــامل فقيــه حمــدث أصــويل ،لقــب
مبفخــرة فــاس ،تعــدت مؤلفاتــه املــاءة ،تتلمــذ عليــه عــدد كبــر مــن اخللــق بــرز منهــم علمــاء كثــرون ،تــويف
بفــاس ســنة 1343هــ ،د .طــارق طماطمــي ،أعــام القــرن الرابــع عشــر اهلجــري ،ص ،187 :مركــز
الدراســات واألحبــاث.
( ((2عبــد الوهــاب ابــن منصــور ،أعــام املغــرب العــريب ،ج ،1 :ص ،192 :املطبعــة امللكيــة ،ال ـرابط،
1399ه ـ .1979 -
( ((2حممــد إبراهيــم الكتــاين ،الدعــوة إىل اســتقالل الفكــر يف اإلســام ،ص ،71-70 :ج ،1 :ط،1 :
مكتبــة نظــام يعقــويب اخلاصــة ،البحريــن 1435ه ـ 2014 -م.
( ((2أعالم املغرب العريب ،ص ،95-94 :ج.1 :
( ((2املصدر السابق ،ص ،193 :ج.1 :
( ((2حممد الفاسي ،سيدي حممد إبراهيم الكتاين كما عرفته ،جريدة العلم ،غشت 1991م.
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( ((2د .إدريــس بــن حممــد الكتــاين ،الشــيخ حممــد الكتــاين دائــرة معــارف ،العالمــة اجملاهــد حممــد إبراهيــم
الكتــاين ،ص.79-87:
( ((2انظر :حممد إبراهيم الكتاين ،الفقيد حممد غازي ،اجملاهد الزاهد ،جريدة العلم ،يونيو 1989م.
( ((2انظــر :العالمــة اجملاهــد حممــد إبراهيــم الكتــاين ،ص ،139-138 :وانظــر حممــد املختــار السوســي:
معتقــل الصح ـراء ،ج ،2 :وانظــر د .محــزة الكتــاين :نبــذة عــن حيــاة حممــد إبراهيــم الكتــاين.
( ((2انظر املصادر السابقة ،والدعوة إىل جتديد الفكر يف اإلسالم ،ص.72 :
( ((2العالمة اجملاهد حممد إبراهيم الكتاين ،ص.24 :
( ((3املصدر السابق ،ص.15 :
( ((3املصدر نفسه ،ص.18-17 :
( ((3املصدر السابق ،ص.26 :
( ((3املصدر السابق ،ص.28 :
( ((3املصدر السابق ،ص.54 :
( ((3املصدر السابق ،ص.99 :
( ((3عبــد اجلبــار الســحيمي ،رغــم وزارة اإلعــام رجــان صنعــا اتريــخ االســتقالل .جريــدة العلــم،
1 991 /1 /2م.
( ((3ابــن منظــور االفريقــي ،لســان العــرب ،ص ،202 :ج ،2 :ط ،3:دار إحيــاء ال ـراث العــريب ،لبنــان
1993م.
( ((3أمحد بن علي املقري الغيومي ،املصباح املنري ،ص ،92 :املكتبة العلمية ،بريوت ،لبنان.
( ((3حممــد عبــد الــرؤوف املنــاوي ،فيــض القديــر شــرح اجلامــع الصغــر ،ص ،13 :ج ،1 :ط ،1 :دار
الكتــب العلميــة ،بــروت1986 ،م.
( ((4حممد املكي الناصري ،كيف جندد رسالة اإلسالم ،ص ،142 :مطبعة فضالة احملمدية.
( ((4طــه عبــد الرمحــن ،العمــل الديــي وجتديــد العقــل ،ص ،197-196 :ط ،3 :املركــز الثقــايف العــريب،
الــدار البيضــاء املغــرب2000 ،م.
( ((4ســنن ايب داود ،كتــاب املالحــم ،ابب مــا يذكــر يف قــرن املائــة ،رقــم  ،4291ج ،2 :ص ،512 :دار
املعرفــة بــروت.
( ((4العظيــم أابدي ،عــون املعبــود ،شــرح ســنن أيب داود ،ص ،396 :ج ،11 :ط ،1 :دار ابــن حــزم،
1326هــ2005 ،م.
( ((4املصدر السابق ،ص.311 :
( ((4املصدر السابق ،ص.396 :
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( ((4األلبــاين ،سلســلة األحاديــث الصحيحــة،ج ،2 :ص ،150 :مكتبــة املعــارف للنشــر والتوزيــع،
ال ـرايض1315 ،هــ.
