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 ةجتماعيّ ة وااللسماييّ رئيس جايعة العلوم اإل
 السابقً  فرجينيا –ليزبرج 

ةقرآنيّ ة طو جابر العلواين للدرالسات الألكادّييّ  سئيس ادلؤلسّ الر 



 ٕ 

 : تصدير
 

ّّ اجمللس اإللقد تشرفت بدعوة  اإلصبلح واالجتهاد عند »يؤسبره للمشاركة يف  األعلى يف اعبزائر لسبلي
ّّ قالو الشيخ البشَت اإلَيا  دعوةالوتذكرت بعد تلقّ  «علماء اإللسبلـ بُت اؼباضّ واغباضر ؼبا كثر » :يرة براىيم
 «االجتهاد والتجديداإلصبلح و »لقد كثر اغبديث عن : يل أف أقوؿلعّل و ، «اغبديث عن اعبهاد قّل اجملاىدوف

 . لذلك واؼبؤىلُت لو والقادرين عليوانعداـ اؼبمارلسُت  وأقلة يف وقت نشهد فيو 
 ؼبوضوع االجتهاد اؼبؤسبر أدركت ين يرادىم يف زبصيص ىذا ى ىذا اؼبلتقىوابلقائمُت عل عبزائروؼبعرفيت اب

ة اؼبصوغة بلغة تقليديّ ة الصوليّ قصد أف ذبمع رزية ين البحوث األمل ي؛ غَتيإليو  أو يلتفتيدركو ال قد َيا 
جابَو َيا  صل على ؿباوالت جادة تتتوع وبأف  أراد  لعّل اجمللس بل، اجمللس األعلىيكتبة يعاصرة سبؤل هبا 

يبكن أف يقـو على ألستو ودعائمو يشروع  «اجتهاد يعاصر»اولة لبناء علماء أصوؿ الفقو لتتجاوزه يف ؿب
« ّّ ّّ  حضاريّ  إصبلح مث يتجاوز ثنائيتهما لبناء ، اؼبعاصرةفيد ين ويتت، يتتوع  الًتاث «يعاصر إلسبلي

ّّ اإل اعبزائريّ  اؼبتتقبل  . اؼبشرؽ إف شاء هللا لسبلي
ّّ اإل والستشراؼ اؼبقصد األلساس للمجلسولعلٍت وفِّقت إلدراؾ  يف ىذه لعّل و . األعلى ابعبزائر لسبلي

: فأقوؿ وابهلل التوفيق، وتطلعاتو راجمللس اؼبوقّ احملاولة شيئا ين االلستجابة آلياؿ 
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 : واجلمع بني القرائتني يف العقل الربىاين: متهيد
 

ونتلم على ونصلّ . اغبمد هلل نتتغفره ونتتعينو ونتتهديو ونعوذ ابهلل ين شرور أنفتنا ولسيئآت أعمالنا
 . اا كثَتً تتليمً  صلى هللا عليو وآلو ولسّلم عبد هللا ورلسولوؿُبَمَّد  لسيدان
اعبمع بُت »القادر على  ٔ«العقل الربىاين»ينذ فًتة النبوة األوىل ين بناء  قد سبّكن اإللسبلـكاف  
كما يعرفو - وىو القرآف -نو اؼبتحدَّى أبقصر لسورة ي، د بتبلوتواؼبتعبّ ، اؼبعجز، قراءة الوحّ اؼبتلو: «القراءتُت

وتراكم يف ، فيو ين لسنن وـبلوقات واتريخ وترابط بُت عناصرهَيا  وقراءة الكوف اؼبنثور بكل -علماء أصوؿ الفقو
وتنزيل ، ين اػبلق يتتخلف ويؤسبن على ربقيق غاية اغبقّ أنّو  فاإلنتاف اؼبتلم ينذ غبظة إيبانو يدرؾ؛ يعارفو

واؼبعرفة الشايلة بتنن الكوف وعناصر ، ابلوحّ تاّيةوذلك يقتضّ ينو اؼبعرفة ال، اشقيم الوحّ يف الواقع اؼبع
أو عقبل ، يناط بو اعبوالف يف كل ىذه اجملاالت اليبكن أف يكوف عقبل قاصرا أو ؿبدوداالَِّذي  والعقل. الواقع
تدة تشمل األرض فدوائر عمل العقل يتداخلة يتصلة فب، أضيق الدوائر حصره وربديد ييادينو يفيبكن 
ولذلك كانت يتتغربة تلك األفكار واألطروحات اليت رباوؿ أف ، والغي  والشهادة، والدنيا واآلخرة، والتماء
لطاقاتو ؾباال ضيقا ال هبتهد يف لسواه وال يبدع خارج  ّددورب، ين جوالف العقل ولسياحاتو يف ذلك كلو ربدَّ 
ّّ أال وىو اجملاؿ ال؛ دائرتو ّّ شف عن اغبكم الأو ؾباؿ الك، فقه ىذه  واألكثر غرابة ين ذلك أفّ . شرع

دة غبركة العقل اليت كاف العلماء ينظروف إليها حبذر شديد قد لسادت بعد ذلك وبرزت كأّّنا األطروحات اؼبقيِّ 
ّّ عداىا ين تفكَت  َيا  وكأفّ ، األصل يعاًف و ة بشكل دقيق شرعيّ ات واؼبقاصد والغاايت الكليّ يبلحظ ال كل

لتصبح تلك األطروحات أو اآلراء اؼبغرقة يف التحديد ، اؼبتتغرب أو األقل شيوعاُىَو  يف اغبياة اؼبتتجدات
َّ  والتقييد والتخصيص فكانت . ولتمّثل فيما بعد اؼبوقف الرظبّ التائد أو العاـ عبماىَت األية، اآلراء التائدةِى

ئرة عملو وهتيئتو وتضييق دا، لعقل اؼبتلمالنتيجة أف دور االجتهاد قد تقلص سبهيدا لتقييد وربديد حركة ا

                                                           
ليس ىناؾ تعريف يتفق عليو للعقل الربىاين، وتعريفات العقل يف يقاالت اإللسبلييُت ولدى الغربيُت تعريفات كثَتة ويتعددة، ولعل أقرب  ٔ

نا: "أنّو القوة اؼبدركة للحقائق، والقادرة على سبييز اغبقائق وإعطائها أقيايها، وكذلك التمييز بُت اغبقائق واألوىاـ واغبق يعانيو إىل يرادان ى
والباطل، والتدليل على ذلك ابلربىنة عليو، وكل حبتبو، ففّ الدعاوى البد ين االلستدالؿ بطريقو ويناىجو، ويف اؼبروايت البد ين إثبات 

﴿ُقْل َىاُتوْا بُ ْرَىاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾  قاؿ تعاىل: ها، وأيا البديهيات فبلبد أف تبده العقوؿ بوضوحها وىكذا"الصحة بطرائق
 (. ٘ٔ( وؿبصوؿ ابن العريب بتحقيقنا ـبطوط مل يطبع بعد ص )ٗٛ/ٕ. راجع اؼبعجم الفلتفّ )(ٔٔٔ)البقرة:
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وأنقذ عقوؿ يعتنقيو ويتبنيو ، كاف ين أوؿ األيراض اليت قضى عليها اإللسبلـالَِّذي   ة التقليدألبلرتكاس يف ضب
 . ينها

 



 ٘ 

 : األطوار اليت يرَّ هبا العقل ادلسلم
 

صلى هللا عليو وآلو - الكرًنوىدي الرلسوؿ ، عقل برىاين يتأّلق جواؿ صنعتو آايت الكتاب العزيز: أوال
إىل حد كبَت حبيث أضفى الشرع رداءه الكرًن  -تكاد تكوف يطلقة-ات والسعة وينحو الشرع صبلحيّ ، ولسّلم

فنشأ نوع ين التضافر والتعاضد بُت الشرع والعقل ، جاءت بو العقوؿ التليمة ين اجتهادات قويبةَيا  على كل
واصطح  ، أتيح لو بذلك أف ينتج علويا "ازدوج فيها العقل والتمع وقد، ة لو نظَتا ين قبلبشريّ مل تعهد ال

 . ٔفيها الرأي والشرع"
 

ين أزية ثقة بُت النقل والعقل قبمت عن ألسباب  انوعً يا يبكن اعتباره مث جاءت يرحلة لساد فيها : اثنيا
ّّ عديدة قد يكوف ين أوؽبا إلساءة الظن ال العقل قد  ُت أفّ الفقهاء واآلاثريّ  ا ينظنِّ  نتاينّ اثرّي ابلعقل اإلواآل فقه

ّّ د يهدّ  ّّ  اؼبنهج الفقه العقل بكل يا يبكن ين  العمل على تقييد ؛ فبدأوذلك إبخضاعو للقبوؿ أو الرفض العقل
واالضطراب يف فهم طبيعة ، وإلساءة فهم دور الشرع، ةعربيّ بعد نقل "علـو األوائل" إىل الّلغة ال خاّصة، قيودال

يف  فكريّ ات اليت يثلت االكبراؼ الزئيّ ذلك حُت انعكتت تلك اعبكاف و ، قوًنوالعقل بشكل العبلقة بُت النقل 
ويا تبل ذلك ين اختبلفات أدت إىل ظهور تلك ؟ ة "اإلياية" وىل تثبت ابلنص أو ابلعقلجزئيّ بداايتو ك

ليت لسار العقل اؼبتلم ا -يالك بن نيب حت  تعبَت الفيلتوؼ اعبزائريّ -« األفكار اؼبميتة»التلتلة القاتلة ين 
واالضطراب يف فهم عبلقات األلسباب ، نتاينّ اعبرب ونفّ حريّة االختيار اإلأفكار وىّ لسلتلة ؛ فيها بعد ذلك
حكم  قضّيةو ؟ أىو العقل أـ الشرع؛ والنزاع حوؿ اؼبرجع األوؿ يف إثبات القيم أو الكشف عنها، ابؼبتّببات

وىل يكوف ين اللطف أو ين الواج  اختيار األصلح ،  واإلنتافوالعبلقة بُت هللا، الشرعورود األشياء قبل 
وطرؽ ، وعبلقة النص ابلواقع، ين كبلـ يف كراية اإلنتاف وصفات الباريها ويا اشتق ين؟ للعبد على هللا تعاىل

 . ثواالضطراب يف ربديد العبلقة بُت الكتاب الكرًن واألخبار واألحادي وقضااي التأويل ولسواىا، تفتَت النص
اؼبعتزلة فرؽ وبروز ، ونشوب اؼبعارؾ اؼبختلفة بينهما، يرحلة الصراع اؼبفتعل بُت النقل والعقل: اثلثا

 . واألشاعرة وأىل الرأي وأىل اغبديث وين إليهم

                                                           
 ٖاؼبتتصفى، أبو حايد الغزايل: ص  ٔ
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ّّ يرحلة التقييد ال: رابعا ة عقليّ إىل  التاـ والركوف، ةصليّ و ويلكاتو األاتويصادرة صبلحيّ  ةأبحكاـ فقهيّ  عقل
ذوى  إال قليبل حىت اؼبتلم بعد ىذه اؼبرحلة ومل يلبث العقل. اواالجتهاد شذوذً  ألصلا واعتبار التقليد التقليد
ّّ اجملاؿ ال يف لسائر اجملاالت؛  وينهافقد قدرتو و  وذبل وظلت القيود ، أوالً  كاف قد حصر فيوالَِّذي   ذاتو فقه
كما يبلحظ ذلك يف -عليها ابلتجن أحياان  حىت ربوؿ االجتهاد إىل هتمة يعاق  اؼبتلم على العقلتتابع ت

 . ويا تبله ٔتراجم بعض علماء القرف الثاين اؽبجري
ؿباوالت االجتهاد  وأة فبل ينكر أف تلك اؼببادرات فرديّ على اؼبتتوايت الأّيا  ،ىذا على اؼبتتوى العاـ

على اؼبتتوى العاـ ومل تكن  ولكن أثرىا كاف ضعيفا، العصور مل يكن ىبلو ينها عصر ين فرديّ على اؼبتتوى ال
 الستقر عليو لدى يعظم الفرؽَيا  تتتحقو ين عناية بعد أف الستقر التقليد علىَيا  تلك االجتهادات تلقى

بتائر فصائلها كل حبت  يوقعو ويتتوى قدراتو  تشيع يف األية نفتّيةة و عقليّ فاالجتهاد حالة . ةلسبلييّ اإل
لببة ين العلماء ضبلتو  اؼبختلفة يف ؾباالت االختصاص جتهاداتا صياغة وتنفيذ تلك االأيّ و ، ويؤىبلتو

 . واؼبتخصصُت
 

 : اجلدل يف االجتهاد وحولو
 

وقد يتتمر كذلك ، لقد بقّ االجتهاد يثار جدؿ ينذ أواخر القرف الثالث اؽبجري وحىت يـو الناس ىذا
، وييادينو، وولسائلو، يقدياتوو ، وشروطو، وضوابطو، وياىيتو، لقد اثر اعبدؿ حوؿ حقيقتو. لفًتة طويلة
ومل يكد عصر ين العصور . ُت وفقهاءأصوليّ ُت و كبلييّ ين  ألّية أكابر علماء ا -كلو–وتناوؿ ذلك . وؾباالتو

تركو األئمة َيا  وأف، ىبلو ين جدؿ يف االجتهاد وأصولو حىت عند أولئك الذين قالوا ابنتداد ابب االجتهاد
وأولئك ، ين فقو كاؼ للمتلمُت ويغن ؽبم عن االجتهاد -واف هللا عليهمين فقهاء أىل التّنة رض–األربعة 
ويف عصران ىذا كثر اعبدؿ واشتد النقاش حوؿ . «ترؾ لبلحق شيئاَيا  أف التابق»يف وقت يا الذين قرروا ىم 
وب جأعٍت و  -ة ضروريّ ة البديهيّ وأصبحت ىذه ال، نظايا للحياة -نفتها-ة لسبلييّ ة الشريعة اإلصبلحيّ يدى 

ٍت اؼبتلموف هبزيبة لساحقة عق  اغبرب فلقد يُ . وأخذ ورد، ة يوضع تتاؤؿ وتشكيكلسبلييّ ربكيم الشريعة اإل
ىيكبل ين دوف  أصبحتبعد أف . ـٕٜٗٔيف يارس / آذار ة وإلغائها عثمانيّ ة األوىل واّنيار اػببلفة العاؼبيّ ال

                                                           
 يف ذلك كتاب "البدر الطالع يف تراجم علماء القرف التالسع" يراجع  ٔ



 ٚ 

ّّ والفقو اإل، ةلسبلييّ إلوضُبّلت الشريعة ا، ووقع فصاـ بُت اإللسبلـ واؼبتلمُت، يعٌت اعبزء األىّم  يتئولّية لسبلي
النكد بُت اإللسبلـ ابعتباره ثقافة د ىذا التصّور اؼبنحرؼ لقبوؿ الفصاـ فمهّ ، والنصي  األوفر ين ألسباب اؽبزيبة

 ضيقَيا  إىل واقع يعيشو اؼبتلموف ين غَتربوؿ  ىتومت تكريس الفصاـ ح، وبُت أبناء العروبة واإللسبلـ، وحضارة
 . أو بـر

ولكن طائفة ين علماء اؼبتلمُت كانت على إدراؾ اتـ غبقيقة اؽبزيبة وألسباهبا اغبقيقّية وعوايلها  
كانت ترجع إىل والًتاجع  أّف ألسباب اؽبزيبة كّلو   عاؼبة العلم -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ؿُبَمَّد  أّية وكانت ىذه الطائفة ين، ةتارىبيّ ال

ّّ اإل عريبّ ين يدرس التاريخ ال إفّ . اتو وغاايتو ويقاصدهكليّ واعبهل ب، ويقاصده اإللسبلـائق البعد عن حق  لسبلي
ويع وىجرىم القرآف اجمليد ، أف أتخر اؼبتلمُت لسار بتواز اتـ يع اكبراؼ فهمهم لئللسبلـيتتطيع أف يلحظ 

ّّ لوا ابعبكأف تشاغ– اغبياةيف أير ين أيور  القرآففكّلما جانبوا ، حقائقو ويقاصده ابتعادىم عن عن  زئ
ّّ ال واقًتبوا كبو ، أتخروا عن يكاف صدارهتم خطوة، ين عراه أو نقضوا ينو عروة -وابلولسيلة عن الغاية، كل

 . ىزيبتهم خطوات
 
ال ، األخذ حبقائق الدينودعت إىل ، اغبق والتزيت بو لسبيل اليت عرفت ٔاؼبتتنَتة وىذه الطائفة اؼبؤينة 

تهم رباوؿ أف تشق طريقها إىل عقوؿ وقلوب أولئك الذين اجتالال تزاؿ  ،كلوالدين  أّّنا  بقشور يظن البعض
وحلولو ، ونظايو أكمل، وعدلو أمشل، وصراطو أيثل، أقـو هللا ودين، أىدى قرآفالشياطُت لتثبت أف شريعة ال

كفوءة إذا تعايلت يعها عقوؿ   جّد أو هبّد ين يشكبلت اغبياة يف لسائر اجملاالتَيا  األقدر على يواجهة
ّّ يبدعة ؾبتهدة قادرة على التمييز بُت ال ّّ واعب كل  . خرويّ واأل دنيويّ وال، والغائّ والولسائلّ، زئ

اجتهاد القادرين ين أبنائها على ربقيق التواصل بُت األجياؿ ين ولسيلة إلثبات ذلك غَت ؤلّية وىل ل 
ة وكماؽبا ومشوؽبا يّ قرآنصبلح الشريعة ال وبياف، فة القرآوربطيم جدار اؽبجر بُت القرآف اجمليد وأيّ  واترىبها عةالطال

 . ةتارىبيّ حبت  يقتضيات الزياف واؼبكاف والصَتورة ال وبركتها ورضبتها وخَتىا وبّرىا وقدرهتا ووفاءىا

                                                           
 تراجع يقدية الطبعة الثانية ين كتابنا "االجتهاد والتقليد" طبعة دار األنصار، القاىرة.  ٔ
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 : اضاريّ االجتهاد وادلشروع احل
 
، وفقو قوًن، وإرادة إصبلح ين غَت كد وكدح واجتهاد وذبديد يشروع حضاريّ ربقيق بناء أو يبكن  ال 

وفقو ، ةالقرآنيّ  الشريعةو القرآف وفهم ؼبقاصد ، ة واضحةكليّ ورؤية  ، وزبطيط دقيق، ورأي يتتقيم، وفكر لسليم
، ووعّ على األبعاد والولسائل واؼبقّويات واؼبوانع والعقبات، ةجتماعيّ ة واالفرديّ ة البشريّ وإدراؾ للفطرة ال، للواقع
آبداب  يؤدبة يؤينة يطّمئنة نفتّيةو ، ة يتلمة يتمّيزة بثقافتهاعقليّ و  ،كايل يعُت على ذلك كّلو  ثقايفّ ونتق 

أو خطبة ، أو يقالة لسائرة، نصيحة عابرة عن إصبلحو وتغيَته، فاألير مل يعد كافيا فيو أو يغنيا، اإللسبلـ وفنونو
 ثقايفّ و  فكريّ صراع أير ال يبكن أف يبر دوف ُىَو  بل، بليغة أو نداء يؤثر أو شعار يعلن أو ذبّمع ؿبّدد

والعاقبة فيو ألولئك ، بل قد يتتمر أجياال، ال وبتم يف يوقف أو لساعةو يشمل صبيع جوان  اغبياة  حضاريّ و 
وتقديوا دبشروع كايل يليب صبيع يطال  اغبياة ويتتجي  لكل ، الذين عملوا فأتقنوا العمل وأحكموه

ووبدث ، يبٍت حضارة ويقّيم عمراانلحاجز  أيّ وال يقف أيايو حاجز ، ويتخّطى لسائر العقبات، يقتضياهتا
 . صبعُتأف أيتوا دبثلو فضبل عن أحتن ينو ولو اجتمعوا أ على ّنضة يتحدى هبا أصحاب اؼبشاريع األخرى

 
والشهادة على ة واػبَتيّ ة ولسطيّ دبقتضاه إىل يوقف الألّية تعود االَِّذي  الكايل ضاريّ وبدوف اؼبشروع اغب 

 . الستعادة يكانتها أو الستئناؼ دورىا ألّيةالناس لن تتتطيع ا
ّّ مل يكن ؾبرد تغيَت وقيّت أو شينذ بداية أزية االكبراؼ حدث للمتلمُت الَِّذي  إفّ   بل لقد نقضت ، كل

ة صلة قويّ فلم تعد لؤلّية ، ة يقوِّيا بعد اآلخرلسبلييّ ة اإلشخصيّ واّنارت يقويات ال، عرى اإللسبلـ عروة عروة
 كما مل تعد ؽبا،  تهاعقليّ ة تصوغ إلسبلييّ ثقافة  القرآف ؽبا يعامل رؤيتها وتصورىا وبناءحبيث وبدد  ابكتاب رهبّ 
تها وهتذب نفتية تصوغ إلسبلييّ وال فنوف ، ة تتدد يتَتهتاإلسبلييّ وال يفاىيم ، ة تقود خطواهتاإلسبلييّ علـو 
 عند التحقيق ال قبد ذلك فيو، وبتوي على األصالة و ترااثً  دبا ُعدّ  والستعيض عنو، لقد ذى  ذلك كّلو، يشاعرىا

ين ثقافة  -ينقوص وبشكل شائو أو -أكثرىا يتتوردوىّ يعازؼ  «حداثة»يت ظبّ  دبعارؼ ويعلويات وفنوفو 
، وينذ لسنوات. ويقّويات تصّوراتو، الغرب ويعارفو وفنونو ويفاىيمو وعلويو ويصادره ويكّوانت فكره وعقيدتو

 إىل تتتهدؼ ولسحق صباىَتىم اإلحتاس ابلدونّية دّبت يشاعر يقظة، بعد أف أحّس اؼبتلموف دبهانة اؽبزيبة
وترلسم ، رباوؿ أف تعّ ذاهتا، ال تزاؿ نتائجها يف أحشػاء الغي ، «ةلسبلييّ ابلصحػوة اإل»عرفت ، ّنضة بناء

وىّ يف صحوهتا ىذه تقل  يف ، وأف تتتشرؼ يتتقبلها، وتربط بُت ياضيها وحاضرىا، تهاشخصيّ يبليح 



 ٜ 

وعن يبليح ، ةنهجيّ وعن ركائزىا اؼب، ةضاريّ ة وعن يقّوياهتا اغبثقافيّ تها الشخصيّ ها وتراثها ابحثة عن بطوف اترىب
عّلها تعيد ، والثقافة واغبضارة، والعلم واؼبعرفة، نفتو يف الفكر واؼبنهج ّءوتبحث عن الش، ةفكريّ تها الشخصيّ 

 . وتكوين ولسائلها، ترتي  يقّوياهتا
أيراضها  ألّيةمل تعاًف اَيا  وأف الصحوة لن تصبح صحوة حقيقّية، ال يبكن أف يتمّ وين اؼبعلـو أّف ذلك  

ـ بتصحيح يفاىيمها وإعادة ترتي  و وتق، وتعد بناء يقّويات اؼبنهج عندىا، ةفكريّ أزيتها ال يتهاالكثَتة ويف يقدّ 
ف تتّم إال ين خبلؿ تفاعل عقوؿ وكّل ىذه اػبطوات يف كّل ين ىذه اجملاالت ال يبكن أ، وفقو واقعها، أولواّيهتا

، وذبتهد لقيادة حركة الصحوة، ة وذبتهد لبناء الّذاتشخصيّ يتلمة نَّتة قادرة يعطاءة ذبتهد يف الستعادة ال
وذبتهد لبناء ينهج لسليم تتمّكن دبقتضاه ، وذبتهد للوعّ على الّذات، وذبتهد لربط اغباضر ابؼباضّ واؼبتتقبل

 إعمارو غاايت اليت رظبها هللا تعاىل لعباده يف ينهج االبتبلء وااللستخبلؼ والتدافع ين قيادة رك  اغبياة كبو ال
لتحقيق الغاية يف  -تعاىل  -وإعبلء كلمة هللا ، الدين كُتوسب، ونشر األين، وإقاية اغبق والعدؿ فيها األرض
، ةينهجيّ ة ألنّو ولسيلة ولذلك فإّف البحث يف االجتهاد ويف ىذا الوقت ابلّذات يتخذ يوقع الضرور ، العبادة

 . تفتقر إىل الستخدايها عقوؿ العايلُت وخربات اجملاىدين وخطوات اجملتهدين وؿباوالت اجملّددين
 

ّّ يدخل   أول الوىن: لقاضييت االجتهاد والتقليد اترِي
 
ابلفقو حبيث صار ذكر أّي ينهما يتتدعّ اؼبفهـو  -على لسبيل اغبصر– لقد ارتبط يفهـو االجتهاد 
َّ  ة األوىللسبلييّ أبرزىا أّف البيئة اإللعّل وذلك أللسباب عدة ، إىل الذىن اآلخر وىّ بيئة عرفت ، ةعربيّ البيئة الِى

َيا   ا ين العلـو واؼبعارؼ والفنوف اللهم إالوً لْ وكانت خِ . قبل اإللسبلـ أبّنا بيئة أيّية مل تكن ربت  وال تكت 
،  ويعرفة فطريّة ؿبدودة ابلنجـو لضبط اؼبتَت ليبل. ر واػبطابةكاف ين عناية ابألايـ )التاريخ( واألنتاب والشع

وأشخاص قليلوف كانوا يعرفوف بعض اؼبعامل الباقية ، كما كاف ىناؾ بعض اػبرباء يف القيافة )قص األثر( والفرالسة
"أيية" و. ألفواهة ين يعلويات شائعة هبري تناقلها عادة ابيهوديّ ة والتيحيّ ونتفا عن اؼب، ةبراىيميّ ين اغبنيفّية اإل

لِتُنِذَر قَ ْوًيا يَّا ﴿: ومل تتلق رلسالة ين قبل، وىّ أف العرب كانوا ين األيم اليت مل أيهتا نذير، أخرى كانت لسائدة
 (.ٙيس:) ﴾أُنِذَر آاَبُؤُىْم فَ ُهْم َغاِفُلونَ 
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بكل  -ولسّلمصلى هللا عليو وآلو  -وؼبا جاء اإللسبلـ أصبحت آايت الكتاب الكرًن وبياف رلسوؿ هللا  
ين عامل الغي  ، ين أيور الدنيا أو اآلخرةشّء  أقبلوا عليو يتتقوف ينو كلّ الَِّذي  أنواعو يصدر علمهم الوحيد

صلى  -وال أطلقوا كلمة "علم" على غَته طيلة حياة رلسوؿ هللا ، ومل يكن ؽبم علم لسوى ذلك، أو عامل الشهادة
ة يعّينة كانت يعرفيّ هاء كثَتوف عرؼ بعضهم ابلرباعة يف جوان  وأصبح بُت الصحابة فق -هللا عليو وآلو ولسلم 

أرحُم أيَّيت أبيَّيت أبو َبكٍر وأشدُّىم يف ديِن »اغبديث الشريف  ففّ: الكتاب والتّنةيف صبلتها ترجع إىل الفقو يف 
ُّّ بُن أيب طالٍ  وأقرُؤىم ِلكتاِب اَّللَِّ  أيبُّ بُن كعٍ  وأعلُمهم  اَّللَُّ عمُر وأصدُقهم حياًء عثماُف وأقضاىم عل

ابغببلِؿ واغبراـِ يعاُذ بُن جبٍل وأفرُضهم زيُد بُن اثبٍت أال وإفَّ ِلكلِّ أيٍَّة أييًنا وأيُُت ىِذه األيَِّة أبو عبيدَة بُن 
 . ٔ«اعبرَّاحِ 

 
 : يف البدء كان الفقو

 
يعتمدوف على  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–وكاف لق  الفقهاء غَت يتداوؿ، وكاف ين يتقن الفتوى ين أصحاب رلسوؿ هللا 

يفعل ذلك وهبي  على  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–القرآف اجمليد ويا جاء بو نصا أو الستدالال، ويعرفوف كيف كاف رلسوؿ هللا 
د لق  "الفقيو" فلم يشع الستعمالو إال بعأّيا  ،«القرّاء»ػ وىؤالء كانوا يعرفوف بألسئلة الناس دبا أوحى إليو ربو، 

العاـ الشايل  هو الفقو دبعنالكن، الفقو كافلذلك فإّف ين اؼبمكن القوؿ أبّف أوؿ علـو اؼبتلمُت  ، ىػ(ٓٗ)لسنة 
ة عمليّ الة شرعيّ أّيا الفقو اؼبعرؼ أبنّو )العلم ابألحكاـ ال .أي الفهم الدقيق اعبيد أبيور الدنيا وأيور اآلخرة –

وكذلك اغباؿ ، صطبلحّ دقيق مل يشع إال بعد عصر التدوينة( فذلك يفهـو اتفصيليّ اؼبتتمد ين أدلتها ال
 . ومل يكن يتميزا ظاىرا ين حيث اؼبوضوع واؼبنهج، ابلنتبة لعصر كبار التابعُت فلم يكن ؽبم علم غَت الفقو

 
التابعُت بدأت تتمايز العلـو وبدأ يظهر إىل جان  الفقو علم التفتَت وعلم اغبديث  اتّباع ويف عصر 
، راجعة إىل الفقو يف ّناية األير -يف اغبقيقة  -وىذه العلـو ، وكذلك التَت واؼبغازي، تعلق هبمايَيا  وبعض

 ةة ولسنّ وكذلك اغبديث ولسَت ، ةفقهيّ يبكن أف تدؿ اآلية عليو ين أحكاـ َيا  فالتفتَت يراد ينو الوصوؿ إىل
 . ويغازيو -صلى هللا عليو وآلو ولسّلم  -رلسوؿ هللا 
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لفقو يف تلك الفًتة والسعا شايبل لكثَت ين القضااي اليت سبّيزت فيما بعد علويا يتتقّلة  وقد كاف يفهـو ا 

بل أصبحت ، كما أف العلـو اليت سبيزت عنو مل تذى  بعيدا،  واألخبلؽ والتلوؾ والًتبية وكبوىا، كعلم التوحيد
بناء الذي اعتمد عليو يف م علالُىَو  :فالفقو األكرب إذف، علـو ولسائل أو علويا يتاعدة يف ؾباالت الفقو

، وىو فقو يقتضيات اػببلفة ويتتلزيات أداء األيانة، ة للفرد واأللسرة واجملتمع والدولةلسبلييّ ة اإلشخصيّ ال
، إللسبلـ كّلو وفهم يقاصدهن ابالتديّ إنّو فقو ، والقياـ حبّق العمراف والوصوؿ إىل األحتن يف اختبار االبتبلء

 . اتوجزئيّ اتو و كليّ وغاايتو وأىدافو و 
 

ّّ اتريخ الفقو اإل   : ويراحلو لسماي
ّّ اإلاتبوف يف اتريػخ الفقػو لقػد اتفػق الك   : على تقتيم اتريخ الفقو إىل اؼبراحل التالية (ٔ)لسبلي
 

وتعترب ّنايتو عند وفاة رلسوؿ هللا ، واعبماعة أىل التّنةعصر النبوة وىو عصر النص لدى : ادلرحلة األوىل
كاف يتلو على الناس القرآف ويعلمهم  -صلى هللا عليو وآلو ولسّلم- رلسوؿ هللا و  «التمع»فهو عصر  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-

ة ينهج اتباع القرآف يف كل للبشريّ  -صلى هللا عليو وآلو ولسّلم- رلسوؿ هللا ـ وابتباع القرآف قدّ  ،آايتو ويزكيهم
 . زياف ويكاف

 . وىو عصر نقل الّنص وضبطو واالجتهاد يف أىم الوقائع اغبادثة، عصر اػبلفاء الراشدين: ادلرحلة الثانية
. يبدأ يػن ّناية عهد اػبلفاء الراشدين وينتهّ يف أوائل القرف الثاين اؽبجريالَِّذي  العصر: ادلرحلة الثالثة

ّّ وىو عصر يتصل بتابقو فيما تقدـ غَت أنّو ايتاز ابشتداد الصراع ال الَِّذي  ـوظهور حالة الفصا. والفنت تيالس
حدث بُت أىل التلطاف والفقهاء والذي أحدث آاثرا خطَتة يف ؾباؿ التعايل يع اؼبصادر واؼبناىج والعقائد 

 . يعده البعض عصر النقل واعبمع -كّلو-وىذا . والفقو
وفيها مّت صبع العلـو ، ىػ(ٖٓٔىػ( وتنتهّ بتنة )ٔٓٔوىّ اؼبرحلة اليت تبدأ ين لسنة ): ادلرحلة الرابعة

 . ة اليت دارت حوؿ الّنص وبلورهتا وتدوينهالسبلييّ اإل
                                                           

اثران الستعماؿ يصطلح اتربخ الفقو اإللسبليّ على اتريخ التشريع اؼبتداوؿ بُت الكاتبُت يف اتريخ ىذا العلم ألف القرآف اجمليد قد حصر آ ٔ
 قد ىدى البشر إىل كتابو العزيز إذا أرادوا يعرفة أحكايو، فبل تشريع إال يا جاء بو الوحّ -تبارؾ وتعاىل–وهللا  -لسبحانو–اغباكمية يف هللا 

 يف كتاب هللا تعاىل؛ ولذلك فإف التأريخ اؼبتداوؿ والذي يدرلسو طبلب العلـو النقلية إمبا ىو أتريخ للفقو ال للتشريع.



 ٕٔ 

 
 . ىػ(ٙ٘ٙوتنتهّ بتقوط بغداد لسنة ) رابعوىػّ اؼبرحلػة اليت تبدأ ين ينتصف القرف ال: ادلرحلة اخلايسة

غَت أّف . بتقوط بغداد وبقيت يتتمرة حىت يوينا ىذا وىّ اؼبرحلة اليت بدأت: ادلرحلة السادلسة
، وف مثّ التتار ين تديَت للمكتبات ودور العلمصليبيّ فعلو الَيا  تبقى ين كت  ورلسائل بعدَيا  بداايهتا سبيزت جبمع

حفظت البقّية ، بقى ين تراث األّية يف يدّوانت يولسوعّيةَيا  فلقد نشط علماء القرنُت الثاين والتالسع يف صبع
ّّ الباقية ين تراث األّية ال  . والفٍتّ  علم

 
 : ره يف يراحل أربعةوبعضهم هبعل اتريخ الفقو وتطو 

 
والبياف  نبويّ الشرح ال باعو وىوواتّ  قرآينّ وىّ يرحلة عصر نزوؿ الّنص ال، يرحلة الّنشأة: ادلرحلة األوىل

 . «التمع»يرحلة تعد وىّ . احملمدّي ابلقوؿ والفعل وردبا التقرير
ين وانتهت بعد القرف وىّ يرحلة بدأت بعصر اػبلفاء الراشد، يرحلة الشباب والقّوة: ادلرحلة الثانية

وىّ يرحلة ، (. ىػٖٓٔأو  ٖٜ)عاـ  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–أي بوفاة آخر صحايب ين أصحاب رلسوؿ هللا ؛ األوؿ بقليل
 . اعبمع والنقل

 -اؼبرحلة اليت بدأت بنهاية عهد اػبلفاء الراشدين وانتهت بعد وفاة عمر بن عبد العزيز : ادلرحلة الثالثة
وعليو تكوف ىذه اؼبرحلة شايلة . األوىللعّلو و ، وذلك على قوؿ ين يقتموف اؼبرحلة الثانية إىل يرحلتُت –هنع هللا يضر 

 . ؼبرحلة "اعبمع" مث "الفقو"
وىّ اؼبرحلة اليت ال تزاؿ قائمة ينذ ينتصف ، وشيوع التقليد، يرحلة توّقف االجتهاد: ادلرحلة الرابعة

وفيها بدأ التشكيك يف اغباجة إىل االجتهاد مث الدعوة إىل إيقافو واعتبار . القرف الرابع اؽبجرّي حىت يوينا ىذا
مث اؼبعاقبة ابلتجن ، بتحرًن االجتهاد وإهباب التقليدإليو  مث فتوى ابن الصبلح وين، صباعاجملتهد خارجا عن اإل

 . صار يتمى بػ "جريبة االجتهاد"َيا  وإحراؽ الكت  واؼبقاطعة على
فإّف اؼبرحلتُت اؼبذكورتُت جزء ، يتوغ إضافة اؼبرحلتُت اػبايتة والتادلسةَيا  أجد فيووالتقتيم األوؿ مل  

إال إذا أريد أّف التقليد يف تلك ، اليت ايتّدت ين القرف الرابع إىل يوينا ىذا، ين فًتة الركود واللجوء إىل التقليد
يتة ويا تبلىا حُت أصبح االجتهاد هتمة قد يف أواخر اؼبرحلة اػبا خاّصةاؼبرحلة أصبح يوقفا رظبّيا ويأيورا بو 

 . يؤاخذ أو وبالس  عليها
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ُت يبكن أف نضيف ألسالسيّ أّف للفقو دورين ُىَو  -راه أقرب إىل يفهـو الفقو وحقيقتو أو ، إليو والذي أييل 
 . إليهما دورا اثلثا بشّء ين التجوز

لسيس وبناء يصادر الفقو ويناىجو وىو دور أت، الّنص والتشريع دور، التمع دورُىَو  فالدور األوؿ 
 . وىّ فًتة الّنبوة فقط، تو العاّية على حّد تعبَتات اؼبعاصريننظرايّ و 

، والتفريع على األصوؿ وبياف يناىج النظر يف النوازؿ، دور إنتاج الفقو وبنائوُىَو  -والدور الثاين  
، وبداية عصر الراشدين -ليو وآلو ولسّلم صلى هللا ع -وىو دور بدأ بوفاة رلسوؿ هللا ، واالجتهاد يف أحكايها

ىػ( وىّ يرحلة ٖٓٔلسنة ) اؼبتوىف، وانتهى بوفاة آخر ؾبتهد يطلق وىو ابن جرير الطربي اؼبفّتر واؼبؤرّخ والفقيو
ولكن ، إىل فًتات فرعّية ضمن ىذا الدوراؼبرحلة ويبكن تقتيم ىذه ، االجتهاد والبناء والتدوين والتكوين التاـ

ىذه الفًتة ين ؾبتهدين يف  فما خبل عقد ين لسٍتّ ، يرحلة اجتهادأّّنا  –كّلها   –اؼبميزة للفًتة  تبقى الّصفة
ّّ اػباص  . الفقو دبعناه العاـ أو الفقو دبعناه االصطبلح

وصبود الفقو واللجوء إىل التقليد والتمذى  وربوؿ ذلك إىل ، أيا الدور الثالث فهو دور توقف االجتهاد 
ّّ ويدر  ّّ و يوقف رظب  وىو دور بدأ ينذ القرف الرابع وال يزاؿ قائما حىت يوينا ىذا يف احمليط التٍّت ، شعيبّ لس

 . يبثل ؿبيط اعبمهرة الغالبة ين اؼبتلمُتالَِّذي 
 

 : أىم خصائص ىذه األدوار
 

 : يرحلة الوحّ والتلقّ ادلباشر: الدور األول
عليو الصبلة  -والستمر حىت يـو وفاتو  - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -بدأ ىذا الدور ببدء نزوؿ الوحّ إىل رلسوؿ هللا  
وتكايلت فيها ، نزؿ فيها القرآف كّلو، اواثنتاف وعشروف يويً  أشهرطبتة فهّ اثنتاف وعشروف لسنة و ، والتبلـ
د فكاف اؼبصدر اؼبنشئ الوحي، ةتشريعيّ وربّددت اؼبصادر ال، وسبت الرلسالة، وكمل الدين، ة كّلهانبويّ التّنة ال
ة اؼبطّهرة اؼبصدر نبويّ وكانت التّنة ال، (ٚٙيولسف:) ﴾...ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ لِِلِّ ...  ﴿القرآف الكرًن ُىَو  لؤلحكاـ

  باع القرآف.ينهج اتّ  -صلى هللا عليو وآلو ولسّلم-  فيو رلسوؿ هللا الذي بُّت  اؼبلـز الوحيد بياينّ ال
، وينهجو وبناء وربديد يصدر التشريع ةلسبلييّ اإل نفتّيةة واليّ عقلوتتتم ىذه اؼبرحلة أبّّنا يرحلة بناء ال 

اؼبنشئ لؤلحكاـ  اؼبصدر ونبا الكتاب الكرًن ابعتباره، اعترب يصدرا يف ىذه الفًتةَيا  فبل يصدر للتشريع غَت
وضحة ؼبناىج الربط واؼب، بياان يلزيا لكتابباع اؼبنهج اتّ ة اؼبطّهرة ابعتبارىا اؼببّينة نبويّ والتّنة ال، والكاشف عنها
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فقد كانت اآلايت الكريبة  «التمع»أو  يرحلة التلقّ اؼبباشرأّّنا  وين أبرز ظبات ىذه الفًتة. بُت النّص والواقع
أو ويف أحياف أخرى تنزؿ جوااب عن لسؤاؿ أو الستفتاء ، تنزؿ ينّجمة حبت  الوقائع واغبوادث يف بعض األحياف