( ((4ابن منظور ،لسان اللسان هتذيب لسان العرب ،ج ،2 :ص ،33 :ط ،1 :املكتب الثقايف لتحقيق
الكتب العلمية ،بريوت ،عام 1413هـ 1993 -م.
( ((4مجيل صلييا ،املعجم الفلسفي ،ج ،2 :ص ،106 :دار الكتاب اللبناين ،بريوت1984 :م.
( ((4أبو حامد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،ج ،4 :ص ،425 :دار الرشاد احلديثة.
( ((5أبو زيد عبد الرمحن ،حقيقة الفكر اإلسالمي ،ص ،3 :ط ،1 :دار املسلم ،الرايض1415 ،هـ.
( ((5طه جابر العلواين ،األزمة الفكرية املعاصرة ،ص ،27 :ط ،1 :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
( ((5انظــر :حممــد عزيــز احلبــايب ،األســتاذ حممــد إبراهيــم الكتــاين خزانــة عربيــة إســامية متشــي علــى قدمــن.
والطاهــر زنبــر ،حممــد إبراهيــم الكتــاين هــذا الداعيــة إلحيــاء االجتهــاد .ود .إدريــس الكتــاين ،الشــيخ
حممــد الكتــاين ،دائــرة معــارف علميــة .وعبــد اللطيــف القتبيــوي ،األســتاذ حممــد إبراهيــم الكتــاين:
حياتــه ،آاثره ،وجهــوده يف البحــث والتحقيــق ،حبــث لنيــل اإلجــازة يف اللغــة العربيــة وآداهبــا ،مــن شــعبة
اللغــة العربيــة وآداهبــا ،كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،جامعــة حممــد اخلامــس ،الـرابط ،املغــرب ،الســنة
اجلامعيــة1981-1980:م.
( ((5انظر :حممد إبراهيم الكتاين ،الدعوة إىل استقالل الفكر يف اإلسالم ،ج ،1 :ص .292 -287
( ((5هــو بوشــعيب بــن عبــد الرمحــن الــدكايل الصديقــي ،ولــد ســنة 1295هــ1878 -م ،بدكالــة ،نشــأ
يتيمــا حتــت كفالــة عمــه العالمــة حممــد بــن عبــد العزيــز الصديقــي ،وتلقــى تعليمــه بقريتــه الصديقــات،
مث انتقــل إىل الريــف حيــث أمت حفــظ القــرآن واملتــون ،وملــا بلــغ ثالثــة عشــر عامــا شــاع ذكــره ملــا حضــر
أمــام الســلطان مــوالي احلســن يف جملــس اختــر فيــه فأهبــر احلاضريــن ،فأكرمــه الســلطان وزاد يف عطائــه.
ويف ســنة 1314ه ـ 1896 -م رحــل إىل مصــر فــدرس يف األزهــر وأخــذ العلــم علــى كثــر مــن علمائــه
ومنهــم حممــد عبــده .مث أرســله شــيخ األزهــر ســليم البشــري إىل مكــة املكرمــة ليكــون إمامــا ومفتيــا
وخطيبــا للحــرم اســتجابة لطلــب وايل مكــة الش ـريف عــون الرفيــق ،فاشــتهر أمــره وعــا ذكــره وتــرك
أث ـرا عظيمــا يف أهــل مكــة ومنهــا وصــل صيتــه إىل كثــر مــن األقطــار ،وتفــرق طالبــه فيهــا .وبلــغ إىل
ســلطان املغــرب املــوىل عبــد احلفيــظ نبــأه فطلــب منــه أن يعــود إىل املغــرب ســنة 1328ه ـ 1910 -م،
واســتقر بفــاس وقربــه الســلطان وهتافــت عليــه العلمــاء وطلبــة فــاس وأعياهنــا ،فــواله الســلطان القضــاء
يف مراكــش ،مث عــن وزيـرا للعــدل ســنة 1330ه ـ  .-يعــد آخــر حفــاظ املغــرب وحمدثيــه ،ورائــد الدعــوة
الســلفية يف مطلــع هــذا القــرن يف املغــرب ،لقــب بشــيخ اإلســام ،درس ابلزهــر والزيتونــة بتونــس ،تــويف
ســنة 1356ه ـ 1937 -م .انظــر :أعــام املغــرب ،ج  ،2ص ،198 :وأســامة شــحاتة ،الشــيخ أبــو
شــعيب الــدكايل املغــريب.