تفهمو العرب ين  الَِّذي  على الوجو -تعاىل-إذا نزؿ القرآف فهموا يراد هللا ف. واألغل  أف تنزؿ ابتداءً ، يشكلة
يتبادر إىل أذىاّنم ين يعانيو اعبلية الواضحة َيا  وعلى، «لتاف القرآف»دوف إغفاؿ ػبصائص  كبليها ولغتها

 . الواردة يف آايت ال ربتمل أكثر ين تلك اؼبعاين اؼبتبادرة إىل األذىاف يف ذلك العصر
أيخذوف ويا َيا  حيث يوضح ؽبم، للناس أبعمالو وأقوالو وتصرفاتو -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-نها رلسوؿ هللا ناؾ أيور بيَّ وى 
على أنّو ينهج حياة يوصل كّلو   أو يفهموف ذلك -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -وعن رلسولو  -جل شأنو  -فيعوف عن هللا ، يدعوف

ولسائط  وأولسائل  أيّةة دوف حاجة إىل شرعيّ ويفقهوف األحكاـ ال،  اغبياة اآلخرةإىل الفبلح يف الدنيا والفوز يف
ومل يكونوا . ة أو التفتَت أو غَتىا ين شروط االجتهادعربيّ بعدىم ين علم ابلجاءوا  اجملتهدوف الذين احتاج إليها

ألّنم كانوا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  - أو لسنة رلسوؿ هللا، يف حاجة إىل ولسائل وولسائط يف فهم دالالت آايت الكتاب الكرًن
 -ويشاىدوف الوحّ ينزؿ على رلسوؿ هللا ، يوضوع األحكاـ وظروفها وأصحاهبا يف الغال  -يعرفوف الوقائع 

أييت بو َيا  وينزؿ الوحّ يباشرة ولكن، أبحكاـ ىذه الوقائع بصيغ ـبتلفة )يتألونك أو يتتفتونك( -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص 
ويدركوف  باعوينهج اتّ ؽبم  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -ة يعروفة فيتعلموف أحكاـ هللا ين بياف رلسولو ّددتنزيلو على واقعة ؿب يبكن
 . بذلك اؼبنهج وتوجيهو، ووعظو، وإرشاده، وعزيو، وأيره وّنيو، وو وخاصّ عايّ 

بل ، أو حكم حادثة أو واقعة تقتضّ حكما فبل هبي عن يتألة  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -تأؿ رلسوؿ هللا يُ َيا  وكثَتا 
صلى  -وإال توىل رلسوؿ هللا ، فإف نزؿ اغبكم آبية عرؼ اؼبراد وفقهت اآلية يباشرة، ينتظر الوحّ وينتظروف يعو

صلى هللا عليو وآلو -يعربا عنو أبلفاظ رلسوؿ هللا  -تعاىل  -بياف ذلك ينتواب إىل هللا  -هللا عليو وآلو ولسلم 
قد أوكل  -تعاىل  -ة( فيدركوف أف هللا نبويّ وتلك )األحاديث ال -تعاىل-أو ين غَت نتبة يباشرة إىل هللا . مولسلّ 

اغبكم  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–فيبُت رلسوؿ هللا ، ات القرآف وعموياتوكليّ اليت قد تندرج ربت   لنبيو بياف اغبكم يف تلك الواقعة
ٌّ يُوَحى *َوَيا يَنِطُق َعِن اذْلََوى ﴿ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–ينتظر الوحّ ألنو َيا  وكثَتا، فيها الستنادا إىل ذلك  ﴾ِإْن ُىَو ِإالَّ َوْح

وتنضبط يصادر التشريع على يد رلسوؿ هللا ، ولكّ تتتجي  الشريعة غباجة الناس ين الفقو (ٗ-ٖالنجم:)
للناس أبقوالو  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -هللا  فقد بُت رلسوؿ، لزايدة أو النقصفبل تتعرض للتبلع  أو التغيَت اب -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -

ة دائمة يتتمرة قادرة على االلستجابة غباجات ينهجيّ ازباذه ولسيلة  كيفّيةيفهـو االجتهاد و ة و ينهجيّ وأفعالو 
عليو  -ولكن اجتهاده وأير أصحابو ابالجتهاد  -عليو الصبلة والتبلـ-فاجتهد ، اغبياة اؼبتغَتة اؼبتجددة
 فأحياان يقرُّ ، قرآينّ واجتهادات أصحابو يف حياتو كانت زبضع لبللستئناؼ وااللستدراؾ ال -الصبلة والتبلـ 
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ابلتنة و  ابألصل القرآينّ  فتصبح األحكاـ اليت دلت عليها اثبتة، القرآف ىذه االجتهادات وال يتتدرؾ عليها
 وإف كاف يبناىا أوال على االجتهاد اتو وعموياتوكليّ دة إىل يقاصد القرآف و اؼبتتن ة أو الفعلية أو التقريريةالقوليّ 
وين ىنا يبكن ، وأحياان يتتدرؾ القرآف العظيم ويصحح ذلك االجتهاد ويبُت اغبكم اؼبطلوب. يبدوَيا  على–

ّّ تشريع ُىَو إمّبا  ظهر ين تشريع يف ىذه اؼبرحلةَيا  القوؿ أبف كل  ضااي يبكن وقوعهاجاء يعاعبة لوقائع وق إؽب
فيها مبوذجا ويثبل يتتطيع  نبويّ يبكن أف يتخذ القضاء ال خاّصةعصر فيشملها عمـو النص أو قضااي يف أّي 

أو ربقيق اؼبناط وبناء قواعد ، ٔالقياس دبنهجأف وبتذوه للوصوؿ إىل فقو األحكاـ  -بعد ذلك  -اجملتهدوف 
ة هبذه بشريّ ة لتتتنَت النهاجيّ ات اؼبّددرلساء اؼببادئ واحملوإ، قد يتتجد ين وقائعَيا  يبكن تعميمها لتشمل
 . الرلسالة يف لسائر عصورىا

وقد حفظت لنا كت  الرجاؿ أظباء عدد كبَت ين فقهاء الصحابة بلغ عددىم عند ابن حـز لستُت ويائة   
وعهد كبار الصحابة   - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -على عهد الرلسوؿ  -وحدىا  -فكانت قراءة القرآف ، كانوا يلقبوف )ابلقرّاء(

الولسائل اليت احتاجها ين جاء ين بعدىم أّيا  ،ة للوقائعفقهيّ كافية لوصوؿ القارئ ين الصحابة إىل األحكاـ ال
ولقد بُت القرآف العظيم أحكاـ العبادات يف كبو . فقد كانت ين األيور اؼبعروفة ؽبم بداىة كما أشران ين قبل

َيا  ة أودنيّ ويف األيور اؼب، ( آيةٓٚة فػّ كبو )شخصيّ يعرؼ اليـو ابألحواؿ الَيا  رة أووأحكاـ األلس، ( آيةٓٗٔ)
( آية ويف أيور القضاء والشهادة كبو ٖٓويف اعبنائيات )، ( آية كذلكٓٚ( كبو )دينّ يتمى اليـو )ابلقانوف اؼب

 . ( آيةٕٓ)
وأوضح ، فصلها وأنزؽبا على الوقائعىذه األحكاـ و  -صلى هللا عليو وآلو ولسّلم  - رلسوؿ هللا وبُتَّ  

اجململ وقيد  -عليو الصبلة والتبلـ  -وبُت ، شروطها ويوانعها وقيودىا وعمـو العاـ ينها وخصوص اػباص
فما انتقل رلسوؿ هللا . ةتشريعيّ يبكن أف يعترب قاعدة َيا  وبُت، وعاًف اؼبتكوت عنو فبا لو عبلقة بذلك، اؼبطلق
ة فقهيّ واؼبصادر ال العاّيةة والقواعد كليّ إىل الرفيق األعلى إال وقد سبت األصوؿ ال -م صلى هللا عليو وآلو ولسلّ  -

 . وبذلك سبت الرلسالة وكمل الدين، ة ويف أي ؾباؿ ين ؾباالت اغبياةفقهيّ حاجة  أيّةالقادرة على تلبية 
 

                                                           
ّّ  القياس دبعٌت: ضبل يعلـو على يعلـو  ٔ  .لتحصيل ظن حبكم شرع



 ٔٙ 

 : إعادة ترتيب الكتاب 
 
قد قاـ قبل وفاتو توقيفا إبعادة ترتي  آايت الكتاب  - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -أف رلسوؿ هللا إليو  وفبا ينبغّ االلتفات 

لعّل وذلك غبكمة ابلغة  زيٍتّ وعن التياؽ ال، وعن اتريخ النزوؿ، عن ألسباب النزوؿبذلك فقطعو ، الكرًن ولسوره
أف ىذا الكتاب  كلهم ين عصره إىل يـو القياية إىل  عاؼبُتأراد أف ينّبو ال -عليو الصبلة والتبلـ  -أنّو  ينها

تو ىذه على الستيعاب طبلقيّ وىو قادر إب، ةبشريّ ربتاجو الَيا  ة ولكلبشريّ الالكرًن كتاب يطلق عاـ وشايل لكل 
أييت ويتتجد ين القضااي بعد عصر النبوة اليت ختمت بكرًن عطائو اؼبتجدد وبقدرات االلستيعاب َيا  وذباوز كل
 . اؼبودعة فيو
اإلشارة إىل أف الوقائع وألسباب النزوؿ واؼبنالسبات مل تكن عبلقتها  -أيضا–اغبكمة يف ذلك ين لعّل و  

صلى هللا  -ة التألسّ برلسوؿ هللا ينهجيّ ة فيما أييت ين أزياف على إدراؾ بشريّ ابآلايت الكريبة إال ؼبتاعدة ال
وتثبيت ىذه ات ربط النص ابلواقع وتكييف الواقع حبيث يتتجي  لدالالت النص عمليّ يف  -عليو وآلو ولسلم 

ة لتوضيح يعامل الفقو وتنزيل قيم النص على الواقع تربويّ ة و ينهجيّ ة عمليّ ابعتبارىا الدالالت يف القلوب والعقوؿ 
إال إىل العلماء اجملددين  -صلى هللا عليو وآلو ولسّلم  -ة بعد رلسوؿ هللا بشريّ فبل ربتاج ال، اؼبتحّرؾاؼبتغَّت  نتيبّ ال

والنص ، والثابت واؼبتغَّت ، نتيبّ ناىج وفهم أبعادىا وفقو حدود العبلقة بُت اؼبطلق والالقادرين على فقو ىذه اؼب
 . واػباص والعاـ، اتزئيّ ات واعبكليّ وال، والواقع
 

 : اعمليّ كان فقها  
 
وقلة الرغبة يف اتتاع ، ة ين انحيةفقهيّ وين التمات الظاىرة يف ىذا الطور عدـ وجود أيّة افًتاضات  

، ةتفصيليّ كلما كثرت الضوابط واألحكاـ الأنّو   والوعّ على، تشملها األحكاـ ين انحية أخرى اؼبتاحة اليت
وقع الناس يف اغبرج والضيق وأصبحت احتماالت التفّلت ين األحكاـ أو التحايل عليها للتخلص ين 

آايت األحكاـ ذات ولذلك كانت ، ة ين دينهملسالسيّ وقد يؤثر ذلك يف التزاـ الناس ابأليور األ، ضوابطها أكثر
، وىّ ال تتجاوز تقدر خبمتمائة آية يف أكثر تقديرات علماء األحكاـ ة اؼبباشرة عددا يتَتافقهيّ الدالالت ال
  ين اثٍت عشر جزءً  نتبتها جزءً 
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على اختبلؼ يتَت يف ذلك العدد ، عن ذلك كثَتااؼبرتبطة بتلك اآلايت وال تزيد أحاديث األحكاـ  
للذين يكثروف األلسئلة يف تلك الفًتة لئبل تكثر األحكاـ وفبّا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -هللا  تد ربذير رلسوؿوقد اش. بُت العلماء
َيا  دعوين). ٔ(فُحّرِـ ين أجل يتألتو، ين لسأؿ عن شّء مل وُبرَـّ اأعظم اؼبتلمُت جريً  إفَّ ): قالو يف ذلك

وإذا أيرتكم ، فإذا ّنيتكم عن شّء فاجتنبوه، على أنبيائهمأىلك ين كاف قبلكم لسؤاؽبم واختبلفهم إمّبا  ،تركتكم
صلى  -الرلسوؿ الكرًن  ة أثرىا حيث مل يتأؿ الصحابةنبويّ وقد كاف ؽبذه الًتبية ال. ٕ(الستطعتمَيا  أبير فأتوا ينو

رآف والقكلهن يف القرآف   -عليو الصبلة والتبلـ  -إال عن ثبلث عشر يتألة حىت قبض  -هللا عليو وآلو ولسلم 
ْهِر احْلََراِم ﴿ينها ، ()أجاب عنها  ﴾...َيْسأَُلوَنَك َعِن األِىلَِّة ﴿ و (ٕٚٔالبقرة:) ﴾...َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّ

 . وكبوىا (٘ٛاإللسراء:) ﴾...َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ﴿ و (ٜٛٔالبقرة:)
مل أّيا َيا  .ة ؼبشكل حدثشرعيّ ة ويعاعب، وقع ّءكاف بياان غبكم شَيا   ومل يكن الفقو ىدفا بذاتو بقدر

صلى هللا عليو  -فإف رلسوؿ هللا ، يقع فبل يتعى أحد إلعداد اغبكم لو افًتاضا أو ربّتبا لوقوعو أو انتظارا لو
واؼبنافع ، فاؼبضار فبنوعة: لسكت عنو الشارع فهو على األصلَيا  قد بُّت ؽبم قاعدة الشرع يف أف -وآلو ولسّلم 

وحـر أشياء فبل ، وفرض لكم فرائض فبل تضيعوىا، ف هللا حد حدودا فبل تعتدوىاإ): يطلوبة أو يباحة
ومل يكن األير  ٖوال تبحثوا فيها(، ولكن رضبة ينو لكم فاقبلوىا، وترؾ أشياء ين غَت نتياف ين ربكم، تنتهكوىا

ّنيتكم ): اإلفهاـ واإلقناع بل يتم ذلك ويعو كل ولسائل، أو االلتزاـ اجملرد، أيخذ صورة اإلهباب والتحرًن اجملردين
وّنيتكم عن النبيذ إال . بدا لكمَيا  فأيتكوا، وّنيتكم عن غبـو األضاحّ فوؽ ثبلث. فزوروىا، عن زايرة القبور

 . ٗ(وال تشربوا يتكرا. فاشربوا يف األلسقية كلها، يف لسقاء
 

                                                           
 ال يعنيو. رواه البخاري، كتاب اإلعتصاـ ابلكتاب والتنَّة، ابب: يا يكره ين كثرة التؤاؿ وتكلف يا  ٔ
 رواه البخاري، كتاب اإلعتصاـ ابلكتاب والتنَّة، ابب: االقتداء بتنن رلسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.  ٕ
 رواه اغباكم يف كتاب األطعمة.  ٖ
 . ربو عز وجل يف زايرة قرب أيوابب الستئزاف النيب ملسو هيلع هللا ىلصيف كتاب اعبنائز، رواه يتلم   ٗ
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 : الدور الثاين
وىو ابن جرير يطلق حىت وفاة آخر ؾبتهد  - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -يبتد زين ىذا الدور ين يـو وفاة رلسوؿ هللا  

تتميز كل فًتة ينها عن لسواىا بطبيعة تتصل و اؼبرحلة إىل فًتات  يبكن تقتيم ىذهو ، ىػ(ٖٓٔالطربي لسنة )
 : االجتهاد فيها
 
 . اػبلفاء الراشدين عصر: الفًتة األوىل -
بن اغبََْتن  وتنتهّ بتنازؿ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -يفة عن رلسوؿ هللا خل، وىّ الفًتة اليت بدأت ببيعة الصديق هنع هللا يضر 
وعن آؿ بيتو الطيبُت  صبعُترضّ هللا عن أصحاب رلسوؿ هللا أ -عن اػببلفة ؼبعاوية  -عليهما التبلـ  -علّ 
 . عايا ثبلثُتوىّ فًتة دايت ، ظبّ "بعاـ اعبماعة"الَِّذي  ىػ( وىو العاـٔٗلسنة ) -

 
اؼبنبثقة عنو  وذاعت فتاواىم القرآينّ ة انتشر فقو الصحابة ذىبيّ اء الصحابة يف ىذه الفًتة الوعن قر  
يف عصور مل تتغَت قواعد ة تليب حاجات الناس ين الفقو والفتاوى فقهيّ وأصبحت يصادر  ةة نبويّ دبنهجيّ 

هبد يف اجتهادات أولئك القرّاء ويتتطيع الباحث أف . فيها كثَتا عن بيئة التنزيل نتاينّ االجتماع والعمراف اإل
 ة ابؼبنهج الذي رظبو القرآفة وطرؽ الستنباط واضحة كالتعليل ابؼبصلحينهجيّ ين الصحابة واختبلفاهتم يبليح 

وعدـ ، وتغَّتىا تبعا لزواؿ عّلتها، وإشارات حوؿ تغَّت األحكاـ لتغَّت األزياف، ةشرعيّ والتيالسة ال، ودفع اؼبفتدة
أو بعضها وكبو ذلك ين اؼببليح اّليت ربولت بعد ذلك العصر  -كلها   -شروط التطبيق تطبيق اغبكم لفقداف 

 ة وضبلت أظباء اصطبلحّية وضعها علماء األصوؿ فيما بعد مل تكن يعروفة يف عصر الصحابةأصوليّ إىل قواعد 
ة ينبغّ تشريعيّ صد وغاايت ويقا، نبوايّ ا تطبيقيّ وبياان ، اإؽبيّ كانت ربكمو رؤيتهم أف بُت أيديهم خطااب الَِّذي  

 . يبلحظتها عند صدور الفتوى
 

ّّ الفقو ال   : عمل
 
ّّ فًتة سبيزت أبّف الفقو فيها كاف يغل  عليو الطابع الىذه   ّّ ال عمل فإذا كانت فًتة عهد الرلسالة ، تطبيق

صلى  -رلسوؿ هللا تعلموه ين َيا  فإّف ىذه الفًتة كاف الصحابة يوظّفوف، هبري فيها تنزيل النصوص على الوقائع
ة التألسّ برلسوؿ ينهجيّ ليجعلوا ينو قواعد يف فقو تنزيل النصوص على الواقع ين خبلؿ  -هللا عليو وآلو ولسلم 



 ٜٔ 

، ةفقهيّ ة والتيالسيّ أف ىناؾ اندياجا بُت التلطتُت ال -كذلك– وىّ فًتة تعترب ين أىم يزاايىا -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -هللا 
هم ؾبتهدين يعروفُت حبتن القراءة وإتقاّنا وابلفقو الشايل وابلقدرة على االجتهاد فقد كاف اػبلفاء أنفت

ة كاف لو تيالسيّ ة والفقهيّ اليت شهدت فصايا بُت التلطتُت الىّ الفًتة خببلؼ الفًتات اليت جاءت بعد ذلك و 
 . ة البالغة على كل ين التيالسة والفقو كذلكتلبيّ آاثره ال
 
كن أف نتتقيها ين لسَت قراء الصحابة يف ىذه الفًتة التأكيد اؼبتتمر على وين أىم الدروس اّليت يب 
ّّ وحيد لؤلحكاـالذي ىو ة القرآف الكرًن يرجعيّ  ّّ ة كمصدر نبويّ وعلى التّنة ال، يصدر إنشائ  بياينّ  ينهج

 . اؿوكاف ىناؾ حذر زائد ين أف تقع غفلة عن ىذا األير أبّي شكل ين األشك. وحيد يف إلزايو للمتلمُت
لسهم "و "اؼبواريث"وين أبرز االجتهادات اليت ظهر فيها فقو قراء الصحابة يف تلك الفًتة بعض يتائل 

، عقوبة الترقة يف عاـ اجملاعة"تعليق "و ، و"عدـ إقاية اغبدود يف اغبرب"، و"قتمة الغنائم"، اؼبؤلّفة قلوهبم"
و"اغبكم ابلدية وتقدير الدية نقدا ، ماعة ابلواحد"و"قتل اعب، و"االرتفاع بعقوبة شارب اػبمر" إىل اعبلد شبانُت

و"إيضاء ، و ينع عمر"تزوج الكتابيات"، و"حكم اللقطة وضواؿ اإلبل"، و"التتوية يف العطاء"، بدؿ اإلبل"
و"تضمُت ، واعتبار "زواج اؼبرأة يف عدهتا ؿبّريا ؽبا على ين الستعجلها على الزواج"، الطبلؽ بلفظ الثبلث"