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( ((5هــو حممــد بــن العــريب بــن حممــد اهلامشــي العلــوي املدغــري ،ولــد ســنة 1302ه ـ 1884 -م ابلقصــر
اجلديــد ابلراشــدية ،لعبــت اسـرته دورا كبـرا يف بنــاء شــخصيته ،كانــت والدتــه تعينــه علــى حفــظ القــرآن
الكــرمي ،ويعتــر والــده اســتاذا لــه ،ملــا حفــظ القــرآن اصطحبــه والــده إىل فــاس فأحلقــه ابملدرســة املصباحيــة
مث جبامعــة القرويــن ،وظــل مرافقــا لــه لســنوات يعينــه وخيفــف عليــه غربتــه ،كان الشــيخ العلــوي بدايــة
صوفيــا ،وعندمــا التقــى أبســتاذه بوشــعيب الــدكايل أصبــح مــن كبــار رمــوز الســلفية ،وكان شــديدا علــى
الطرقيــن واملبتدعــة ،حصــل علــى العامليــة ســنة 1912م ،وتــوىل رائســة حمكمــة االســتئناف مث عــن
وزي ـرا للعــدل ســنة 1938م ،كان مــن أكــر املقاومــن لالســتعمار بــل لــه الفضــل يف تكويــن النخبــة
الوطنيــة الــي قاومــت االســتعمار ،بعــد مــوت شــيخه بوشــعيب الــدكايل خلفــه ولقــب بشــيخ اإلســام.
تــويف ســنة 1964م.
( ((5حممد إبراهيم الكتالين ،من ذكراييت عن اليقظة املغربية ،جريدة العلم1956/6/3 ،م.
( ((5جديــر ابلذكــر أن نشــر إىل وصــف حممــد إبراهيــم الكتــاين مجــال الديــن األفغــاين وحممــد عبــده
ابملصلحــن وابجملدديــن قــد وجــد متأخ ـرا مــن يعــرض علــى ذلــك ويرامهــا عكــس ذلــك ويتهمهمــا
ابلعمالــة لالســتعمار وابالنتســاب إىل املاســونية.
( ((5حممد إبراهيم الكتاين ،اجملتمع اإلسالمي عند عالل الفاسي ،جريدة العلم ،يونيو 1978م.
( ((5املرجع السابق.
( ((6حممــد عابــد اجلابــري ،وجهــة نظــر حنــو إعــادة بنــاء قضــااي الفكــر العــريب املعاصــر ،ص ،41-40 :ط:
 ،2مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت ،الــدار البيضــاء1994 ،م.
( ((6حممــد إبراهيــم الكتاين،أبــو شــعيب الــدكايل وطالئــع احلركــة الســلفية ابملغرب،خمطــوط مبكتبــة محــزة
الكتــاين ،ص.167
( ((6حممــد إبراهيــم الكتــاين ،طبقــات اجملتهديــن واعــداء التقليــد يف اإلســام ،ج ،3 :ص ،244 :خمطــوط
يف جملديــن مبكتبــة محــزة الكتــاين اخلاصــة ،الـرابط ،املغــرب.
( ((6املرجع السابق ،ج ،5 :ص.132 :
( ((6حممــد إبراهيــم الكتــاين ،حــول ال ـراث العــريب اإلســامي ،،ص ،113 :خمطــوط مبكتبــة محــزة الكتــاين
اخلاصــة ،ال ـرابط ،املغــرب.
( ((6طبقات اجملتهدين ،ج ،5 :ص.155 :
( ((6حممــد إبراهيــم الكتــاين ،أبــو شــعيب الــدكايل وطالئــع احلركــة الســلفية ابملغــرب ،ص ،188 :خمطــوط
مبكتبــة محــزة الكتــاين اخلاصــة ،ال ـرابط ،املغــرب.
( ((6املرجع السابق ،ص.233 :
( ((6املرجع السابق ،ص.193 :
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( ((6د .عبــد الكــرمي زيــدان ،الوجيــز يف أصــول الفقــه ،ص ،402-301 :مؤسســة الرســالة ،بــروت/
1305ه ـ 1085 -م.
( ((7أخرجــه أبــو شــيبة وأمحــد وعبــد بــن محيــد والدارمــي وأبــو داود والرتمــذي ،وهــو حديــث مشــهور ،إال أن
بعــض اهــل العلــم صححــه ،وضعفــه آخــرون ،بســبب اجلهالــة يف أصحــاب معــاذ ولعلــة انقطــاع الســند.
( ((7حممد إبراهيم ،من ذكراييت عن اليقظة املغربية ،جريدة العلم1956/6/3 ،م.