يشكبلت ابعتبارىا وكبو ذلك ين يتائل أفرزىا ؾبتمعهم أو برزت ، و"االنتفاع ابلرىن"، تلفونو"يَيا  الصناع
. واجهتهم ليكوف ألسلوهبم وينهجهم يف يواجهة ىذه اؼبتتجدات مبوذجا ؼبن جاء بعدىم يف ىذه القضااي

ف قراء الصحابة واعُت فيها يتتطيع أف يدرؾ كم كا -رضواف هللا عليهم–والذي يدرس ىذه القضااي اليت أفتوا 
ة قراءًة تتجاوز أفكار التجزئة نبويّ التنة الة فهم ينهجيّ قادرين على قراءة القرآف الكرًن و ، ؼبتطلبات الواقع

كما تدرؾ ين الواقع جوانبو اؼبختلفة ويا ،  وتدرؾ يقاصدىا وغاايهتا، اهتاكليّ والتشطَت وتتتلهم روح النصوص و 
د الواقعوكيف يبكن لل، يصلحو ويا يفتده اتو كليّ وكيف يبكن للواقع أف يتتخرج ين النص  ، نص أف يرشِّ

أولئك الفقهاء الذين مل يلتفتوا إىل "الوحدة  خاّصةو ، ين جاء بعدىمإليو  ويقاصده ليهتدي هبا يف توازف افتقر
ّّ  وال يف ارباد التنة يف بياّنا، ة" للقرآفبنائيّ ال أف وبققوا يبدأ "اعبمع  فلم يتتطيعوا، يع القرآف يف وحدتو اؼبنهج

 . بُت القراءتُت"
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 : الفصل بني القيادتني 
 
 : ة أنّبهاألسالسيّ واليت أشران إليها لسابقا فقد برزت فيها يعامل  هأيا الفًتة الثانية اليت تلت ىذ 

الذين مل  ة اؼبتمثلة خبلفاء بٍت أيّيةتيالسيّ ة اؼبتمثلة ابلفقهاء والفكريّ تكريس الفصاـ بُت القيادتُت ال: أوال
وتوظيف كّل ين الفريقُت ؼبفاىيم تبّناىا يف قضااي الفقو والعقيدة يف ، يعرؼ ابلفقو ينهم غَت عمر بن عبد العزيز

 ا فًتة الفصاـ بُت أىل اغبل والعقد.وقد ربدث اترىبنا عن ىذه الفًتة أبّنّ . ذلك الصراع
ّّ رة االلستبداد الوأثر ذلك يف بروز ظاى اؼبختلفة ةتيالسيّ ظهور الفرؽ ال: اثنيا وإضافة ، وعقيدة اعبرب تيالس

على ينهاج النبّوة  كانت  وانتهاء يفاىيم اػببلفة اليت، إىل أركاف اإليباف بفهم جربيّ يتألة اإليباف ابلقدر 
 . والقائمة على تعليم الكتاب واغبكمة وتبلوة آايت الكتاب والتزكية

 -هنع هللا يضر  - بن اػبطاب ة اليت مت فتحها ومل يكن عمرلسبلييّ تفّرؽ الصحابة يف ـبتلف البلداف اإل: اثلثا
تفرقهم يف يؤّدي  ولئبل، يتمح بذلك يف اؼباضّ ليكوف أىل اغبّل والعقد والرأي واؼبشورة قريبُت ينو عند اغباجة

  ولوىا.ا، واألخبار واآلاثر اليت تداأليصار إىل نشر االختبلؼ بُت اؼبتلمُت الختبلؼ يروايهتم
بل كاف اؼبوجود ينهم ين كانوا يعتربوف ،  يبق ين جيل الصحابة عدد كبَت خبلؿ ىذه الفًتةمل: رابعا

 . صغار الصحابة يف التابق وكذلك كبار التابعُت
يتعلق دبفهـو "أويل األير" و"اإلياية" و"القدر" و"اعبرب خاّصة َيا ة فكريّ بروز االكبرافات ال: خايسا

ّّ ،  وغَت ذلك واالختيار" و"حكم يرتك  الكبَتة" لآلاثر واألخبار  كما أف ىذه الفًتة بدأ يف آخرىا اعبمع الرظب
أيبل يف إعادة  -هنع هللا يضر-ة بتوجيو ين اػبليفة الراشد عمر بن عبد العزيز نبويّ لتنة الا اليت أطلق عليها فيما بعد

 . ة الوحدة والتوحيديرجعيّ الناس إىل 
 

 : الدور الث  ال  ث
 
يقرب ين ينتصف القرف الرابع اؽبجري وىّ فًتة َيا  ىػ( حىتٔٓٔلث فقد ايتد ين لسنة )الثا دورأيا ال 

األخبار واآلاثر وأطلق قد مّت واكتمل صبع  يف ىذه الفًتة وينها أف، ةلسالسيّ ة األفقهيّ اّتتمت جبملة ين اؼبعامل ال
ـ واؼبعارؼ اليت تكّونت إىل جان  وبدأت تظهر العلو ، ة وتصنيفها لتكوف فقها ويراجع للفقونبويّ التنن العليها 
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. التفتَت والفقو والكبلـ خاّصةو ، ة لتوضيحها وخديتها واإلعانة على فهمهانبويّ التنن الاؼبنهج و و  قرآينّ الّنص ال
ة ين إطارىا الشفوي القائم على التناقل ين لسبلييّ كما أف بداايت ىذه الفًتة شهدت ربوؿ العلـو واؼبعارؼ اإل

كما أف . يف "اتريخ اإللسبلـ" ذىيبّ ذكره الَيا  لتصبح ثقافة يكتوبة يدونة على، نقل الشفاىّخبلؿ الرواية وال
ة اليت يبكن ذباوزىا أو تنالسيها يف علميّ ال اغبريّةبقطع النظر عن  -إىل حد يا-ىذا التدوين قد ازبذ طابعا رظبيا 

 . ىذا اعبان 
، ( نتيجة انقبلب بٍت العباس عليها. ىػٕٖٔاـ )ة عيويّ كما أف ىذه الفًتة قد شهدت ّناية الدولة األ 

كما برز دور اؼبوايل وغَت العرب يف أتلسيس وبناء ىذه العلـو حيث كانت القيادات . ةعبالسيّ وقياـ الدولة ال
ّّ ة ينشغلة إىل حّد كبَت يف العمل العربيّ ال َّ أّّنا  كما. تيالس الفًتة اليت بدأ فيها احتكاؾ العرب وضبلة ِى

وبرزت وقائع وحوادث كثَتة أدت إىل التولسع ، ة اليت كانت لسائدةعاؼبيّ ولوف ابغبضارات والثقافات الاإللسبلـ األ
، ةفقهيّ ة كثَتة وبنيت قواعد علم األصوؿ وأتلستت اؼبدارس واؼبذاى  الفقهيّ يف االجتهاد وحصوؿ تراكمات 

فراجت لسوؽ ، لفاء يف أصولو وفروعووصار الفقو ييداان يتبارى فيو العلماء ويتناظروف يف ؾبالس األيراء واػب
ّّ ات ونفقت بضاعة اعبدؿ البلفيّ اػب ة اليت يبكن أف تتضح فقهيّ ة والفكريّ وىذه اؼبرحلة ين أىم اؼبراحل ال. فقه

، ة والصفات واؼبميزات اليت تكّوف العقل اؼبتلم دبقتضاىافكريّ ين خبلؿ درالستها كثَت ين اعبوان  الفقيهة وال
فهّ حباجة إىل كثَت ين الدرالسات اؼبتعمقة يف ـبتلف ،  تزاؿ آاثرىا يف العقل اؼبتلم قائمةوىّ اؼبرحلة اليت ال

. ة اليت حفلت ىذه الفًتة اػبصبة الثرية هباتلبيّ ة الكثَتة وبعض الدروس الهبابيّ اعبوان  للوصوؿ إىل الدروس اإل
عددتو يف "أصوؿ الفقو" وتعرضت فيو وألف اؼبقاـ ال وبتمل اإلطالة فأود أف أحيل إىل كتي  صغَت كنت قد أ

ة ... يراجعات يف اؼبنظوية اؼبعرفيّ االجتهادكبو التجديد و »وكذلك كتابنا ، إىل أىم خصائص ىذه اؼبرحلة
أورده حجة اإللسبلـ الغزايل يف وصف أواخر ىذه اؼبرحلة واليت أدت َيا  وأود أف أقتبس ىهنا بعض، «ةاإللسبلييّ 
 : قاؿ اإلياـ الغزايل. ات اليت شهدهتا العصور التالية ؽبذا العصربيّ تلاهتا إىل كثَت ين اللسلبيّ 

 
 –تعاىل  -وكانوا أئّمة علماء ابهلل ، علم أّف اػببلفة بعد رلسوؿ هللا توالىا اػبلفاء الراشدوف اؼبهديوفا"

ويف وقائع ال ، درافكانوا ال يتتعينوف ابلفقهاء إال ان، وكانوا يشتغلُت ابلفتاوى يف األقضّية، فقهاء يف أحكايو
ويا يتعلق أبحكاـ ، وكانوا يتدافعوف الفتاوى، فتفرغ العلماء لعلم اآلخرة وذبردوا ؽبا، يتتغٌت فيها عن اؼبشاورة

فلما أفضت اػببلفة ين  –كما نقل ين لسَتىم   -بكنو اجتهادىم  -تعاىل–وأقبلوا على هللا ، اػبلق ين الدنيا
، اضطروا إىل االلستعانة ابلفقهاء، ؽ وال الستقبلؿ بعلم الفتاوى واألحكاـبعدىم إىل أقواـ تولوىا بغَت الستحقا
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ُىَو  وكاف قد بقى ين علماء التابعُت ين، وإىل الستعجاؽبم يف صبيع أحواؽبم اللستفتائهم يف ؾباري أحكايهم
ىربوا  فكانوا إذا طلبوا، ويواظ  على ظبت العلماء ين التلف، يتتمر على الطراز األوؿ ويبلـز صفو الدين

فرأى أىل األعصار عّز العلماء ، فاضطر اػبلفاء إىل اإلغباح يف طلبهم لتولية القضاء واغبكويات، وأعرضوا
ودرؾ اعباه ين قبل ، فاشرأبّوا لطل  العلم توّصبل إىل نيل العز، وإقباؿ األئمة والوالة عليهم يع إعراضهم عّنهم

، وطلبوا الوالايت والصبلت ينهم، وتعرفوا إليهم، م على الوالةوعرضوا أنفته، فأكّبوا على علم الفتاوى، الوالة
فأصبح الفقهاء بعد أف كانوا ، واؼبنجح مل ىبل ين ذؿ الطل  ويهانة االبتذاؿ، وينهم ين أقبح، فمنهم ين حـر
 –تعاىل  -إال ين وّفقو هللا ، وبعد أف كانوا أعزّة ابإلعراض عن التبلطُت أذلّة ابإلقباؿ عليهم، يطلوبُت طالبُت

على علم الفتاوى واألقضّية  –تلك األعصار  يف -وقد كاف أكثر اإلقباؿ ، يف كل عصر ين علماء دين هللا
 . ٔ"لشدة اغباجة إليهما يف الوالايت واغبكويات

ين ولسيلة لضبط حياة الناس ووقائعها  –بعد تلك اؼبمارلسات اػباطئة  -وىكذا شيئا فشيئا ربّوؿ الفقو 
وإشباع الرغبة يف التفريع والوصوؿ إىل  –يف بعض األحياف  -إىل ولسيلة لتربير الواقع اؼبطلوب ، ةبضوابط الشريع

 . أحكاـ االفًتاضات يف أحياف أخرى
جعل األير الواحد يف زين َيا  كثَتا،  ة لدى اؼبتلمُت نوعا ين القلق الغري فقهيّ فأورثت تلك اغبالة ال

ة فقهيّ ويكفّ أنّو أصبح لدينا أصل ين األصوؿ ال. حرايا عند ذاؾ واحد ويكاف واحد حبلال عند ىذا الفقيو
وأصبح إتقاف ىذا الباب واؼبهارة فيو دليبل على ، وابب والسع ين أبواب الفقو ُعرؼ بباب )اؼبخارج واغبيل (

ير وكّلما تقدـ الوقت وضعف لسلطاف الدين على أىلو تفاقم ىذا األ، لسعة فقو الفقيو ونبوغو وتفوقو على لسواه
 . وتتاىل الناس يف أير الشرع

، أو التشديد يتَتحبجة الت، ةلسبلييّ ة واؼبقاصد اإلشرعيّ وقد الستتاغ بعض الفقهاء اؽبواة ذباوز اغبدود ال
 . وفريق يتصّل  ويتشّدد ليبحث عن أغلظ األقواؿ وأشّدىا ليفيت هبا، ففريق يبحث عّما يتتجي  ؽبوى النفوس

وخاؼ كثَت ين الصلحاء أف يلج اببو ين ال يصلح ، غاب االجتهاد –ويف ظل ىذه الظروؼ  -وىكذا 
على أعُت التلطاف فأصبحوا يلووف أعناؽ  -يف كثَت ين األحياف  - فقد تصدى للفتيا رجاؿ صنعوا، لو

َيا  فنتخوا وأولوا كلّ ، وآخروف أخذىم التعص  األعمى ؼبذاىبهم، النصوص إىل حيث يالت هبم رايح اؽبوى
فبدأ ىؤالء الصلحاء يبحثوف عن ، ألفوهَيا  وحاربوا وقاويوا كّل ين خالفهم أو أفىت بغَت، خالف يذاىبهم

                                                           
 علم اػببلؼ. ويا بعدىا. الباب الرابع: يف لسب  إقباؿ اػبلق على ٔٗ/ٔ: إحياء علـو الدين  ٔ
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واي ؽبا ين أزية يكوف لسبيل اػبروج ينها التقوط ، العبلج فلم هبدوا ينفذا للخبلص إال يف إلزاـ األّية ابلتقليد
 . يف درؾ التقليد

جعل اؼبخرج الوحيد ، يناقضاهتم ويعارضاهتم وفبانعاهتموالستمرار ، وذبادؽبم فيما بينهم، إّف تزاحم الفقهاء
كما أّف الناس فقدوا الثقة بكثَت ين ،  ةبلفيّ الرجوع إىل أقواؿ األئمة اؼبتقديُت يف اؼبتائل اػبُىَو  ين اعبداؿ

فأصبحوا ال يثقوف بقضاء ، وجورىم يف كثَت ين القضااي، وإقباؽبم على الدنيا، القضاة لقرهبم ين التلطاف
 . إال إذا كاف قضاؤه يوافقا لقوؿ األئمة األربعة، قاضّال

والتخريج عليها ، قالوا بوَيا  والتزاـ أقواؽبم يف كلّ ، وىكذا اعترب تقليد األئمة األربعة عند صباىَت اؼبتلمُت
ـو ضمانة واقية ين االجتهادات اؼبنحرفة واليت قد تصدر ين غَت أىل الورع ين ضبلة العل، فيما مل يقولوا بو

ىػ( انعقاد إصباع احملققُت  ٛٚٗولذلك فقد ادعى إياـ اغبريُت )ت ، خدية لؤلغراض وربقيقا للرغبات، ةشرعيّ ال
بل عليهم أف يتبعوا يذاى  األئمة الذين لسربوا ونظروا وبّوبوا األبواب وذكروا ، على ينع تقليد أعياف الصحابة

وخلص إىل ذلك اغبكم الغري  بكوف العايّ يأيورا ، كمّث أكد ذل، وتعرضوا ؼبذاى  األولُت، أوضاع اؼبتائل
ّ واالقتداء التألسّ  اغبكم هلل أودعو يف كتابو. وأفّ  القرآف ينطق ابغبق أبفّ  يف حُت أفّ . يذاى  التابرين تّباعاب

ىم اؿ ىذه التلطة إىل ين ظبّ فمن الذي حوّ  -صلى هللا عليو وآلو ولسّلم- باع لسيدان دمحم واالتباع ينحصرة يف اتّ 
  ؟«ابلتابرين»

ىػ( دعواه بوجوب ٖٗٙيبٍت ابن الصبلح )ت : وعلى ادعائو إصباع احملققُت، وعلى قوؿ إياـ اغبريُت ىذا
وكبو ذلك فبا مل يتوافر ؼبذاى  لسواىم ين ، وتدوينها وربرير شروطها، النضباط يذاىبهم: تقليد األئمة األربعة
 . وفّخر تأوتناقلو عنو بعد ذلك اؼب، الصحابة والتابعُت

، وفنوّنا باع القرآفيف اتّ  التّنةينهج وإعراضهم عن ، وين ىنا بدأ إنباؿ الناس للكتاب الكرًن وعلويو
والتخريج ينها يف أحتن ، واعبداؿ عنها والتفريع عليها، وقنعوا ين العلم بنقل األقواؿ واؼبذاى  وأتصيلها

 . األحواؿ
بعد ذلك قروف على التقليد احملض وركدت حركة  -والستمر االكبدار واشتّد اػببلؼ وتعّمق ونشأت 

 ذلكُىَو  -يف نظر الناس -وأصبح الفقيو العامل ، وعّم اعبهل، وانتشرت الفنت، وذوت شجرة االجتهاد، الفكر
فها يف كثَت ين األحياف وضعيّ دوف سبييز بُت قويها ، وتزّود بعدد ين اآلراء، حفظ صبلة ين أقواؿ الفقهاءالَِّذي 
وهبيد القراءة يف كتاب ين  ، والعامل اعبهبذ ين يعرؼ صبلة ين اؼبتوف. ووجوه االلستدالؿ هبا، فة أبدلتهاوال يعر 

أّيا ، وصار احملّدث ين حفظ صبلة ين األحاديث وعرؼ بعض ألقاهبا، ووبتن شرحو، كت  الفقو أو األصوؿ
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وذلك ، بقوف ين أّف ىذا اغبديث صحيحقالو األئمة التاَيا  يتتطيع أف يردد بعضالَِّذي  احملّدث الكبَت فهو
مل نعدـ رؤية  -كاف يلّف دنيا اإللسبلـ الَِّذي   فكريّ يف ىذا الظبلـ ال، وىذا الراوي ؾبرّح وذاؾ يعّدؿ، ضعيف

َيا  تولكن الصبغة الغالبة كان، وغصنا طّيبا يف الدوحة اليت ذوت فيها عروؽ اغبياة، يصابيح ىداية ىنا وىناؾ
 . ذكران

وف أيايهم أّية مل يبق عثمانيّ فوجد ال، ذكرانالَِّذي  ة كانت األّية على ىذا اغباؿعثمانيّ ت الدولة الوؼبّا قاي
والفكر ، وااللستقاية شبو يعدوية، والتلوؾ ينحرؼ، فالعقيدة خايلة: ين يقوياهتا اغبقيقّية الشّء الكثَت

ة فقهيّ والفوضى ال، واالنقتاـ يتتشر، شروالتناحر ينت، والوعّ غائ ، والفقو يفقود، واالجتهاد يعّطل، جايد
وعّينوا ينو األئمة ، فما كاف ينهم إال أف ألزيوا األّية دبذى  واحد اختاروا ينو القضاة والوالة، ة عاريةفكريّ وال

التّنة ؼبا يتطلبو ينهج و  اؼبصدر اؼبنشئ واعتربوا أّف ىذا ألسلم ين الرجوع ابألّية إىل الكتاب، واحملدثُت والفقهاء
 . ىذا الرجوع ين ولسائل وعدد ال تتوافر إال لعباقرة الرجاؿ والفقهاء

وبتاج إىل أف يقتم إىل يراحل ـبتلفة حبت   -ال شك  -ة فإنّو فقهيّ وػبطورة ىذا الدور ين األدوار ال
، ء هبذاوىذه الدرالسة ال تتتطيع يف الوقت اغباضر الوفا. ةفقهيّ ة والفكريّ ة والجتماعيّ ة واالتيالسيّ التطورات ال

 . ولذلك فإنّنا نفّضل الوقوؼ يف ىذا الدور عند ىذا اغبد
 

 : ةينهجيّ قاضّية 
 
، لكوفاة بُت الوحّ و نهجيّ ة تقـو على اكتشاؼ العبلقة اؼبينهجيّ إىل ربديد يالّسة  لذلك فإنّنا يف حاجة 

ّّ وىّ عبلقة تداخل وتكايل  ،  وقوانُت حركتو ة القرآف العظيم للكوف ولسننوينهجيّ تكشف عن الستيعاب  ينهج
، ةعرفيّ ة القرآف اؼبينهجيّ ة تتاعد على فهم واكتشاؼ قواعد طبيعيّ ة والقوانُت الالكونيّ كما أّف فهم ويعرفة التنن 