( ((7سورة األنعام ،اآلية.162 :
( ((7صحيــح مســلم ،كتــاب الــزكاة ،ابب بيــان أن اســم الصدقــة علــى كل نــوع مــن املعــروف ،رقــم احلديــث:
.3207
( ((7طبقات اجملتهدين ،ج ،1 :ص.112 :
( ((7املرجع السابق ،ج ،1 :ص.153 :
( ((7النظريــة العامــة للشـريعة االســامية :حممــد إبراهيــم الكتــاين ،ج ،1 :ص ،203 :خمطــوط يف جملديــن
مبكتبــة محــزة علــي الكتــاين اخلاصــة ،الـرابط ،املغــرب.
( ((7هــو حممــد بــن عيســى بــن حممــد بــن أصفــع أبــو عبــد هللا ابــن املناصــف األزدي القرطــي ولــد ســنة
563هــ ،فقيــه جمتهــد متفنــن يف العلــوم تــوىل القضــاء بلنســية ومرســية ابألندلــس ،مث نــزل إفريقيــة ،وعــاش
يف مراكــش إىل أن مــات ســنة 620هــ .لــه عــدة مصنفــات منهــا :املذهبــة يف احللــى والشــيات ،وتنبيــه
احلــكام ،انظــر جملــة دعــوة احلــق ،العــدد ،404 :صفــر 1434هــ.
( ((7طبقات اجملتهدين ،ج ،1 :ص.99 :
( ((7املرجع السابق ،ج ،1:ص.33:
( ((8املرجع السابق ،ج ،1:ص.54 :
( ((8املرجع السابق ،ج ،1:ص.67 :
( ((8سورة الكهف ،اآلية.29 :
( ((8سورة البقرة ،اآلية.256 :
( ((8شــهاب الدين حممد بن أمحد األبشــيهي ،املســتظرف يف كل فن مســتظرف ،ج ،1:ص ،239 :دار
الفكــر للطباعــة والنشــر.
( ((8حممد إبراهيم الكتاين ،الدعوة إىل استقالل الفكر يف اإلسالم ،ص.21 :
( ((8من ذكراييت عن اليقظة املغربية ،مصدر سابق.
( ((8مصدر سابق.
( ((8حممد إبراهيم الكتاين ،الدعوة إىل استقالل الفكر يف اإلسالم ،ص.29 :
( ((8املصدر السابق ،ص.53 :
( ((9املصدر السابق ،ص.64 :
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( ((9املصدر السابق ،ص.158 :
( ((9حممــد إبراهيــم الكتــاين ،كيــف اســتطاع املســلمون احملافظــة علــى النــص القــرآين ،ص ،87 :جملــد
خمطــوط ،موجــود مبكتبــة ذ .محــزة الكتــاين اخلاصــة ،ال ـرابط ،املغــرب.

(93) paul robert, le petit robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la
langue française. Paris : société du nouveau lettré , 1970.

( ((9الرتاث واحلداثة ،ص.23-22 :
( ((9املصدر السابق ،ص.22 :
( ((9أخرجه النســائي ،كتاب احلج ،ابب :رفع اليدين يف الدعاء بعرفة ،ج ،5 :ص 255:رقم،3014 :
قــال األلبــاين :حديــث صحيــح.
( ((9صحيــح ابــن حبــان ،كتــاب العلــم ،ابب :ذكــر وصــف العلمــاء ،ج ،1 :ص ،289 :رقــم .88:وقــال
شــعيب األرانؤوط يف تعليقــه علــى هــذا احلديــث ،هــذا حديــث حســن.
( ((9عباس اجلرياري ،دفاعا عن الرتاث ،ص ،38 :مطبعة النجاح ،الدار البيضاء1968 ،م.
( ((9احلســن العلمــي ،جتديــد الفكــر اإلســامي ،ص ،10 :ط ،1:مطابــع األهـرام التجاريــة1424 ،ه ـ -
2003م.
( ((10الرتاث واحلداثة ،ص.23:
( ((10عبد هللا العروي ،عن التقليد والتخلف التارخيي ،ص ،168 :بيت احلكمة1986 ،م.
( ((10علــي أومليــل ،الليرباليــة احلقوقيــة والسياســية ،ص ،7:جملــة املســتقبل العــريب ،العــدد ،303 :مايــو
2004م.
( ((10هــو حممــد املختــار بــن علــي بــن أمحــد السوســي اإللغــي ،ولــد ســنة 1318ه ـ بقريــة إليــغ ابلســوس
األقصــى ،هبــا نشــأ وهبــا بــدا دراســته وحفــظ القــرآن علــى عــدة معلمــن ،منهــم والدتــه الفقيهــة رقيــة بنــت حممــد
بــن العــريب األزودي ،حيــث كانــت أسـرته عريقــة يف العلــم ،وملــا شــب انتقــل إىل مراكــش لطلــب العلــم مث فــاس
فدخــل جامعــة القرويــن ،فصــار مــن أكــر علمــاء املغــرب ومــن أكثرهــم أتليفــا وإنتاجــا .كان مــن املؤسســن
للحركــة الوطنيــة الــي حاربــت االســتعمار ،فســجن ونفــي ،وبعــد االســتقالل عــن وزي ـرا لألوقــاف مث وزي ـرا
يف جملــس التــاج ،تــويف ســنة 1963م .انظــر األعــام للزركشــي ،ومالمــح مــن شــخصية املختــار السوســي،
مصطفــى بوكــرن ،ص9:ومــا بعدهــا.