ّّ كما تتاعد على فهم نظم القرآف اؼبعجز القدًن اؼبتتق يع الًتكي  اإل العجي  للكوف ولئلنتاف  ؽب
 . ايبّثل بدوره كوان صغَت الَِّذي  اؼبتتخلف فيو
 
ال يتتطيع  -ة بُت الوحّ والكوف نهجيّ يهّمة الوصوؿ إىل الكشف عن العبلقة اؼب -إّف ىذه اؼبهّمة  

ة نتانيّ ة واإلجتماعيّ وحظا وافرا ين العلـو واؼبعارؼ اال باعو،ة يف اتّ وينهج التنّ  القياـ هبا إال ين أويت القرآف
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ّّ التداخل اؼب اؼبعاصرة واؼبتوارثة بشكل كاؼ يبّكنو ين اكتشاؼ ذلك لعّل و ، إلنتافابُت القرآف والكوف و  نهج
 : ة يف إطار احملاور التتة التالّيةنهجيّ ذلك يبكن أف يتضح وتظهر يعاؼبو اؼب

 
ّّ اإل عريفّ بناء النظام ادل: اور األول  : لسماي

 
تفعيل : ُت نباألسالسيّ ونعٍت بذلك إعادة كشف وبناء النظاـ التوحيدي للمعرفة القائم على جناحُت  

األلسئلة »ة يبدعة تقدـ إجابة شافية عّما يطلق عليو يعرفيّ  قةطاة و رؤية كليّ ا وربويلها إىل يعرفيّ قواعد العقيدة 
 عريفّ وذلك ين خبلؿ الفهم اؼب، التوليد ينها كيفّيةوالتدرب على  ، ةقرآنيّ ال ةكليّ وبناء الرؤية ال «ةئيّ ة أو النهاكليّ ال

ا ين اإليباف ابهلل يعرفيّ يتتفاد بو الَِّذي  فما. ة ؽبانهجيّ والًتكيز على األبعاد اؼب لقرآفكما ىّ يف القواعد اإليباف  
َّ  ويا؟ الواحد ويبلئكتو وكتبو ورلسلو واليـو اآلخر وكيف نوجد القناعة أبف ؟ ة ؽبذه القواعدنهجيّ الدالالت اؼبِى
للكوف وأصل يصدره وغايتو  توحيدية ةكليّ أف تقـو على نظرة يعينة  ال بد  العلـو صبيعها بل األفكار واغبضارات

ّّ اؼب: ةلسالسيّ يعرفتو ويكوانتو األ كيفّيةو   . ينها واؼباورائّ رئ
ة اعتقادية تتعلق ابعتقاد فرديّ وين مث فإنو إذا كاف العقل اؼبتلم قد درج على اعتبار ىذه القواعد قضااي  
وخصائص  القرآف وشريعتو  اتتاقا يع يقاصد -اليت نتبّناىا  ةنهجيّ اؼب فإف الرؤية، ّءال ينعكس على ش ديٍتّ 

وىّ  .اإللسبلـ يؤلستوالَِّذي  عريفّ واؼب ضاريّ تقـو على أف ىذه القواعد سبثل ألسالسا للنتق اغب -رلسالة اإللسبلـ 
ويف  ريفّ يعين ّنضة أو حضارة على وجو األرض قايت أو تقـو إال على ألساس أنّو َيا  تدرؾ يف الوقت ذاتو
 بقّيةة للغي  والكوف واإلنتاف واغبياة و لسبلييّ حققو بناء على الرؤية اإلَيا  حققالَِّذي  يقديتها اإللسبلـ

َّ  -تقدـ َيا  إضافة إىل -وىذه العقيدة . ينطلق ىذه الرؤية وألسالسها يبافواإل. اؼبنظوية ّّ اؼبنطلق األِى  لسالس
   . وىاـة القادرة اؼبتحررة ين لسائر األعقليّ لبناء ال
 
ّّ يقـو عليو النظاـ اإلالَِّذي  األلساس الثاين  ة اليت لسادت عرفيّ ألنتاؽ والنظم اؼبكشف اُىَو   للمعرفة لسبلي

ة أو النظم وبُت عرفيّ ة يف ـبتلف عصوره وذلك للربط بُت األنتاؽ اؼبفقهيّ ة الفكريّ اتريخ اإللسبلـ ويدارلسو ال
لتحديد يدى االلستقاية والفعالية والتجديد والشموؿ يف ذلك وجد يف تلك العصور الَِّذي  فكريّ اإلنتاج ال
ألّية ة اليت عاشتها افكريّ العبلقة بُت األزية اليعرفة و . وىّ خطوة ال بّد ينها لنقد وتقييم ذلك الًتاث، اإلنتاج

ّّ ة ابلنموذج الزئيّ ة اعبعرفيّ وربديد يدى أتثر األنتاؽ اؼب، وبُت األنتاؽ اليت لسادت يف تلك الفًتات  كل
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يف ـبتلف توحيدية ة يعرفيّ ة تشكيل مباذج يكانيّ وذلك سبهيدا وتوطئة إل، إليو لسبقت اإلشارةالَِّذي  التوحيدي
قراءة الوحّ وقراءة ، اعبمع بُت القراءتُتعلى ة قائمة على عقيدة التوحيد و تطبيقيّ ة والجتماعيّ ة االنقليّ العلـو ال

أو  غريبّ ة اليت طورىا الفكر العرفيّ اليت لسادت الًتاث والنماذج اؼب ةعرفيّ الواقع يع االلستفادة ين النماذج اؼب
وين اؼبقيد االطبلع على . ة القرآف واالبتتمولوجيا التوحيديةنهجيّ واليت يبكن الستيعاهبا دب، اإلنتاف اؼبعاصر

الذي  «ةيّ إعادة بناء علـو األ»الكتاب اؼبشًتؾ الذي قديت يع الراحلة د. يٌت أبو الفضل بتأليفو بعنواف 
 نشرتو دار التبلـ يف القاىرة.

 
 : ةقرآنيّ ة العرفيّ ة ادلنهجيّ بناء ادل: اور الثاين

 
ّّ إف االختبلؿ اؼب  ة عرفيّ ة اؼبنهجيّ أصاب العقل اؼبتلم يف وقت يبكر هبعل ين إعادة بناء اؼبالَِّذي  نهج

ّّ اإل عريفّ بعة ين النموذج اؼبة وإف كانت انقرآنيّ ة العرفيّ ة اؼبنهجيّ واؼب، ة ضرورة يلحةقرآنيّ ال وقائمة على  لسبلي
ة غَت أف غياهبا الطويل ونتياف أو تنالسّ التعايل يعها هبعل اعبهود اؼبطلوبة لبنائها نطقيّ يتلماتو وقواعده اؼب

َّ  ةعرفيّ ة اؼبنهجيّ واؼب، أقرب إىل الكشف ينها إىل إعادة البناء والتشكيل نا القادرة على التفاعل يع ظواىر تراثِى
ّّ ال اؼبنهج لسبيل للوصوؿ إىل اغبقيقة وطريقة ألّف  ة واؼبعاصرة ابعتبارىا لسبيبل لذلكتارىبيّ وغَته وقضاايه ال فقه

فإنو يقـو كذلك على ، عريفّ وابإلضافة إىل ارتباط اؼبنهج بعناصر النظاـ اؼب، تتلك يف فهم الظواىر وربليلها
 عريفّ ل اؼبنهج" وقصد هبا الثقافة واللغة وتكوين الباحث اؼبشاكر "يا قبؿُبَمَّد  ؿبموداأللستاذ  ألسس أظباىا
واالعتقادي والبناء  عريفّ ويتكوف اؼبنهج يف ذاتو ين فلتفة وأدوات وفلتفة اؼبنهج انبعة ين النتق اؼب. والنفتّ

 ال يغتفر يفَيا  "يغتفر يف الولسائل: وإف كاف األير كما يقوؿ اإلياـ التيوطّ، واألدوات كذلك ثقايفّ ال
ة عرفيّ قد ال تتقيد كثَتا ابألطر اؼبأّّنا  وإف بدا، البحث ورصد الظواىر واالقًتاب ينها، اؼبقاصد" فإف أدوات

ة هب  أف ينصرؼ يعظم اعبهد فيو لسبلييّ ة اإلنهجيّ وين مث فإف بناء اؼب، ة واالعتقادية ولكنها ال تربأ ينهاثقافيّ وال
وؿباولة اكتشاؼ األدوات اليت وظفت قديبا ين قبل العلماء  إىل بناء فلتفة اؼبنهج على ـبتلف يتتوايهتا

وكذلك أدوات اؼبنهج اؼبعاصرة يف العامل اليـو لسعيا إلهباد أو تعديل أو تكييف أدوات ، والباحثُت اؼبتلمُت
اؼبها ة يقـو العلماء هبا بعد ربقيق اؼبواءية والتكييف بينها وبُت فلتفة اؼبنهج اليت مت بناؤىا وربديد يعينهجيّ 
ّّ اإل عريفّ ة انطبلقا ين النموذج اؼبلسالسيّ األ ّّ ال لسبلي  ضاريّ واغب ثقايفّ اؼبعتمد على العقيدة واإلطار ال كل
ّّ اإل  . كذلك  لسبلي
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ة اليت لسبلييّ يبكن أف يطلق عليو قواعد اؼبنهج طبقا للرؤية اإلَيا  أو العاّيةة لسبلييّ ة اإلنهجيّ إف بناء اؼب 
اؼبعاصر بل يكوف القصد  غريبّ التعّ للتميز وـبالفة اؼبنهج ال ف وليس ؾبردينبغّ أف تقـو على ألساس الكش

ّّ اإل عريفّ ربقيق االتتاؽ والتناغم بُت يكوانت النتق اؼب دبعزؿ عن اؼبقارانت واؼبقارابت واؼبقاببلت  لسبلي
على االجتهاد  ة قادرةعقليّ لتكوين ة ضروريّ  يقّديةة يعد ضرورة أولية و نهجيّ إف بناء يثل ىذه اؼب. والتجاؿ
 . واإلبداع
 

 : بناء ينهج التعايل يع القرآن العظيم: اور الثالث
 
 -اليت لسنوضح تفاصيلها –ة نهجيّ للتعايل يع القرآف اجمليد ين خبلؿ تلك الرؤية اؼب نبويّ بناء ينهج  

 اية الثالثة ين دعائميبثل الدع عمراينّ وال ضاريّ ابعتباره يصدرا للمنهج والشرعة واؼبعرفة ويقويات الشهود اغب
وذباوز ، قد يقتضّ ذلك إعادة بناء وتركي  علـو القرآف اؼبطلوبة ؽبذا الغرضو . التجديد قضّية – قضّيةىذه ال

 عريبّ يف اؼباضّ قد فهم القرآف ضمن خصائص تكوين اإلنتاف ال عريبّ فال، الكثَت ين اؼبوروث يف ىذا اجملاؿ
ّّ ال ضاريّ  إذا قيتت إىل خصائص التكوين اغبفكرايّ ا و جتماعيّ اة اليت كانت بطيئة وؿبدودة وضوعيّ اؼب  الراىنة عاؼب
، بلغتها أورواب وأيريكا مث العامل إال بعد اؼبرور دبجموعة ىائلة فبا اصطلحوا على تتميتو بػ "الثورات"َيا  اليت

ة اليت نقليّ ّ للعلـو واؼبعارؼ الففّ تلك اؼبرحلة اليت مت فيها التدوين الرظب، وآخرىا "الثورة التقنية واؼبعلوياتية"
 ا إىل حدّ كاف ذلك ينهجً   واعتربت اؼبداخل الرئيتة للتعايل يعهما نبويّ واغبديث ال قرآينّ دارت حوؿ النص ال
ة ويا توحّ بو ين اذباه كبو التجزئة لغويّ ة الببلغية والعقليّ كانت الو ، لتلك اؼبرحلة يا يع التقف اؼبعريفّ 
َّ  ويبلحظة اؼبفردات  . تولد عنها يقبوال وكافيا يف تلك اؼبرحلةالَِّذي  ولذلك اعترب الفهم، التائدة ِى

ّّ ة اإلدراؾ اؼبعقليّ أيا يف اؼبرحلة الراىنة حيث تتيطر   والبحث عن عبلقاهتا الناظمة ؽبا ، لؤليور نهج
ال  ةتنّوعوعبلقات ي ة يتشعبةحضاريّ ة اؼبختلفة وتربطها دبوضوعات علميّ توظف األطر ال نقديّةة و ربليليّ بطرؽ 
ّّ الكوف والتداخل اؼب ين إعادة النظر يف علـو ولسائل فهم النص وخديتو وقراءتو قراءة اعبمع يعبد  ، يعو نهج

تو ويفاىيم تصديقو ؼبا لسبقو إطبلقيّ وزبليصو ين كثَت ين أنواع التفتَت والتأويل اليت مل تبلحظ فيها أبعاد 
ة يف التفتَت لسرائيليّ ين خبلؿ طوفاف االلسقاطات اإل نتيبّ لوثيق ابلفحدث فيها ذلك الربط ا، ووىيمنتو علي

ال يقف عند حدود اؼبتاعدة يف الفهم الَِّذي  ذلك الربط، والربط الشديد أبلسباب النزوؿ واؼبنالسبات، وغَته
ُت إلسبلييّ لدى الكثَتين ين  -بل يتجاوز ذلك ، والتفتَت يف إطار قاعدة عدـ تقييد اللفظ خبصوص التب 
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، ا أو اترىبانّيا شئنا أـ أبينااترىبيّ يعُت هبعل ينو نصا  إنتاينّ إىل ربط القرآف إبطار زياين ويكاين  -ُت علمانيّ و 
للكتاب اليت تتتلـز أف يكوف القرآف نصا كريبا  اكمّيةة واػباسبية للنبوة واغبلسبلييّ ة اإلعاؼبيّ وذلك يتعارض يع ال

يتجاوز قدراهتا االلستيعابية ويظل غنيا ال تنتهّ عجائبو وال َيا  نةيعطّ بتخاء لكل العقوؿ واألزياف واأليك
 . وال ىبلق ين كثرة الرد، تنقضّ
ٍء َوُىًدى  ...﴿جاء الَِّذي  اؼبصدر اإلنشائّ الوحيد لئللسبلـ فهوُىَو  فالقرآف اجمليد  ّْ َياًًن لُِّكلِّ َش تِب ْ

 (.ٜٛالنحل:) ﴾َوَرْْحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ 
ّّ  تفتَتيّ ا التنة فهّ اؼبصدر الأي  َيا  للناستبُّت اؼبلـز الوحيد للقرآف ا لعظيم فهّ اليت جاءت ل التطبيق
  وتعهد ببيانو، وصبعو حبيث ال يضيع شّء ينو قد تكفل حبفظ ا لقرآف العظيم -تعاىل  -فاهلل . نزؿ إليهم
َنا بَ َيانَوُ  *قُ ْرآنَُو فَِإَذا قَ َرْأًَنُه فَاتَِّبْع * إن علينا مجعو وقرآنو ﴿: كذلك . (ٜٔ-ٚٔالقياية:) ﴾ُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ

وعصم ، ةؽبيّ وليس على وجو األرض يصدر للمعرفة والفكر والثقافة واغبضارة غَته حظى هبذه الضماانت اإل
ٍء َفُحْكُمُو ِإىَل َوَيا اْختَ َلْفُتْم ِفيِو ِين شَ ﴿: الكايلة اكمّيةواغب، تاّيةوجعلت لو التيادة ال. ين التغيَت والتبديل ّْ

يف أو تغيَت، وال ينالو ربريف ، نتخ كما ذى  إىل ذلك اعبماىَت اؿ القرآففبل يط (ٓٔالشورى:) ﴾...الِلَِّ 
 ولذلك فإف إعادة التعايل يع القرآف الكرًن. وقت أوكل فيو حفظ الكت  األخرى إىل الرابنيُت واألحبار

ة لسيعود على ىذه العلـو دبا هبعلها قادرة طبيعيّ ة والجتماعيّ ة واالنقليّ ال للعلـو ايعرفيّ و  اينهجيّ  ايصدر  ابعتباره
ولسيعيد االرتباط بُت ىذه العلـو والقيم اليت لسيعود عليها ، ة دبا ىبرجها ين أزياهتانتانيّ على إيداد اغبياة اإل
ة عرفيّ ات اؼبّددإدراؾ احملوذلك دبا يبنحها ين لسعة يف ، ويربطها دبقاصد اغبق وغائية اػبلق، بكثَت ين الفوائد

ّّ وليس البحث عن أخبار أو ظواىر أو يصادر لبلكتشاؼ ال، ةنهجيّ واألبعاد اؼب التقٍّت يف آايت الكتاب  علم
 . للكوف وبيط حبركتو وحركة اإلنتاف فيو يعريفّ شرعة وينهاج للبشر صبيعا ويعادؿ الَِّذي ُىَو  العزيز

 
 

 : ادلطهرةالسّنة النبويّة  يعبناء يناىج التعايل : اور الرابع
 
ّّ األ اؼبطهرة يشكل احملورالتّنة النبويّة  بناء ينهج للتعايل يع  ة بناء العقل اجملتهد عمليّ الرابع يف  لسالس
ّّ  تفتَتيّ ة ابعتبارىا اؼبصدر النبويّ فالتنة ال، اؼبتّدد ين ال بد  قرآينّ اؼبلـز الوحيد للنص ال بياينّ لا والبياف التطبيق
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 بياينّ اؼبطهرة اؼبصدر الالتّنة النبويّة  ة وابعتبارنهجيّ لى حقيقتها وحقيقة دورىا أيضا ين خبلؿ الرؤية اؼبالوعّ ع
 ّّ  ضاريّ اؼبعرفة ويقويات الشهود اغبقواعد الشرعة و طرؽ تطبيق بياف اؼبنهج و  تضحفبدوف التنة ال ي، العمل
صلى هللا  -عتمد على االتصاؿ اؼبباشر برلسوؿ هللا فلقد كانت يرحلة النبوة وعصر الصحابة يرحلة ت: عمراينّ وال

صلوا كما رأيتموين ) ٔ(خذوا عٍت ينالسككم): ويتابعتو والتألسّ بو فيما يقوؿ أو يفعل -عليو وآلو ولسلم 
 ّّ ّّ والتألسّ يعتمداف على التحرؾ ال تّباعواال. ٕ(أصل وعلى ، -عليو الصبلة والتبلـ  -يف الواقع للرلسوؿ  عمل

، كاف هبتد بتلوكو القرآف يف الواقع  - ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -فالرلسوؿ  -عليو الصبلة والتبلـ  –لتفاصيل ربركو رواية الرواة 
ّّ كاان يضيقاف الشقة سبايا بُت يكنوانت اؼبنهج اإل  رلسويلّ والبياف ال نبويّ فالتطبيق ال وبُت الواقع  قرآينّ ال ؽب

الذين كانوا  -ين الصحابة  واؼبتحملُت للتنن وبشروط دقة الرواة ةعرفيّ ة واؼبفكريّ ات أىلو وقدراهتم العقليّ ب
ُىَو  ذلكألّف  -صلى هللا عليو وآلو ولسّلم  -ة تتعلق حبياة رلسوؿ هللا جزئيّ حريصُت على أف ال تفوهتم أي 

ن ولذلك اشتملت التنة على ذلك الكم اؽبائل ي. البديل الوحيد عن الوعّ ابؼبنهج الناظم للقضااي اؼبختلفة
وتلقينا كل التفاصيل اليت ذبعلنا قادرين على  -صلى هللا عليو وآلو ولسّلم  -أقواؿ وأفعاؿ وتقريرات رلسوؿ هللا 

يف غدوه ورواحو ولسلمو وحربو وتعليمو وقضائو وقيادتو  -عليو الصبلة والتبلـ  -أف نتابع حركتو اليويية 
وبياّنا  -عليو الصبلة والتبلـ  -ألسلوبو أو لسنتو و  ينهجو يف االتباع ة بطريقة تكشف عننتانيّ وفبارلستو اإل

كما أف التنة . يربط بينهما -عليو الصبلة والتبلـ  -كيف كاف و ، وتفتَتىا ؼبنهج التعايل يع القرآف والواقع
يتعايل  –صلى هللا عليو وآلو ولسّلم  –كاف رلسوؿ هللا الَِّذي   عن خصائص الواقع –إضافة لذلك  –تكشف 

تو فيدفعنا ذلك إىل الستنباط ينهج فقو عقليّ كبياه يف تركيبتو و الَِّذي  وىو واقع يغاير للواقع، يعو ويتحرؾ فيو
 -صلى هللا عليو وآلو ولسّلم  -والتألسّ ين خبلؿ تطبيقات النيب اؼبعصـو ، أو " فقو التدّين" التنزيل على الواقع

 . يل كما يظن الكثَتوفات والتفاصزئيّ ال ين خبلؿ النزوع إىل التقليد واحملاكاة يف اعب
، عاشوالَِّذي  والواقع قرآينّ يف لسنتو يبثل ذبتيدا للربط بُت اؼبنهج ال -عليو الصبلة والتبلـ  -لقد كاف  

كاف عليو الصبلة والتبلـ الَِّذي   ولذلك فإف ين الصع  فهم كثَت ين القضااي يف يعزؿ عن فهم ذلك الواقع
والتألسّ واالقتداء بو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف إطار تتبع  تّباعاال لتنة وربقيق واج ين الصع  تطبيق اأنّو  كما. يتحرؾ فيو

ّّ اهتا يف إطار جزئيّ للتنن يضم  ايوضوعيِّ  اات دوف الستنباط ينهج للتألسّ انظمً زئيّ اعب فحُت ينهّ عليو ، ينهج
                                                           

، ين طاؼ ابلبيت ولسعى، ين البقاء على اإلحراـ وترؾ التحلل اببرواه يتلم يف كتاب اغبج،   ٔ  .يا يلـز
ع، وقوؿ اؼبؤذف: الصبلة يف الرحاؿ، يف رواه البخاري يف كتاب األذاف، ابب: األذاف للمتافر، إذا كانوا صباعة، واإلقاية، وكذلك بعرفة وصب  ٕ

 الليلة الباردة أو اؼبطَتة.



 ٖٓ 

ااب يـو القياية فبل ينبغّ أف ويعترب اؼبصورين أشد الناس عذ -يثبل  -الصبلة والتبلـ عن النحت والتصوير 
الَِّذي   يوقف عاـ يطلق ين اعبماليات اجملتمة يتعارض يع فهم نيب هللا لسليمافأنّو  يفهم ّنيو عن ذلك على
: وال يع تتاؤالت اؼبعاصرين وؾبادالهتم يف ىذا اؼبوضوع وكبوه، يشاء ين سباثيلَيا  كاف هبند اعبن يصنعوف لو
ة ربل ىذا جزئيّ وال يكمن اغبل بفتوى ؟ االلستعداد لعبادة اؼبصورات فلماذا ربـر عليناأبنّنا ال نشعر ابلرغبة أو 

ّّ ؿُبَمَّد  كما فعل الشيخ  -النوع ين التصوير كما فعل الشيخ ابن   –أو سبنع ذلك  -عبده والشيخ خبيت اؼبطيع
: يف يواقف عديدة يثلإليو  ـأشار عليو الصبلة والتبلالَِّذي  بل ينبغّ أف يبلحظ فيها اؼبنهج، -ابز وآخروف 

ا شرقيّ وجعلت ؽبا اببُت اباب ، لوال أف قويك حديثو عهد بشرؾ ؽبديت الكعبة فألزقتها ابألرض! اي عائشة)
  ٔ(فإف قريشا اقتصرهتا حيث بنت الكعبة، وزدت فيها لستة أذرع ين اغبجر، اغربيّ واباب 
على قطع دابر صناعة األواثف والًتويج ؽبا بُت  يعمل -صلى هللا عليو وآلو ولسّلم  -لقد كاف رلسوؿ هللا  

ين الوصوؿ  -إذف  -فبل بد  ،قـو حديثّ عهد هبا يراد رفع درجة يقينهم التوحيدي اجملرد إىل أعلى اؼبتتوايت
ة زبرج األحاديث والتنن إىل دائرة اؼبنهج بدال يعرفيّ إىل اؼبنهج الناظم الضابط ؼبثل ىذه القضااي وقراءهتا قراءة 

ة تدؿ على الشّء ونقيضو وكأّنا أقواؿ جزئيّ وبوؽبا اؼبختلفوف إىل أقواؿ َيا  ات اؼبتصارعة اليت كثَتازئيّ دائرة اعبين 
 . أئّمة اؼبذاى  اؼبختلفة

ة العليا يف أيريكا وبُت دلستوريّ أعددان درالسة يتتفيضة حُت حدثت أزية بُت احملكمة الأنّنا  وين ذلك 
أايـ كانوا قادرين على االعًتاض قبل لسبتمرب / أيلوؿ األلسود –ض اؼبتلمُت اجملتمع اؼبتلم حُت اعًتض بع

ات قديوا شخصيّ يبثل أىم عشرة َيا  حيث يوجد على جدراف احملكمة إطار ينحوت وضع فيو -. ـٕٔٓٓ
يبثل صورة َيا  وين ضمنهم، يثل لسيدان يولسى ولسيدان لسليماف وضبورايب وجتتنياف–ة شرائع وقوانُت بشريّ لل

وُكت  تعليق ألسفل النحت )الفريز( ، وقد ضبل يف إحدى يديو يصحفا ويف األخرى لسيفا -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–هللا  رلسوؿ
وبعد أف شاع اػبرب بُت بعض رجاالت اجملتمع اؼبتلم يف أيريكا اىتبلها . فرض تطبيق شريعتو ابلقوةإنّو  :يقوؿ

ودعا البعض إىل ، ة العليادلستوريّ ة فرصة ونددوا ابحملكمة البعض أئمة اؼبتاجد والراغبُت خبلق اؼبعارؾ الونبي
ة العليا يف أيريكا تعّد ريزا ذا دلستوريّ ويعلـو أف احملكمة ال. التظاىر أيايها للمطالبة برفع النحت والتعليق يعا

)البيت  ةتنفيذيّ ة )ؾبلس الشيوخ والنواب( والتلطة التشريعيّ فهّ الناظم والضابط للتلطتُت ال؛ ىالة عالية
وحينها تلقيت ين احملكمة دعوة لزايرهتا ويناقشة . ة أيريكا حكوية وشعبايّ األبيض واغبكوية( فهّ يرجع

                                                           
 رواه يتلم يف كتاب اغبج، ابب نقض الكعبة وبناؤىا.  ٔ
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، ويعرفة يدى الضرر أو اإللساءة اليت تلحق اإللسبلـ واؼبتلمُت بوجود ىذا "الريز"، اؼبوضوع يع كبار يوظفيها
لدى أيريكا اؼبعاصرة ين ريوز قد َيا  صدوا أبىموكذلك ؿباولة هتدئة اؼبتلمُت لئبل يصطديوا ين دوف أف يق

فقبلت الدعوة وقمت بزايرة احملكمة واطلعت على تلك الصور العشرة نصف اجملتمة . تبلغ هبا يتتوى القدالسة
فعلمت أف ذلك النحت كاف قد أىدي إىل احملكمة العليا ين اغبكوية اإليطالية عاـ ، على أعلى جدراف القاعة

وشرح يل يدير عاـ احملكمة ، " يف يدينة نيويورؾاغبريّةفرنتا اليت كانت عبارة عن "سبثاؿ ( كهدية . ـٖٜ٘ٔ)
جراء إوردبا احتاج التغيَت إىل يوافقة اجمللتُت وردبا ، ال سبلك حق تغيَت أي شّء فيها -نفتها–أف احملكمة 
يريز إىل رلسوؿ هللا َيا  يكوف ىناؾ وأشار إىل أف احملكمة ال ترى أف ىناؾ إلساءة يف أف، يف شأّنا شعيبّ الستفتاء 

ة القوانُت بشريّ العظماء العشرة الذين عّلموا ال بقّيةوضع فيو يولسى ولسليماف و الَِّذي  بنفس اؼبتتوى -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–
 وأشكر احملكمة، أشكر االيطاليُت الذين صنعوا ىذاالَِّذي  يف الوقت: فوافقتو على ذلك ولكنٍت قلت، والشرائع

يكاف إحداث تغيَت طفيف على التعليق أو وضع لساتر أسبٌت لو أف ابإلٍت فإنّ اليت وضعت النحت يف ىذا اؼبكاف 
على الكلمات اليت ال نراىا ينالسبة  -يبكن أف يتحمل اجملتمع اؼبتلم يف أيريكا تكلفتو–ينالس  وبشكل فٍت 
صلى هللا –ؿُبَمَّد  يريز إىل لسيدانَيا  نعترب وجودإنّنا  ،أشكركم جزيل الشكرإّنٍت : مث قلت، يف حق خامت النبيُت

ّّ ال اإلنتاين ات يف التاريخشخصيّ يف ىذ اإلطار وبُت أعظم عشر  -عليو ولسلم يف  نوعّيةيعترب نقلة  تشريع
واألوصاؼ ، عن رلسوؿ هللا -عاّية بصفة–وف غربيّ كتبو اؼبتتشرقوف والَيا   يتابعالَِّذي  فإف. غريبّ التفكَت ال
يلحظ ، ةنتانيّ اعتباره ين أىم وّضاع الشرائع والقوانُت على يتتوى اإل مث يرى، اليت وصفو هبا بعضهماؼبقذعة 

واالنشقاؽ عن الكنيتة وغَت ذلك ين أوصاؼ ال ، نقلة كبَتة ال تنتجم ووصفهم لو ابإلرىاب ولسفك الدياء
نبيا ورلسوال  -الصبلة والتبلـ عليو–نؤين بو إنّنا  ،أرجو أف تفهموا يوقفنا: مث قلت. تليق إبنتاف عادي

وأرجو أف تعذروان إذا الستفزان أي ، فيما أرلسلو بو -تعاىل–ويف يقديتها خيانة هللا ، يعصويا ين يقارفة الذنوب
فهو ، توإنتانيّ وال ننكر عليو ، توبشريّ ال ننفّ عنو ، فهو عبد هللا ونبيو ورلسولو، شّء يبكن أف يتّء إىل يقايو

، ابن هللاأنّو  ومل ندّع، تو كما فعل غَتانبشريّ بلغ حبنا وتوقَتان وتعزيران لو فإننا مل ننف  وكبن يهما، بشر رلسوؿ
؛ ديٍتّ ال التناقض ال، ضاريّ يوقف بعض األئمة فأرجو أف يفهم يف إطار االختبلؼ اغبوأّيا  .وال اثلث ثبلثة

كبن أّيا  .حضارة الصورة والتمثاؿ ويا ورثتموه ين حضاريت اإلغريق والروياف يبثل، فحضارتنا حضارة الكلمة
ابلكلمة وصفا دقيقا لو ظبعو فناف أو رلساـ أو كبات يعاصر اللستطاع أف  -عليو الصبلة والتبلـ–فقد وصفناه 

وقد وجد يف اتريخ . يف حياتو -عليو الصبلة والتبلـ–يرلسم أو ينحت لو شيئا قريبا فبا كاف عليو جتمو 
ين أّي  أظبىأنّو  لكنهم مل يفعلوا ذلك ألننا نؤين -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–ين رلسم يثالو  ّيةاتحضارتنا فنانوف كانوا على قدرة 
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فوعدوا أف . ىالة وغَتنبا ابنفكّنا نصفو ابلكلمة كوصف علّ بن أيب طال  وىند ، يثاؿ أو صورة أو شكل
س وأربعُت صفحة يبكن أف يكوف فكتبت حبثا خبم، ولسألوين أف أكت  يف اؼبوضوع فتوى، ينظروا يف أير التعليق

 . اضطر إليوَيا  أنفر بطبيعيت ين فبارلسة الفتوى إالأّنٍت ذلك ، حيثيات لفتوى
 

 : الرواية بديل عن ادلنهج 
 
صلى هللا عليو  -واالقتداء وازبذوا ين رلسوؿ هللا  تّباعاال لقد ارتبط العرب يف يرحلة نزوؿ القرآف دبفهـو 

القائم على اؼببلحظة والرواية طبقا لشروطهم  أو بديل اؼبنهج جتدت ؽبم اؼبنهجة عمليّ قدوة  -وآلو ولسّلم 
والتألسّ نشأت يفاىيم "اؼبأثور واؼبنقوؿ" وجرت رواية األحاديث  تّباعاال ويف إطار .ياتّيةوظروفهم الواقعية اغب

جبملتها أّّنا  ويلت علىوع -ة لفهمها ضروريّ وتناقلها ينقطعة عن ظروفها وألسباب ورودىا وكثَت ين العناصر ال
ويف ؿباولة للتخفيف ين آاثر ذلك عبأ ، لغويّ كنصوص القرآف اجمليد يكفّ لفهمها اإلدراؾ ال؛  ّيصدر نص -

زاد ذلك األير َيا  والتفتَت الريزي واإلشاري كمخرج ين التقيد حبرفية اؼبأثور ولكن باطٍتّ ين عبأ إىل التأويل ال
لتنضبط على ىدى ينو لسائر التفاصيل  نبويّ ال قرآينّ لوصوؿ إىل اؼبنهج الاُىَو  إال اضطرااب وكاف الواج 

 . اؼبقاصد وتتضح الغاايتتبُّت ات ولتفهم يف إطاره فتزئيّ واعب
ّّ عن الناظم اؼب -ابلستمرار  -ة تبحث عقليّ ة اؼبعاصرة عقليّ إف ال  ة نهجيّ لؤليور ورباوؿ النفاذ إىل اؼب وضوع

َّ  التحليل والنقد والتفتَت اتعمليّ ة تصبح نهجيّ فضمن ىذه اؼب، الكايلة األبعاد ّّ اإلطار اؼبِى للحركة  وضوع
التّنة  ة يبكن النفاذ إىل يقاصد القرآف اجمليد وتفهمنهجيّ وهبذه اؼب، لّيةة واحملالكونيّ ة يف تعايلها يع القضااي فكريّ ال

اوالت ذبديد رباوؿ إحداث تعديبلت أو ة أو ؿبابطنيّ أو أتويبلت  ةلسكونيّ دوف الوقوع يف إطار ياضوية النبويّة 
، أو لغة جديدة فكأّنا تعبَت عن اؼباضّ يف ثوب جديد، أتويبلت لتطبيقات اؼباضّ لتعيد إنتاجها يف اغباضر

ننشده إبعادة االرتباط ابلقرآف الكرًن بوصفو اؼبصدر اإلنشائّ وابلتنة بوصفها الَِّذي  وذلك ال يبثل التجديد
 . ة اؽبدى ودين اغبقعاؼبيّ ال وبقق ىدؼ و ، تفتَتيّ اؼبصدر ال
 

ّّ قراءة الرتاث اإل: اور اخلايس  : قراءة لسليمة لسماي
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ّّ وذلك إبعادة درالسة وفهم تراثنا اإل  ة زبرجنا ين الدوائر الثبلث يعرفيّ ة ربليليّ  نقديّةوقراءتو قراءة  لسبلي
ودائرة القبوؿ ، دائرة الرفض اؼبطلق: اضرربكم ألسالي  تعايلنا يع تراثنا يف الوقت اغب حكمت وال تزاؿ اليت
هب  التواصل َيا  فهذه الدوائر الثبلث ال يبكن أف ربقق التواصل يع. ودائرة التلفيق واالنتقاء العشوائّ، اؼبطلق

وكل ىذه ، هب  إحداث القطيعة يعو ين ذلكَيا  كما ال يبكن أف ربقق القطيعة يع،  يعو ين ىذا الًتاث
ة يعرفيّ ة ينهجيّ لكن إعادة القراءة وفق . لًتاث يعيقا ويعرقبل يف اغباضر ويصادرا للمتتقبلاأللسالي  ذبعل ين ا

ّّ اإل عريفّ وربكيم النظاـ اؼب، لسليمة كفيل دبتاعدتنا على اػبروج ين إطار الدوائر الثبلث ة عرفيّ ة اؼبنهجيّ واؼب لسبلي
 يف اغبكم على قضااي باعويف اتّ  التّنةهج ينالكتاب و ة بو يع االحتكاـ إىل يصدري اؽبدى والنور و لسبلييّ اإل

ة تعايل العقل اؼبتلم يع ظواىر اإلنتاف ينهجيّ بياف ل يطلوبة هالكنّ و  تكوف يقصودة يف ذاهتاال اليت قد  الًتاث
، اؼبعاصرة ةجتماعيّ اال ة يف فهم ظواىراننهجيّ ويا يبكن االلستفادة بو ين ىذه اؼب، والكوف على ـبتلف العصور

 يقيّد ؿبّدد حبدود الزياف واؼبكاف نتيبّ فكر ُىَو وإمّبا  ،ًتاث ليس فكرا يطلقا يتجاوزا للزياف واؼبكافالألّف  ذلك
ّّ وكوف الًتاث اإل، يف زيانو ويكانو وإنتانو نتيبّ  إنتاينّ وجد فيو ولكّنو كأّي فكر الَِّذي  قائما وينطلقا  لسبلي

بة اغبقيقة فيو قد تكوف أكثر ين ذلك الفكر ين نص يوحى يطلق يتجاوز غبدود الزياف واؼبكاف فإف نت
أفكار ويعاعبات ُىَو  ولكن يف كبل اغبالتُت هب  وضع الًتاث يف يوضعو حيث، اؼبنفصل واؼبنبت عن الوحّ

هب  أف  ّددؿبوقايت دبعاعبات وتفتَتات لواقع ، ةّددالستهدفت ربقيق أىداؼ ؿب، يعُت وتفتَتات لواقع
تتمثل يف ربقيق التواصل والًتاكم ويعرفة ، وإعادة اكتشافو، ن وراء فهموة يّددنبحث عن ربقيق أىداؼ ؿب

 . الصاغبة لزياننا ويكاننافاىيم ين األفكار واؼب ة اليت لسادتو وااللستفادةعرفيّ اؼبنهاج واألنتاؽ اؼب
 

 : نساينّ التعايل يع الرتاث اإل: اور السادس
 
لكّ ىبرج العقل اؼبتلم  -أيضا  -اؼبعاصر  نتاينّ إلبناء ينهج للتعايل يع الًتاث اين ال بد  وكذلك 

أو ، اليت زبلفت عن أطر وؿباوالت اؼبقارابت مث اؼبقارانت لتنتهّ ابلرفض اؼبطلق اغبالّيةيعو ين ألسالي  التعايل 
ة يعرفيّ  ة ينضبطة وال قراءةينهجيّ ال تقوده الَِّذي  أوالقبوؿ اؼبطلق بروح يتتلبة سبايا أو بروح االنتقاء العشوائّ 

 . ةنتانيّ ة على اؼبعرفة اإلثقافيّ ة والضاريّ تبحث عن اغبكم وال تقع يف إطار التقليد والنقل وتدرؾ أثر الفوارؽ اغب
َّ  فهذه اػبطوات أو احملاور التتة  اليت يتاعد االنطبلؽ ينها يف ؾباالت اؼبعرفة على بناء "اؼبنهج ِى

وبذلك وبدث  باعو.يف اتّ  -صلى هللا عليو وآلو ولسّلم-هج رلسولو القائم على كتاب هللا وين التوحيدي للمعرفة"
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" القرآينّ "التأصيل  ويتحققة" إلسبلييّ وجهة  ةجتماعيّ االو  ةطبيعيّ العلـو التوجيو  وتصديقو عليها وىيمنتو  للعلـو
ة عاؼبيّ ة وضعيّ فنحن قد وجدان أنفتنا أياـ . الفقو وغَتهاغبياة ويف ليتتقيم يتار االجتهاد واإلبداع يف  عليها.