( ((10عبــد هللا ازنيــدي ،الســلفية وقضــااي العصــر ،346 ،ط ،1:دار إشــبيليا للنشــر والتوزيــع ال ـرايض،
1418هــ.
( ((10املصدر السابق.
( ((10حممــد إبراهيــم الكتــاين ،نظ ـرات يف الثقافــة املغربيــة املعاصــرة ،خمطــوط ،مكتبــة د .محــزة الكتــاين،
ال ـرابط ،املغــرب.
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( ((10الدعوة إىل استقالل الفكر اإلسالمي ،ص.197 :
( ((10حممــد إبراهيــم الكتــاين ،نظ ـرات يف الثقافــة املغربيــة املعاصــرة ،خمطــوط ،مكتبــة د .محــزة الكتــاين،
ال ـرابط ،املغــرب.
( ((10سيدي حممد إبراهيم الكتاين كما عرفته .مرجع سابق.
( ((11حممد إبراهيم الكتاين ،الدعوة إىل استقالل الفكر يف املغرب ،ج ،1:ص.177:
( ((11الدعوة إىل استقالل الفكر يف اإلسالم ،ج.33 ،2:
( ((11حممد إبراهيم الكتاين ،حملات من فكر حممد إقبال ،ص ،70:خمطوط.
( ((11حممد إبراهيم الكتاين ،الفقيد حممد الغازي ،اجملاهد الزاهد ،جريدة العلم ،يونيو 1989م.
( ((11الدعوة إىل استقالل الفكر يف اإلسالم ،ص.133:
( ((11حممــد إبراهيــم الكتــاين ،مــن أدب الكفــاح الوطــي ،ص ،103:خمطــوط ابملكتبــة اخلاصــة للدكتــور
محــزة الكتــاين ،ال ـرابط ،املغــرب.
( ((11سورة البقرة ،اآلية.44 :
( ((11سورة التوبة ،اآلية.105:
( ((11سورة فصلت ،اآلية.33 :
( ((11انظــر :ابــن األثــر ،جامــع األصــول يف أحاديــث الرســول ،ج ،11:ص ،320:واإلمــام النــووي،
صحيــح مســلم ,ج ،13:ص ،67:وابــن حجــر العســقالين ،فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري ،ج،13:
ص ،295:واملنــاوي ،فيــض القديــر ،ج ،1:ص.12:
( ((12الفقيه حممد غازي ،اجملاهد الزاهد ،جريدة العامل ،يونيو 1989م.
( ((12انظر املرجع السابق.
( ((12من أدب الكفاح الوطين ،ص.127:
( ((12انظر :حممد إبراهيم الكتاين ،شذرات ،ج ،2:ص ،142-141:ص ،189 :خمطوط يف جملدين،
يف مكتبــة د.محــزة الكتــاين اخلاصــة ،الـرابط ،املغــرب.
( ((12املرجع السابق ،ص.190-189 :
( ((12شذرات ،ج ،2:ص.211-210 :
( ((12املرجع السابق.254 ،
( ((12طبقات اجملتهدين وأعداء التقليد يف اإلسالم ،ج ،3:ص.175:
( ((12حممد إبراهيم الكتاين ،التعليم احلر ،جريدة العلم ،ص ،8:االثنني  30أبريل 1990م.
( ((12املرجع السابق.
( ((13املرجع السابق.
( ((13املرجع السابق.
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( ((13انظر شذرات ،ج ،1:ص.214:
( ((13شذرات ،ج ،1:ص.222:
( ((13حممــد إبراهيــم ،فضــل جامعــة القرويــن يف الدفــاع عــن الســيادة املغربيــة خــال عصــور ،ج،2:
ص ،86:خمطــوط يف جملديــن ،مبكتبــة د .محــزة علــي الكتــاين اخلاصــة ،ال ـرابط ،املغــرب.
( ((13املرجع السابق ،ج ،2:ص.129:
( ((13املرجع السابق ،ج ،2:ص.225:
( ((13حممــد إبراهيــم الكتــاين ،النظريــة العامــة للش ـريعة اإلســامية ،ج ،1:ص ،128:خمطــوط يف جملديــن
يف مكتبــة د.محــزة علــي الكتــاين ،الـرابط ،املغــرب.