تعمل على توظيف اؼبعارؼ والعلـو واكتشافات العلـو وينجزاهتا توظيفا يفصم العبلقة بُت اػبالق والكوف 
َّ   وقد تكوف. ةلسبلييّ وذلك بطرح تصورات حوؿ الوجود يبدو بعضها نقيضا لتصوراتنا اإل، واإلنتاف كذلك ِى

إّّنا لدينا ؛ يتوافق يع تلك التصورات لنقوؿَيا  ةدينيّ ال أف ننتقّ ين يقوالتنا قضّيةإذ ليتت ال، وقد ال تكوف
ة ليس ينطلقا الكونيّ فمنطلق ذبديد اؼبعرفة ينذ األلساس ذباه العلـو . أو نرفضها ونديغها ابلكفر، ين قبل

و  فل، ذبربة الغَت يف يواجهة العلم وينجزاتو زبتلف عن ذبربتناألّف  الىوتيا وليس يطلواب ينا أف نقتدي بغَتان
فنحن ؛ وقد أيران خببلؼ ذلك، أي القراءة األوىل فقط، كاف القرآف الىوات ؼبا جازت فيو إال قراءة البعد الواحد
ّّ الوحّ يف الكوف الُىَو  ال نصارع العلم ألننا ندرؾ أف الوحّ يف الكوف الكتايب فإذا ظهرت اكبرافات ، طبيع

لساس اعبمع بُت القراءتُت إذ مل يكن الدين ين قبل يواجو وىذا أ، ألسندت إىل العلم فاؼبطلوب تطهَت العلم ينها
ّّ لسوى فكر  ّّ  عقل ّّ ومل يكن يتلحا ابلعلم ال، ؾبرد وضع ات ذىبيّ اؼبعاصر ونتائجو اليت أدت إىل قياـ ي تطبيق
السًتجاع العلم ين ىذه  –بنشر اؽبدىيأيورة  أّية ابعتباران–فاؼبطلوب ينا ، ةتقليديّ ة الوضعيّ ذباوزت ال

 ات اؼبنحرفة وتطهَته ين آاثرىا وإعادة توظيفو دبنطق اعبمع بُت القراءتُت وعليو فإف العقل اجملتهد اؼببدعيّ ذىباؼب
ة عاؼبيّ ة األوىل إىل اللسبلييّ ة اإلعاؼبيّ اؼبرحلة الراىنة واالنتقاؿ ين حالة بقااي ال ربداّيتكبتاجو ؼبواجهة الَِّذي 
يضافا إليها الوعّ على دالالت ، التفاعل يع تلك احملاور التتة اؼبذكورة العقل القائم علىُىَو  ة الثانيةلسبلييّ اإل
ة ختم النبوة وانتقاؿ يهاـ التجديد وحرالسة الدين ين األنبياء حتميّ ة اإللسبلـ و عاؼبيّ ة ظهور الدين و حتميّ 

ة على بنيّ ريعة اؼبوحاكمّية الكتاب الكرًن والش، ذبتمع على ضبللة اليت ال اػبَتة الولسطألّية اؼبتتابعُت إىل ا
يف حاجة إىل إعادة تشكيل العقل اؼبتلم وإعادة بناء ينظوية التفكَت أنّنا  وذلك يعٍت، التخفيف والرضبة

ويف يقديتها إعادة بناء اإلنتاف وفقا للتصور . الكربى القرآفيبكنها ين ربقيق أىداؼ  ة بناءً لسبلييّ اإل
ّّ اإل ليس إنتاان ، ويبتص صدياهتا العنيفة، ةغربيّ قل  اغبضارة ال يتتطيع أف يعيش يفالَِّذي  فاؼبتلم، لسبلي

يدرؾ يهمة الَِّذي  رلسايلاإلنتاف الُىَو  بل، عاداي يبكن بناؤه بفقو النوازؿ واغبيل واؼبخارج والرخص والتأويبلت
ين شاء ين "إّف هللا ابتعثنا لنخرج : أدركو ربعّ بن عاير حُت قاؿ لرلستمالَِّذي  وجوده يف الغرب بنفس الشكل

وين ضيق الدنيا إىل لسعة الدنيا ، وين جور األدايف إىل عدؿ اإللسبلـ، عبادة العباد إىل عبادة هللا وحده
ه نريدالَِّذي  األكرب ضاريّ فالفقو اغب، فهو إنتاف تغيَت وبمل قدرات التغيَت بشروطو اؼبعاصرة، واآلخرة"
 : إنتاف ابؼبواصفات التاليةبناء تهدؼ يت
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 . اؼبكوف يف إطار التبلوة والتزكية ويعرفة العلم واغبكمة الواعّ بذاتو ودبهمتو رلسايلاف التغيَت البناء إنت (ٔ
القط  اػبَتة الولسط اؼبخرجة للناس القادرة على ألّية يعمل على إعادة تشكيل االَِّذي  اإلنتاف (ٕ

 . الستقطاهبم والوقوؼ يوقف الشهادة ينهم
قوييا أو  صريّ ة اؼبتجاوزة لكل أنواع اػبطاب اغببشريّ ة اؼبتتوعبة لللميّ علو قدرة على الوعّ ابلإنتاف  (ٖ
 . ا أو الىوتياطائفيّ ا أو جغرافيّ 
ة إؽبيّ  حاكمّيةوىّ ليتت ، اؼبهتدية بكتاب هللا اغباكم اكمّيةيتمتع بقدرة على الوعّ ابغبإنتاف  (ٗ

د ظل هلل يف األرض ين البشر فهو لسبحانو وال كفاح إلهبا، ولسليمافداود  وال خبلفة كخبلفة، يولسوية يباشرة
 . وال ظل لوشّء  ليس كمثلو
، شرعة زبفيف ورضبة ورفع للجرحأّّنا  :ة وأنبهالسبلييّ اإل ةالقرآنيّ لو إدراؾ ووعّ ػبواص إنتاف  (٘

التشريف والتخفيف ال ُىَو فيها  تكليفينطلق ال، وربليل للطيبات، وربرًن للخبائث، ووضع لؤلصر واألغبلؿ
 . تشديد واالنتقاـال

ة وتكايلها نكوف قد قاربنا اإلطار عضويّ فإذا فهمت ىذه اؼبعطيات فهما صحيحا ويف إطار وحدهتا ال 
فكل عنصر ين ، األكرب ضاريّ اغب الفقو اجملتهد القادر على توليد يبكن أف يقـو ويبٌتالَِّذي  الصحيح نظريّ ال

ة ويكوف بذات الوقت ينغلقا عاجزا عن الستيعاب عاؼبيّ دعّ الفما ين دين ي، العناصر اؼبذكورة يفضّ إىل اآلخر
ّّ وليكوف ؽبذا الدين ال. ةعرفيّ ة ويناىجو اؼبضاريّ أنتاؽ العامل اغب كتابو أف يكوف  فبل بد  قدرة االلستيعاب ىذه عاؼب

 ّّ  لكرًنالكتاب اوحُت يكوف . ة ويتفاعل يعها بنفس الوقتبشريّ ات الصوصيّ يطلقا حبيث يرقى على اػب اؼبرجع
َّ  وىذه، أف تتصف أحكايو ابلتخفيف والرضبة على يتتوى التشريعاتفبل بد  توعاؼبيّ يطلقا ليحقق  دعائم ِى

وشرعة ، ة اػبطابعاؼبيّ و ، ة الكتابإطبلقيّ )ويصادره:  التغيَتيّ  ضاريّ اإللسبلـ اػبالدة وىّ دعائم يشروعو اغب
 . (واعبمع بُت القراءتُت، وختم النبوة، التخفيف والرضبة

َوَيا َأْرلَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشريًا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ َأْكثَ َر ﴿: وخطااب رلسالة، اعاؼبيّ لقد جاء اإللسبلـ  
 ضرورة توافر عناصر ة يف الرلسالة ربملها يعٌت خطَتا أال وىوعاؼبيّ وصفة ال. (ٕٛلسبأ:) ﴾النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ 

ّّ فيجد فيها اآللسيوي حاجتو لينتمّ إليها كما هبد األ، لعامل كّلوالقدرة على الستيعاب ا ، فيها حاجتو فريق
ّّ واأل ورويبّ وكذلك األ ة بشريّ فكيف يبكن ػبطاب واحد أف يتتوع  ال، وين ىم يف لسائر أكباء العامل يريك

ة ويناىجها ثقافيّ مباطها الة وأضاريّ اهتا ولسائر أنتاقها اغبخصوصيّ قادرا على الستيعاب  اإؽبيِّ  أبكملها إف مل يكن
 ! ةعرفيّ اؼب
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 : وآفاقو قرآينّ اخلطاب ال

 
ّّ اػبطاب اإل ين الباحثُت القاصرين لقد صور البعض انطبلقا ين  عريبّ  حصريّ أبنو خطاب  لسبلي

 : أيرين
ه إىل أصوؿ اللغة ءيعود ين يقر  ينبغّ أف حيث، اللغة ال يفهمو غَت العرب عريبّ أف القرآف : أوذلما

 . ة وقواعدىا وقايولسهاعربيّ ال
َّ  يقيد أبلسباب نزوؿ وورود زبتص ابلعرب وإىل أيثاؿو عوا أنّ م ادّ أنّ  :اثنيهما  ين بيئتهم كوصفِى

ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ ﴿: اعبمل وإىل أعرافهم يف التبٍت وتعدد الزوجات وإىل ، (ٚٔالغاشية:) ﴾َأَفمَا يَنظُُروَن ِإىَل اإْلِ
بُت النيل َيا  وإىل قصص أنبياء اقتصر ذكر ين ذكر ينهم على، لقينقاع وبٍت النضَتصراعاهتم يع بٍت قريظة وا

ؽبذا قيل ابختصاص الرلسالة ابلعرب واختصاص خطاب القرآف هبم  ، ة ين دوف العاملعربيّ والفرات واعبزيرة ال
 . ة أبنو مت بقوة الفتح والقتاؿعربيّ وفتر االنتشار خارج الدائرة ال، كذلك
وكذلك ، (ٕٛلسبأ:) ﴾...َوَيا َأْرلَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس ﴿: قولو تعاىل يعٌت -صبيعا  -إننا ندرؾ  

ة وندحض عاؼبيّ يدى يبكن أف ندفع هبذه الإىل أّي  ولكن( ٚٓٔاألنبياء:) ﴾َوَيا َأْرلَسْلَناَك ِإالَّ َرْْحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ ﴿
 : دـتقينطلقات اؼبنطق اؼبعاكس اليت تتلخص دبا 

 . عريبّ أف الكتاب الكرًن  (ٔ
 . ة وخطاب يوجو إليهاعربيّ ( وأنو يقيد إىل نتق بيئة ٕ
 . ة كلهابشريّ ين نصوص ؿبدودة يبكن أف تتتوع  حركة الأنّو َيا  (ٖ
ة وانتقل العامل أبكملو اجتماعيّ ة و اترىبيّ وأنو تنزؿ قبل أربعة عشر قران حيث حدثت ين بعده تغَتات  (ٗ
ّّ ة واالقتصاد الزراعيّ ة الرعويّ لين الدورة ا  . ة والثورة الفيزايئية والتكنولوجيةصناعيّ إىل الدورة ال طبيع

ّّ على اؼبتتوى اؼب -للقرآف تثَت قضااي كبَتة جدا  خاصّيةة كعاؼبيّ إف صفة ال العاـ وتفًتض على  وضوع
 : اغبقائق التالية أف يوضح -يعيش يف الغرب ويتعايل يعوالَِّذي  خاّصة-العقل اؼبتلم اؼبعاصر 

يطلق يف يعانيو وؿبيط وشايل ويتتوع  دبتتوى  أنّو  ة لفظا إالعربيّ أف القرآف الكرًن وإف تنزؿ بلغة  (ٔ
 ّّ للقرآف  على أفّ  ة اليت جاءت بعدهعرفيّ ة واؼبضاريّ وحركتو وصَتورتو دبا يف ذلك األنتاؽ اغب الكوينّ للوجود  كل

   التجاوز.لتانو اػباص الذي يتصف اباللستيعاب و 
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َّ  ةعربيّ إف عبلقة القرآف ببيئة النزوؿ ال (ٕ واؼبتجاوز ، والبلؿبدود ابحملدود، نتيبّ عبلقة اؼبطلق ابلِى
ّّ  قد قايت بدور اؼببُتالتّنة النبويّة  وأف، والبليقيد ابؼبقيد، ابؼبتتوع  ّّ  العمل ة تعلق اؼبطلق نهجيّ ؼب التطبيق

 . نتيبّ يف الواقع ال قرآينّ ال
على يتتوى اؼبعاين ة خاصّ  -كما زعم الكثَتوف– ليس نصوصا ؿبدودة ويتناىية قرآينّ اػبطاب ال إفّ  (ٖ

 . وتفرعاهتا وإف كاف نصوصا ؿبدودة ويتناىية على يتتوى اللفظ
 : إف تنزلو قبل أربعة عشر قران تضمن خاصتُت (ٗ

 . ىيمنتو وإحاطتو دبا لسبقو ين األزينة: أوال
 يليو ين األزينة فهو اؼبصدؽ واؼبهيمن ؼبا لسبق واؼبتتوع  واؼبهيمن علىَيا  قدرتو على الستيعاب: اثنيا

 . التجاوز بعد االلستيعاب قابلّيةيع  يلحقَيا 
 

 : ةعادليّ القرآن واخلصائص ال 
 
اؼبتتوع  واؼبتجاوز ، ة اػبطابعاؼبيّ ة اإللسبلـ تبدأ ين فهم خصائص الكتاب اؼبتضمن لعاؼبيّ إذف ف 

ة ال يف اؼباضّ فقط ولكن يف دراكيّ ة واإلعرفيّ ة واؼبناىج اؼبضاريّ األنتاؽ اغبكاّفة   اتشكاليّ بذات الوقت إل
ُىَو الَِّذي  وىذا، اؼبعادؿ للكوف وحركتوأنّو  إذا فهم على -كذلك- ةكافّ   ةبشريّ للاغباضر واؼبتتقبل أيضا و 

 . فكريّ اع الفبارلسة االجتهاد واإلبدلسيتاعدان وين أييت بعدان على بناء "الفقو األكرب" و 
ّّ اؼب ال ننتظر اكتماؿ ىذا اعبهدأنّنا  غَت فخصائص ، دفعة واحدة لنقوؿ ين ىنا نبدأ ضروريّ ال نهج

ّّ ة ظاىرة يف الكتاب الكرًن ويف لسَتورة التاريخ اإلعاؼبيّ ال حبيث ، وإف كانت مل تتحوؿ إىل ينهج بعد لسبلي
وذلك ، على األخرى خاصّيةوتدؿ كل ، بعضا وىّ خصائص يشد بعضها، يتتطيع الباحثوف تداولو والستعمالو

 : ا على النحو التايليعرفيّ ا و ذىنيّ إذا رتبت 
، ة فبل تتعدد النبوات التاليةرجعيّ ين ختم النبوة وذلك لتوحيد اؼبال بد  ا كافعاؼبيّ ليكوف اػبطاب  (ٔ

 . ووبدث النتخ والتعارض واالختبلؼ
ة بيئة النزوؿ وؽبذا أعيد ترتي  يواقع خصوصيّ القرآف ين ين ربرير ال بد  ا كافعاؼبيّ ليكوف اػبطاب  (ٕ

 . قبل التحاقو ابلرفيق األعلى -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -آايت القرآف توقيفا على يدي رلسوؿ هللا 
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ة لشعوب صريّ ات اغبصوصيّ ين نتخ الشرائع ذات اػبال بد  ا كافعاؼبيّ  قرآينّ ليكوف اػبطاب ال (ٖ
كاّفة   ةعاؼبيّ ئع إصر وأغبلؿ لتتتبدؿ بشرائع القرآف اليت تتفق يع حاجات اجملتمعات الة وىّ شراّددوقبائل ؿب

أرجاء العامل وىّ شرائع كاّفة   الشموؿ والعمـو والتجّدد لتكوف يشًتكة وقابلة للتطبيق يف قابلّيةحبيث ربمل 
يانة وااللستخبلؼ والعمراف اغبدود الدنيا القائمة على )التخفيف والرضبة( وضبط حركة اإلنتاف يف دائرة األ

 . واالبتبلء
ة تكتشف إطبلقيّ ة احملدودة يعاين لغويّ ين أف تتضمن النصوص الال بد  ا كافعاؼبيّ وليكوف اػبطاب  (ٗ

ة بوصفها عقيديّ ة حُت تنطلق ين ىذه اؼبتلمات البنائيّ ة ضمن وحدتو العرفيّ ة القرآف اؼبينهجيّ عرب اكتشاؼ 
ّّ ة اػبطاب اإلعاؼبيّ تؤكد يف ترابطها على ة يوضوعيّ ة علميّ ( فرضّيات) ين ُىَو  ولسنكشف أف قدرا ينها لسبلي
ة  بشريّ الكتاب اؼبطلق يف يعانيو لل حاكمّيةو ، وشرعة التخفيف والرضبة، ات اليت بُت أيدينا يثل ختم النبوةبديهيّ ال

 . كلها وصَتورتو يع الزياف واؼبكاف
ّّ فاػبطاب اإل  ّّ ال ؽب َوقُ ْلَنا ََي آَدُم الْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك ﴿ة )آدـ( عائليّ بدأ ابغبالة اليف القرآف إذ ي تارىب

ََي َبِِن ِإلْسَرائِيَل اذُْكُروْا ﴿: فإنو يتدرج ليخاط  حالة قبلية أكثر اتتاعا يف العائلة (ٖ٘البقرة:) ﴾...اجْلَنََّة 
أكثر أيّية  مث يبضّ ليخاط  حالة، (ٕٕٔالبقرة:) ﴾َلى اْلَعاَلِمنيَ نِْعَميِتَ الَّيِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأيّنِ َفاضَّْلُتُكْم عَ 

ُلو َعَلْيِهْم آََيتِِو َويُ زَكِّيِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتا﴿: اتتاقا ين القبلية ُهْم يَ ت ْ ن ْ يِّنَي َرلُسواًل يِّ َب ُىَو الَِّذي بَ َعَث يف اأْلُيِّ
وقد وردت ىذه اإلشارات ضمن لسياؽ يتدرج ، (ٕاجلمعة:) ﴾َضمَاٍل يُِّبنيٍ  َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِين قَ ْبُل َلِفّ

ّّ مث يتتع اػبطاب اإل. يف لسورة البقرة ّّ ال ؽب ُىَو الَِّذي ﴿: ةعاؼبيّ إىل اغبالة ال األيّيةين بعد العائلة والقبيلة و  تارىب
 . (ٕٛالفتح:) ﴾يِن ُكلِِّو وََكَفى اِبلِلَِّ َشِهيًداَأْرلَسَل َرلُسوَلُو اِبذْلَُدى َوِديِن احْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ 

ّّ ويتطابق تدرج اػبطاب اإل  ّّ ال ؽب ة تشريعيّ فلكل حالة فبيزاهتا ال، يع حاالت التشريع ا ؼبختلفة تارىب
 ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ...﴿يتفاعل يع خصائص كل واقع  ديٍتّ فالتشريع ال، العاـ ديٍتّ هبا يف إطار التوجو ال اّصةاػب

َهاًجا  ة نتبيّ األير إىل نفتو دوف األخذ ب -لسبحانو وتعاىل  -فَتد هللا . (ٛٗادلائدة:) ﴾...ِينُكْم ِشْرَعًة َوِين ْ
 . "لكل جعلنا ينكم": "ولكل ينكم جعلنا شرعة وينهاجا" ولكنها قالت: مل تقل اآلية إذ، اغبالة

ة وتدرج بشريّ يقارف يرتبط دبراحل وضع ال ة بشكلدينيّ ىكذا ينبهنا القرآف إىل ضرورة درالسة الشرائع ال 
ّّ اػبطاب اإل فإذا انتهينا إىل اػبطاب اػبامت وىو . ة يرورا ابلقبلية ويرحلة األييُتعاؼبيّ ة وإىل العائليّ ين اغبالة ال ؽب
ّّ اػبطاب ال ة على حتاب نتخ شرائع اإلصر بشريّ خطاب يعتمد شرعة التخفيف والرضبة لكافة الأنّو  قبد عاؼب



 ٖٜ 

الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَّلُسوَل ﴿: ة يع اغبد األدىن اؼبشًتؾ القابل للتطبيقعاؼبيّ وذلك حىت تتطابق ال، غبلؿ التابقةواأل
ْورَاِة َواإِلْْنِيِل َيَُْيُرُىم اِبْلَمْعُروِف َوي َ  َّّ الَِّذي َيَُِدونَُو َيْكُتواًب ِعنَدُىْم يف الت َّ َهاُىْم َعِن الْ النَِّبَّ األُيِّ ُمنَكِر َوُيُِلُّ ن ْ

ُهْم ِإْصَرُىْم َواأَلْغمَاَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهمْ   فَالَِّذيَن آَيُنوْا ِبِو ذَلُُم الطَّيَِّباِت َوُُيَّرُِم َعَلْيِهُم اخْلََبآِئَث َوَياَضُع َعن ْ
 . (ٚ٘ٔاألعراف:) ﴾ُم اْلُمْفِلُحونَ َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّبَ ُعوْا النُّوَر الَِّذَي أُنِزَل َيَعُو ُأْولَِئَك ىُ 

ّّ إذف فنحن أياـ خطاب   إىل  األيّيةة إىل القبلية إىل عائليّ يف القرآف الكرًن يبضّ يتدرجا ين ال إؽب
ّّ يقابلو تدرج يف اػبطاب ال، ةعاؼبيّ ال ولكن . ين شرائع اإلصر واألغبلؿ وإىل شرعة الرضبة والتخفيف تشريع