( ((13مــن أســرة علميــة بربريــة ،وكان أبــوه أكــر شــيوخ الطريقــة الدرقاويــة ،ونشــأ نشــأة صوفيــة ،وتعلــم العربيــة
فربع فيها ،وحفظ القرآن الكرمي وقرأ علوم الدين واألدب يف سوس ومراكش مث فاس ،وصار سلفي العقيدة
بفضــل شــيخه أيب شــعيب الــدكايل وحممــد بــن العــريب العلــوي ،فنافــح عــن عقيــدة الســلف ،وكان عضـواً ابرزاً
يف احلركــة الوطنيــة الــي كافحــت االســتعمار ،فســجن ونــويف ،وصنــف عــدة آتليــف أمههــا كتــاب املعســول يف
عشـرين جملد ،وعني وزيراً لألوقاف والشــؤون اإلســامية يف أول االســتقالل ،مث وزيراً جمللس التاج ،تويف رمحه
هللا ســنة 1383هــ1963 -م .انظــر :موقــع العالمــة املختــار السوســي:
( .) www.mokhtarsoussi,com
( ((13املرجع السابق ،ج ،1:ص.178 :
( ((14حممد إبراهيم الكتاين ،نشأة الفكر اإلسالمي احلديث ،ص ،111 :خمطوط.
( ((14املرجع السابق ،ص.200 :
( ((14املرجع السابق ،ص.267 :
( ((14حممد ابراهيم الكتاين ،شذرات ،ج ،2:ص.77 :
( ((14املرجع السابق ،ج ،2:ص.89 :
( ((14طبقات اجملتهدين وأعداء التقليد يف اإلسالم ،ج ،5:ص.111:
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املصادر واملراجع
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	-األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض1315 ،هـ.
	-بوشــعيب بــن عبــد الرمحــن الــدكايل الصديقــي ،ذ حممــد إبراهيــم الكتــاين ،مــن ذكـراييت عــن اليقظــة
املغربيــة ،جريــدة العلــم ،نوفمــر 1956/6/3م.
	-مجيل صيليا ،املعجم الفلسفي ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت1984 :م.
	-احلسن العلمي ،جتديد الفكر اإلسالمي ،ط ،1:مطابع األهرام التجارية1424 ،هـ 2003 -م.
	-د .إدريس الكتاين ،الشيخ حممد الكتاين ،دائرة معارف علمية.
	-د .إدريــس بــن حممــد الكتــاين ،الشــيخ حممــد الكتــاين دائــرة معــارف ،العالمــة اجملاهــد حممــد إبراهيــم
الكتاين.
	-د .محزة الكتاين :نبذة عن حياة حممد إبراهيم الكتاين.
	-د .عبد الكرمي زيدان ،الوجيز يف أصول الفقه ،،مؤسسة الرسالة ،بريوت1305 /هـ 1085 -م.
	-د .ماجــد عرســان الكيــاين ،هكــذا ظهــر جيــل صــاح الديــن ،،ط ،1 :الــدار الســعودية للنشــر،
جــدة1405 ،هــ.
	-ســعيد الكحــل ،يف نــدوة «إمكانيــة حتــدث الفكــر اإلســامي وإصــاح الشــأن الديــي» تنظيــم
املؤسســة االش ـراكية لألحبــاث والدراســات والتكويــن ،ال ـرابط ،املغــرب ،يــوم  20ينايــر 2007م.
	-سنن ايب داود ،كتاب املالحم ،ابب ما يذكر يف قرن املائة ،رقم  ،4291دار املعرفة بريوت.
	-سيدي حممد إبراهيم الكتاين كما عرفته .مرجع سابق.
	-الش ـريف اإلدريســي ،نزهــة املشــتاق يف اخ ـراق اآلفــاق ،مكتبــة الثقافــة الدينيــة1422 ،ه ـ -
2002م.
	-شــهاب الديــن حممــد بــن أمحــد األبشــيهي ،املســتظرف يف كل فــن مســتظرف ،دار الفكــر للطباعــة
والنشر.
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	-صحيــح ابــن حبــان ،كتــاب العلــم ،ابب :ذكــر وصــف العلمــاء ،رقــم .88:وقــال شــعيب األرانؤوط
يف تعليقــه علــى هــذا احلديــث ،هــذا حديــث حســن.
	-صحيــح مســلم ،كتــاب الــزكاة ،ابب بيــان أن اســم الصدقــة علــى كل نــوع مــن املعــروف ،رقــم
احلديــث.3207 :
	-الطاهر زنبري ،حممد إبراهيم الكتاين هذا الداعية إلحياء االجتهاد.
	-طه جابر العلواين ،األزمة الفكرية املعاصرة ،ط ،1 :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.
	-طــه عبــد الرمحــن ،العمــل الديــي وجتديــد العقــل ،ط ،3 :املركــز الثقــايف العــريب ،الــدار البيضــاء
املغــرب2000 ،م.
	-عباس اجلرياري ،دفاعا عن الرتاث ،،مطبعة النجاح ،الدار البيضاء1968 ،م.
	-عبــد اجلبــار الســحيمي ،رغــم وزارة اإلعــام رجــان صنعــا اتريــخ االســتقالل .جريــدة العلــم،
1991/1/2م.
	-عبــد الكــرمي غــاب ،الفكــر التقدمــي يف االيديولوجيــة التعادليــة ،ط ،1 :مطبعــة الرســالة ،عــام
1979م.
	-عبــد اللطيــف القتبيــوي ،األســتاذ حممــد إبراهيــم الكتــاين :حياتــه ،آاثره ،وجهــوده يف البحــث
والتحقيــق ،حبــث لنيــل اإلجــازة يف اللغــة العربيــة وآداهبــا ،مــن شــعبة اللغــة العربيــة وآداهبــا ،كليــة
اآلداب والعلــوم اإلنســانية ،جامعــة حممــد اخلامــس ،ال ـرابط ،املغــرب ،الســنة اجلامعيــة-1980:
1981م.
	-عبد هللا ازنيدي ،السلفية وقضااي العصر ،ط ،1:دار إيشبيليا للنشر والتوزيع الرايض1418 ،هـ.
	-عبد هللا العروي ،عن التقليد والتخلف التارخيي ،بيت احلكمة1986 ،م.
	-عبــد هللا ربيــع عبــد هللا حممــد ،االجتهــاد والتجديــد :دراســة أصوليــة ،جملــة املســلم املعاصــر ،العــدد:
 ،131لبنــان ،مــارس 2009م.
	-عبــد هللا كنــون ،أحاديــث عــن األدب املغــريب احلديــث ،ط ،3 :دار الثقافــة ،الــدار البيضــاء ،عــام:
1984م.
	-عبد الوهاب ابن منصور ،أعالم املغرب العريب ،املطبعة امللكية ،الرابط1399 ،هـ .1979 -
	-العظيم أابدي ،عون املعبود ،شرح سنن أيب داود ،ط ،1 :دار ابن حزم1326 ،هـ2005 ،م.
	-عالل الفاسي ،النقد الذايت ،ط  ،5مطبعة الرسالة ،الرابط ،عام 1979م.
	-علي أومليل ،الليربالية احلقوقية والسياسية ،جملة املستقبل العريب ،العدد ،303 :مايو 2004م.
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	-علــي بــن املنتصــر ابهلل الكتــاين ،العالمــة اجملاهــد حممــد إبراهيــم بــن أمحــد الكتــاين ،مطبعــة النجــاح
اجلديــدة ،الــدار البيضــاء 1993م.
	-كرميــة بــن ســعاد ،أعــام التصــوف يف املغــرب ،مركــز اإلمــام اجلنيــد للدراســات والبحــوث الصوفيــة
املتخصصــة,
	-جملة دعوة احلق ،العدد ،404 :صفر 1434هـ.
	-حممد إبراهيم الكتاين،من ذكراييت عن اليقظة املغربية ،جريدة العلم ،نوفمرب1956/6/3 :م.
	-حممــد إبراهيــم الكتــاين ،أبــو شــعيب الــدكايل وطالئــع احلركــة الســلفية ابملغــرب ،خمطــوط مبكتبــة محــزة
الكتــاين اخلاصــة ،الـرابط ،املغــرب.
	-حممد إبراهيم الكتاين ،التعليم احلر ،جريدة العلم ،ص ،8:االثنني  30أبريل 1990م.
	-حممــد إبراهيــم الكتــاين ،الدعــوة إىل اســتقالل الفكــر يف اإلســام ،ط ،1 :مكتبــة نظــام يعقــويب
اخلاصــة ،البحريــن 1435ه ـ 2014 -م.
	-حممد إبراهيم الكتاين ،الدعوة إىل استقالل الفكر يف املغرب،
	-حممد إبراهيم الكتاين ،الفقيد حممد الغازي ،اجملاهد الزاهد ،جريدة العلم ،يونيو 1989م.
	-حممد إبراهيم الكتاين ،الفقيد حممد غازي ،اجملاهد الزاهد ،جريدة العلم ،يونيو 1989م.