مث إىل  ةنبويّ  خبلفة حاكمّيةيطلقة إىل  ةإؽبيّ  حاكمّيةين  اكمّيةقابل يف يفهـو اغبتدرج يكّلو   األخطر ين ذلك
 . كتاب  حاكمّية
ة ّددة يتتخلص ين آايت ؿبؽبيّ اإل حاكمّيةلل -ةلسبلييّ بُت كثَت ين اعبماعات اإل-فاؼبفهـو التائد  
رُ ﴿... : ينها َوَيا اْختَ َلْفُتْم ِفيِو ِين ﴿، (ٚ٘اْلَفاِصِلنَي﴾ )األنعام: ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ لِِلِّ يَ ُقصُّ احْلَقَّ َوُىَو َخي ْ

ٍء َفُحْكُمُو ِإىَل الِلَِّ  ّْ َوَين َّلَّْ َُيُْكم ِبَا أَنَزَل الِّلُ فَُأْولَِئَك ُىُم  ...﴿وكذلك ، (ٓٔ)الشورى: ﴾...َش
إليو  أوحّتّباع َيا اب -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص– أير النيباليت اشتملت على ايت اآليف حُت أف صبيع ( ٗٗادلائدة:) ﴾اْلَكاِفُرونَ 
  .إضافة إىل آايت أخرى ذات داللة يباشرة يف ىذا اإلطار، الكتاب حاكمّيةتنبو إىل 
وابلطريقة اليت نظران هبا إىل تدرج  قرآينّ حُت نبحث يف دالالت ىذه اؼبفاىيم ضمن النتق الأنّنا  غَت 

ّّ اػبطاب اإل ّّ العلى يتتوى التطور  ؽب وين شرائع اإلصر واألغبلؿ إىل شرعة ، ةعاؼبيّ ة إىل العائليّ ين ال تارىب
 . الكتاب" حاكمّيةتتضح ينها حقيقة " اكمّيةالتخفيف والرضبة نكتشف أمباطا ـبتلفة ؽبذه اغب
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 ة:ة اإلذليّ احلاكميّ 
 
 لطبيعة ىيمنة يباشرةة )يطلقة( يهيمن هللا فيها على البشر وظواىر اإؽبيّ  حاكمّيةفهناؾ يف البداية  

ّّ وخارج قوانُت الوجود ال َنا ِإىَل ُيولَسى َأِن اْضِرب ﴿كشق البحر يف حاؿ الطبيعة ،  نتاينّ والوجود اإل طبيع فََأْوَحي ْ
 َوِإذِ ﴿ اس اؼباء ين الصخرجكانب أو  (ٖٙالشعراء:) ﴾بَِّعَصاَك اْلَبْحَر فَانَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ 

ويف ، (ٓٙالبقرة:) ﴾...الْسَتْسَقى ُيولَسى ِلَقْوِيِو فَ ُقْلَنا اْضِرب بَِّعَصاَك احْلََجَر فَانَفَجَرْت ِيْنُو اثْ نَ َتا َعْشَرَة َعْيناً 
ن َذِلَك َيُثوبًَة ِعنَد الِلِّ َين ﴿ة يتم اؼبتخ إىل قردة وخنازير بشريّ حاؿ اؼبعصية ال لََّعَنُو الِّلُ ُقْل َىْل أُنَ بُِّئُكم ِبَشرٍّ يِّ

ُهُم اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيَر  يف آف واحد  دنيويّ مث اؼبوت والبعث ال، (ٓٙادلائدة:) ﴾...َوَغاِضَب َعَلْيِو َوَجَعَل ِين ْ
 . (٘٘البقرة:) ﴾ُرونَ َوِإْذ قُ ْلُتْم ََي ُيولَسى َلن ن ُّْؤِيَن َلَك َحَّتَّ نَ َرى الِلََّ َجْهَرًة فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنُتْم تَنظُ ﴿

ة يباشرة ؽبا نتقها إؽبيّ  حاكمّيةفهذه ، وبكم ىنا حكما يطلقا يباشرا -لسبحانو وتعاىل  -فاهلل  
ّّ اؼب ّّ وإطارىا ال فاىيم ولذلك اختلط األير على بٍت إلسرائيل وظبوا أنفتهم "بشع  ، ةتشريعيّ وخصائصها ال تارىب

 . هللا اؼبختار"
طلبهم ين هللا ربويل و ، ة اؼبطلقةؽبيّ اإل اكمّيةعلى ىذا النمط ين اغب -ذلك  بعد -وف لسرائيليّ وسبرد اإل 
َأَّلَْ تَ َر ِإىَل اْلَمإِل ِين َبِِن ِإلْسَرائِيَل ﴿: اكمّيةإليهم كاف إعبلان عن عجزىم عن قبوؿ يقتضيات ىذه اغب اكمّيةاغب

ُُم ابْ َعْث لََنا يَ   -والستجابتو ، (ٕٙٗالبقرة:) ﴾...ِلًكا ن َُّقاِتْل يف لَسِبيِل الِلِّ ِين بَ ْعِد ُيولَسى ِإْذ قَاُلوْا لَِنِبٍّ ذلَّ
ولكن يع تزويد أولئك ، نبويّ  بشريّ الستخبلؼ  حاكمّيةة اؼبطلقة إىل ؽبيّ فحوؿ هللا حاكميتو اإل -جل شأنو 
َنا َداُووَد َولُسَلْيَماَن َوَلَقْد ﴿ة رئيّ ة وغَت اؼبرئيّ بقدرات اؽبيمنة على الطبيعة والكائنات اؼب خلفُتاألنبياء اؼبتت آتَ ي ْ

ْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِيِننَي  َوَوِرَث لُسَلْيَماُن َداُووَد َوقَاَل ََي أَي َُّها  *ِعْلًما َوقَااَل احْلَْمُد لِِلَِّ الَِّذي َفاضََّلَنا َعَلى َكِثرٍي يِّ
ٍء ِإنَّ  ّْ َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِيَن  *َىَذا ذَلَُو اْلَفاْضُل اْلُمِبنُي  النَّاُس ُعلِّْمَنا َينِطَق الطَّرْيِ َوُأوتِيَنا ِين ُكلِّ َش

نِس َوالطَّرْيِ فَ ُهْم يُوزَُعونَ   . (ٚٔ-٘ٔالنمل:) ﴾اجلِْنِّ َواإْلِ
ة تشريعيّ االلستخبلؼ على البشر والكائنات والطبيعة ضوابطو ال حاكمّيةوقد كاف لذلك النمط ين  
ّّ بتدخل  َوَىْل َأاَتَك نَ َبأُ ﴿تتتور اؼببلئكة احملراب للتصحيح داود  فحُت ىبطئ، ي خطألتقوًن أ فوريّ  إؽب

َوَلَقْد فَ تَ نَّا ﴿وحُت ىبطئ لسليماف يلقّ اعبتد على كرلسيو ، (ٕٔص:) ﴾اخْلَْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحَرابَ 
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َنا َعَلى ُكْرلِسيِِّو َجَسًدا ُثَّ َأًَنبَ  الستخبلؼ يزودة بقوى التيطرة  حاكمّيةفتلك  .(ٖٗص:) ﴾لُسَلْيَماَن َوأَْلَقي ْ
ّّ على الطبيعة والكائنات وبتدخل   . لتتديد اػبليفة النيب فوريّ  إؽب

 اكمّيةااللستخبلؼ وىّ اغب حاكمّيةة اؼبطلقة و ؽبيّ اإل اكمّيةالنمط الثالث ين بعد اغب مث أنيت إىل 
ّّ ة يف إطار كتاب بشريّ ال ّّ يطلق حيث زبتفّ ظواىر الفعل اإل إؽب وضرب اغبجر وتفجَت  اػبارؽ كشق البحر ؽب
ة اػبطاب وحيث زبتم حصريّ وحيث زبتفّ قدرات اؽبيمنة على الطبيعة والكائنات اباللستخبلؼ وتنتهّ  اؼباء

 . النبوات والرلساالت
َّ  تلك  ومبطو  ضاريّ كاف نتقو اغبأايِّ   ،ينفذىا اإلنتاف اؼبتتخلفبفهم ورؤية الكتاب  حاكمّيةِى

ّّ إف ىذا التحليل اؼب. يلتزيا بقيم اؽبدى ودين اغبق، عريفّ وؾبالو اؼب ثقايفّ ال يف  اكمّيةيوضح تدرج يفهـو اغب نهج
. كتاب ينفذىا اإلنتاف  حاكمّيةإىل ، نبويّ الستخبلؼ  حاكمّيةػة يطلقة إىل إؽبيّ  حاكمّيةيػن ، ثبلث يراحل

ّّ بُت األشكاؿ الثبلثة على يتتوى اػبطاب اإل قارانفإذا  ة( واػبطاب عاؼبيّ  -قبيلة  -ة )عائلة بشريّ الة الللح ؽب
ّّ ال  -الستخبلؼ  حاكمّية -ة يطلقة إؽبيّ  حاكمّيةزبفيف ورضبة( واػبطاب اغباكمّ ) -)إصر وأغبلؿ  تشريع

الكتاب  حاكمّيةة اػبطاب و عاؼبيّ بُت )َيا  ة تربطثبلثيّ ينتهّ لدى  ديٍتّ كتاب( لسنجد أف التياؽ ال  حاكمّية
َّ  والرضبة( وىذهوشرعة التخفيف  يؤلسس دبوجبو اجملتمع الَِّذي  عناصر اإللسبلـ ويضايُت توجهاتو واإلطارِى

ّّ ال  . كلو  ضاريّ ويشروع اإللسبلـ اغب التغيَت الشايلاالجتهاد والتجديد و  وتقـو عليو فلتفة عاؼب
الدعوة عمل و ال ة يفنهجيّ صائص القرآف اؼبػب اإف ىذا التحليل وبمل يف ذاتو ينهجا يف الفهم وإدراك 

ة بيئة التنزيل بل يؤكد نتبيّ  قرآينّ ويتجاوز اؼبطلق ال، وتتعدد طرؽ التناوؿ، حبيث يتتع النص اؼبطلق يف اؼبعٌت
ة ويعاعبتو لكل األلسئلة اؼبثارة يف لساحتنا بشريّ ات تواصلو يع لسائر قضااي الإيكانيّ و  قرآينّ على قدرات العطاء ال
 لوتكاد تشل الفكر اؼبتدين بشك،  مل تطرح ين قبل ألّنا حادثة ويعاصرةوىّ قضااي، اؼبعاصرة ويا أييت بعدىا

ّّ عاـ وذبعل أصوات اؼبلتزيُت تبدو نشازا حُت تقدـ فقو الواقع ال ة " لسبلييّ " الشريعة اإلأنّو  اؼبوروث على تارىب
اإللسبلـ لتتصورىا  ةعاؼبيّ ة كأّنا أتخذ بشرعة اإلصر واألغبلؿ ويضيق فهمها للسبلييّ فتبدو حركات الصحوة اإل

يوقع اإلنتاف ين  -آنذاؾ  -تبُّت هم ىذا يإذا فُ . أيرا غيبّيا أييت عن طريق اؼبهدي اؼبنتظر والتيد اؼبتيح
 . الكتاب حاكمّية
ّّ فلو سبكن الفكر اإل  ا يدور يف لسكونيّ اؼبعاصر ين الستكشاؼ ىذه اآلفاؽ فإنو لن يكوف فكرا  لسبلي

ّّ حلقات الواقع ال  اليت يتعلق بعضها دبفهـو التشريع تحداّيتن حل اؼبشكبلت أو يواجهة الويعجز ع تارىب
ّّ اإل ة يف طبلقيّ ة ويفهـو اإلتارىبيّ ة والجتماعيّ ابؼبتغَتات اال قرآينّ الاػبطاب ويعٌت التلطة واجملتمع وعبلقة  ؽب
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ة إعادة قراءة النص إيكانيّ و والتجديد والتجدد  تّباعواال والتقليدألّية القرآف ويفهـو التغيَت ويفهـو اعبماعة وا
يف  قرآينّ فيما يتعلق دبفهـو اؼبطلق ال خاّصة، حبيث يعطّ النتائج والدالالت اليت مل يلتفت إليها ين قبل قرآينّ ال

ّّ أتلسيس اجملتمعات اؼبعاصرة واؼبركبة على وحدة التوؽ ال ّّ ال صناع اؼبعاصر وين تلك النتائج والدالالت  عاؼب
ّّ  تقدًن فقو  أكرب ين ذبديد قضّيةإذف فال. ةزراعيّ ة رعويّ أنتج ضمن ؾبتمعات الَِّذي  يل عن الفقوبد إلسبلي
أو افتعاؿ التحديث ، ة يف يوضوعات قديبةعصريّ وأكثر ين التحدث بلغة ، يتم يف دائرة أصوؿ الفقو ؿبدود

. ا يع النصػوصأو ؿباوالت التوفيق ؼبا بدا لدى البعض يتعارض، ة لسابقة يقيدة بعصرىااترىبيّ لتفتَتات 
 . وليس يف نصوص الكتاب اجمليد احملفوظ حبفظ هللا تعاىل بشريّ يف أصل الفهم الُىَو  فالتعارض
 

 طريق اإلصماح:
 
تبدأ إبعادة قراءة  للمجتمع ويف كل االذباىات نوعّيةفإف أوىل البداايت إلحداث التغيَت والنقلة ال، إذف 
 : تو علىعاؼبيّ اؼبعاصر فإذا كاف اإللسبلـ قد أتلسس يف يبتدأ  احات الواقعتوفهمو ضمن ي قرآينّ الاػبطاب 
ّّ ( التوفيق اإلٔ َلْو أَنَفْقَت َيا يف اأَلْرِض  ...﴿ة اليت ألفت بُت القلوب وصبعت بينها ؽبيّ أو الدفعة اإل ؽب

نَ ُهْم ِإنَُّو َعزِ  يعاً يَّا أَلََّفْت بَ نْيَ قُ ُلوهِبِْم َوَلِكنَّ الِّلَ أَلََّف بَ ي ْ  . ٖٙاألنفال:) ﴾يٌز َحِكيمٌ مجَِ
ُلو َعَلْيِهْم آََيِتَك َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويُ زَكِّيِهْم ... ﴿ة للصحابة والرواد نبويّ ( والتنشئة الٕ يَ ت ْ

 . (ٜٕٔالبقرة:) ﴾ِإنََّك أَنَت الَعزِيُز احلَِكيمُ 
 
. س أتير ابؼبعروؼ وتنهى عن اؼبنكر وتؤين ابهللأخرجت للنا أّية خَتابعتبارىم ( وخروج العرب للعامل ٖ

تنا الراىنة بعد يرور أربعة عشر قران على نزوؿ الكتاب الكرًن تتطل  ينا إعادة قراءة النص عاؼبيّ إف خصائص 
وإطبلؽ ىذه ، ة اؼبعاصرةتارىبيّ ة والجتماعيّ الكتشاؼ كواينو وتوجيهاتو اؼبكنونة حوؿ اؼبتغَتات اال قرآينّ ال

ة لسبلييّ يف إصبلح يناىج الفكر وبناء اؼبعرفة اإل يشروعنا القرآينّ دبقتضاه  ناألستَيا  وىذا، للناس الدرالسات
وفق الضوابط واإلصبلح إنتاف التغيَت ، ابلقرآف رلسايلهمة تتتهدؼ تكوين اإلنتاف الوىذه اؼب، اؼبعاصرة

 ّحبث وعلم حىت يعط قضّيةاآلف  قضّيةإف ال. ة اليت يكشف عنها ىذا الكتاب الكرًن اؼبطلقعرفيّ ة واؼبنهجيّ اؼب
فأكثران تطورا يف ىذا ، انذبة عن زبلفنا فقط قضّيةفليتت ال، ات اؼبعاصرةشكاليّ طروحاتو وحلولو لئلأالقرآف 



 ٖٗ 

ة يتتقرة الزاؿ يعاين ين أزيات ربيط دلستوريّ ة يؤىلة وأنظمة بشريّ العامل دبا يبلكو ين تقنية وطاقة وعناصر 
ّّ فالتحدي . توشخصيّ  بوجود اإلنتاف وتفكك  . اعاؼبيّ اؼبأزؽ ال يكوف إال  واػبروج ين عاؼب

ا ا ونفتيِّ ة عقليِّ بلييّ لسة اإللتقدًن القرآف إىل عامل اليـو ىو يا لسيعيد بناء الشخصيّ  فكريّ إف ىذا اعبهد ال 
ة اليـو ترتبط عاؼبيّ ف. هبداية ىذا القرآف اا وليس كميِّ تغَت نوعيِّ اؼبعامل ال طيرب وىو يا لسيهيؤه للتقدـ إىل ىذا

ّّ ة واقتصادىا الزراعيّ ة الرعويّ ة يتقدية خبلفا للمجتمعات الصناعيّ دبركزايت  ويا كانت عليو العبلقات  طبيع
  .فقد اختلفت تقنيات اؼبعرفة وولسائلها. ة يف اؼباضّنتانيّ اإل

 ،ةعاؼبيّ نا ضمن شروط ىذه الوإذا كنا يدعوين إلنقاذ أنفت، عليو واقع العامل اآلفَيا  ُىوَ  فإذا كاف ىذا 
 . قرآينّ ال اػبطابنعيد فيو قراءة وفهم الَِّذي  ين أف تتجو حبوثنا إىل فهم الواقع بذات الوقتفبل بد 
ويكاين اؼبأزؽ يف كل  القائمة ةعرفيّ ة واؼبناىج اؼبثقافيّ ة واألمباط الضاريّ وقراءة الواقع تعٍت فهم األنتاؽ اغب 
 اغبالّيةاهتا يكانيّ ات أف تدعّ أف دبقدورىا وحدىا وإبيؤلّستة أو عدة يؤلّستأو وال تتتطيع ؾبموعة ، ينها
وابلذات على يتتوى يراكز البحوث كاّفة   ةلسبلييّ مل تتضافر اعبهود اإلَيا  ة القياـ هبذا اعبهداديّ ة واؼببشريّ ال

ّّ يف داخل الكياف اال، والدرالسات واعبهات اؼبختصة ّّ واإل جتماع بذلك ، اتقليّ ود األويف أياكن وج لسبلي
ة عاؼبيّ بداية  كيفّيةولنا عربة ودروس يف  ، اصباعيّ التغيَت و  االجتهاد واإلبداع إلحداث اإلصبلح يكوف جهد

. ن أفرادبشريّ وليس على دعاة وي أّية اليت أتلستت على خروجة ىّ العاؼبيّ اإللسبلـ األوىل قبل أربعة عشر قران و 
 أّيتنالقد أدت ؟ ة شايلة يف عامل يتغَتعاؼبيّ فكيف يكوف األير أياـ  فإذا كانت تلك يقتضيات اغباؿ ين قبل

واؽبادي ، األطلتّ غراب، بُت احمليطُتَيا  فشملت، رلسالتها يف اؼباضّ «أخرجت للناس أّية خَت»يـو كانت 
تقارب ة اليت ريّ بشوأورثنا هللا الكتاب الكرًن وىذه القاعدة ال، ين العامل القدًن بشريّ ال غرايفّ والولسط اعب، شرقا
ولكننا أورثنا أنفتنا بعد ذلك كثَتا ين يظاىر ، يتلم نتيجة وشبرة لتلك االندفاعة األوىل ونصف اؼبليار اؼبليار

ّّ فقاعدتنا ىشة الًتكي  وىايشية إزاء اؼبركز ال، الضعف والتمزؽ والتخلف اؼبتقدـ ابلرغم ين وفرة  عاؼب
وين ىنا تصبح يهمتنا . ةبشريّ ال –ة غرافيّ ة يًتاكبة يع نبوينا اعبعاؼبيّ ا الفهموين، ات اليت قيضها هللا لنايكانيّ اإل
ّّ اإل غرايفّ اعب بشريّ ة الراىنة يتوقفة على إصبلح أوضاعنا يف النطاؽ العاؼبيّ ال ، اتقليّ ويف أياكن وجود األ لسبلي

فيها إبذف هللا ليتحقق علينا أف مبضّ ، ألّنا ذات عمق واتتاع تنوّعفهّ يهمة يزدوجة وابلغة التعقيد وال
، واالبداع اؼبنتظر، االجتهاد اؼبطلوبُىَو  فذلك، العامل ين حولنا بعد ذلك وأوضاع، اؽبدؼ اؼبنشود يف أوضاعنا

ة نهجيّ فهمنا ؼبُىَو  وذلك، وتلك طبيعتو، إلصبلح أحوالنا وأحواؿ العامل ين حولنا ال بد ينوالَِّذي  والتجديد



 ٗٗ 

ة ين خبللو النموذج بشريّ ة ونقدـ لللسبلييّ توحيدي نتتأنف بو حياتنا اإل حضاريّ التجديد وبناء يشروع 
 . وهللا يقوؿ اغبق وىو يهدي التبيل، اؼبطلوب