	-حممد إبراهيم الكتاين ،اجملتمع اإلسالمي عند عالل الفاسي ،جريدة العلم ،يونيو 1978م.
	-حممــد إبراهيــم الكتــاين ،النظريــة العامــة للشـريعة اإلســامية ،خمطــوط يف جملديــن يف مكتبــة د .محــزة
علــي الكتــاين ،الـرابط ،املغــرب.
	-حممــد إبراهيــم الكتــاين ،حــول ال ـراث العــريب اإلســامي ،خمطــوط مبكتبــة محــزة الكتــاين اخلاصــة،
ال ـرابط ،املغــرب.
	-حممــد إبراهيــم الكتــاين ،شــذرات ،خمطــوط يف جملديــن ،يف مكتبــة د .محــزة الكتــاين اخلاصــة ،الـرابط،
املغرب.
	-حممــد إبراهيــم الكتــاين ،طبقــات اجملتهديــن واعــداء التقليــد يف اإلســام ،خمطــوط يف جملديــن مبكتبــة
محــزة الكتــاين اخلاصــة ،الـرابط ،املغــرب.
	-حممــد إبراهيــم الكتــاين ،كيــف اســتطاع املســلمون احملافظــة علــى النــص القــرآين ،ص ،87 :جملــد
خمطــوط ،موجــود مبكتبــة ذ .محــزة الكتــاين اخلاصــة ،ال ـرابط ،املغــرب.
	-حممد إبراهيم الكتاين ،حملات من فكر حممد إقبال ،خمطوط.
	-حممــد إبراهيــم الكتــاين ،مــن أدب الكفــاح الوطــي ،خمطــوط ابحملكمــة اخلاصــة للدكتــور محــزة
الكتــاين ،ال ـرابط ،املغــرب.
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	-حممد إبراهيم الكتاين ،نشأة الفكر اإلسالمي احلديث ،خمطوط.
	-حممــد إبراهيــم الكتــاين ،نظ ـرات يف الثقافــة املغربيــة املعاصــرة ،خمطــوط ،مكتبــة د .محــزة الكتــاين،
ال ـرابط ،املغــرب.
	-حممــد إبراهيــم الكتــاين ،نظ ـرات يف الثقافــة املغربيــة املعاصــرة ،خمطــوط ،مكتبــة د .محــزة الكتــاين،
ال ـرابط ،املغــرب.
	-حممــد إبراهيــم ،فضــل جامعــة القرويــن يف الدفــاع عــن الســيادة املغربيــة خــال عصــور ،خمطــوط يف
جملديــن ،مبكتبــة د .محــزة علــي الكتــاين اخلاصــة ،الـرابط ،املغــرب.
	-حممــد ابــن الفاطمــي الســلمي الشــهري اببــن احلــاج ،إســعاف اإلخ ـوان الراغبــن برتاجــم ثلــة مــن
علمــاء املغــرب املعاصريــن ،،ط ،1 :مطبعــة الــدار البيضــاء اجلديــدة1412 ،ه ـ 1992م.
	-حممد العلمي ،احلركة الوطنية املغربية ،مطبعة الرسالة ،الرابط ،عام 1980م.
	-حممد الفاسي ،سيدي حممد إبراهيم الكتاين كما عرفته ،جريدة العلم ،غشت 1991م.
	-حممد املختار السوسي :معتقل الصحراء،
	-حممد املكي الناصري ،كيف جندد رسالة اإلسالم ،مطبعة فضالة احملمدية.
	-حممد عابد اجلابري ،الرتاث واحلداثة ،املركز الثقايف العربني بريوت1988 ،م.
	-حممــد عابــد اجلابــري ،وجهــة نظــر حنــو إعــادة بنــاء قضــااي الفكــر العــريب املعاصــر ،ط ،2 :مركــز
دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت ،الــدار البيضــاء1994 ،م.
	-حممــد عبــد الــرؤوف املنــاوي ،فيــض القديــر شــرح اجلامــع الصغــر ،ط ،1 :دار الكتــب العلميــة،
بــروت1986 ،م.
	-حممد عزيز احلبايب ،األستاذ حممد إبراهيم الكتاين خزانة عربية إسالمية متشي على قدمني.
	-النظريــة العامــة للشـريعة االســامية :حممــد إبراهيــم الكتــاين ،خمطــوط يف جملديــن مبكتبــة محــزة علــي
الكتــاين اخلاصــة ،الـرابط ،املغــرب.

- paul robert, le petit robert : dictionnaire alphabétique et analogique
de la langue française. Paris : société du nouveau lettré , 1970.
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