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 العقل المسلم واالجتهاد
 

 :بين يدي البحث
 

لقد تشرفت بتقدًن ملخص ىذه الدراسة بُت أيدي علماء أفاضل مثلوا صبلة من  
الذين ضمتهم ندوة "االجتهاد" يف مسقط عاصمة سلطنة  ،ادلذاىب اإلسالمية الفقهية ادلعاصرة

 –من ديسمرب  13ىػ ادلوافق  1116من شعباف عاـ  32 – 32) :عماف يف الفًتة ما بُت
ولقد شجعٍت القائموف على الندوة وادلشاركوف فيها على كتابة ادلوضوع   ـ(،1665منو عاـ  11

وتقييد ما أطلقت وبياف ما  ،فقمت بتفصيل ما أصبلت ،كامال وتقدميو للنشر يف كتاب الندوة
 ،وؿ والعملقد أكوف أهبمت يف تلك العجالة هبذه ادلقالة سائال العلي القدير التسديد يف الق

 .فهم لذلك أىل إف شاء اهلل ،راجيا من العلماء الكراـ النصح والتصويب والًتشيد
 .إنو مسيع رليب ،ا بحبو ويرضاهوفقنا اهلل وإياىم دل 
 د. طو جابر العلواين       
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 "العقل المسلم واالجتهاد"
 أ.د.طو جابر العلواني
 رئيس جامعة قرطبة

 
 :المقدمة

 
القادر على "اجلمع بُت  1ن اإلسالـ منذ فًتة النبوة األوُف من بناء العقل الربىاينلقد سبك 

وىو القرآف.  ،ادلتحدَّى بأقصر سورة منو ،ادلتعبد بتالوتو ،ادلعجز ،قراءة الوحي ادلتلو :القراءتُت"
اإلنساف ف ،وقراءة الكوف ادلنثور بكل ما فيو من سنن وسللوقات وأشياء وتاريخ وترابط بُت عناصره

ادلسلم منذ حلظة إميانو يدرؾ أنو مستخلف ومؤسبن على ربقيق غاية احلق من اخللق وتنزيل قيم 
شاملة بسنن الكوف وادلعرفة ال ،وذلك يقتضي منو ادلعرفة التامة بالوحي ،الوحي يف الواقع ادلعاش

يكوف عقال  ميكن أف والعقل الذي يناط بو اجلوالف يف كل ىذه اجملاالت ال وعناصر الواقع.
متداخلة  ،فدوائر عمل العقل ،أو عقال ميكن أف بحد نشاطو يف أضيق الدوائر ،قاصرا أو زلدودا

ولذلك كانت مستغربة  ،والغيب والشهادة ،والدنيا واآلخرة ،متصلة شلتدة تشمل األرض والسماء
و وربدد تلك األفكار واألطروحات اليت رباوؿ أف ربد من جوالف العقل وسياحاتو يف ذلك كل

أو رلاؿ  ،لطاقاتو رلاال ضيقا ال جيتهد يف سواه وال يبدع خارج دائرتو أال وىو اجملاؿ الفقهي
واألكثر غرابة من ذلك أف ىذه األطروحات ادلقيدة حلركة العقل  .الكشف عن احلكم الشرعي

ا األصل ،اليت كاف العلماء ينظروف إليها حبذر شديد قد سادت بعد ذلك أفه ما وك ،وبرزت كأّنه
يعاًف و والغايات الشرعيهة بشكل دقيق  ،عداىا من تفكَت كلي يالحظ الكليات وادلقاصد

لتصبح تلك األطروحات أو اآلراء ادلغرقة يف  ،ادلستجدات يف احلياة ىو ادلستغرب أو األقل شيوعا
أو العاـ بعد ادلوقف الرمسي السائد ولتمثهل فيما ،التحديد والتقييد والتخصيص ىي اآلراء السائدة

                                                           
، ولعل لٌس هناك تعرٌف متفق علٌه للعقل البرهانً، وتعرٌفات العقل فً مقاالت اإلسالمٌٌن ولدى الغربٌٌن تعرٌفات كثٌرة ومتعددة 1

ئق أقرب معانٌه إلى مرادنا هنا: "أّنه القوة المدركة للحقائق، والقادرة على تمٌٌز الحقائق وإعطائها أقٌامها، وكذلك التمٌٌز بٌن الحقا

ومناهجه، وفً  تهٌه، وكل بحسبه، ففً الدعاوى البد من االستدالل بطرٌقلواألوهام والحق والباطل، والتدلٌل على ذلك بالبرهنة ع

( ومحصول ابن 2/48روٌات البد من إثبات الصحة بطرائقها، والبدٌهٌات البد أن تبده العقول بوضوحها وهكذا، راجع المعجم الفلسفً )الم

 (. 51العربً بتحقٌقنا المخطوط الذي لم ٌطبع بعد ص )
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فكانت النتيجة أف دور االجتهاد قد تقلص سبهيدا لتقييد وربديد حركة العقل  .جلماىَت األمة
ة التقليد الذي كاف من أوؿ األمراض اليت أئرة عملو وهتيئتو لالرتكاس يف ضبادلسلم وتضييق دا

عقل ادلسلم هبا فكأف األدوار اليت مر ال .قضى عليها اإلسالـ، وأنقذ عقوؿ معتنقيو ومتبنيو منها
 : تدرجت يف ادلراحل التالية

 ،وىدي الرسوؿ الكرًن ،عقل برىاين متألهق جواؿ مسدهد صنعتو آيات الكتاب العزيز :أوال
ومنحو الشرع صالحيات واسعة تكاد تكوف مطلقة إُف حد كبَت حبيث أضفى الشرع رداءه 

، فنشأ نوع من التضافر الكرًن على كل ما جاءت بو العقوؿ السليمة من اجتهادات قومية
وقد أتيح لو بذلك أف ينتج علوما  .والتعاضد بُت الشرع والعقل َف تعهد البشريهة لو نظَتا من قبل

 واصطحب فيها الرأي والشرع". ،"ازدوج فيها العقل والسمع
مث جاءت مرحلة ساد فيها نوع من أزمة ثقة بُت النقل والعقل صلمت عن أسباب عديدة  :ثانيا

من أوذلا إساءة الظن الفقهيه واألثاريه بالعقل اإلنساينه والعمل على تقييده، خاصة  قد يكوف
واالضطراب يف فهم طبيعة  ،وإساءة فهم دور الشرع ،بعد نقل "علـو األوائل" إُف اللهغة العربية

وذلك حُت انعكست تلك اجلزئيات اليت مثلت االضلراؼ  ،العالقة بُت النقل والعقل بشكل سليم
وما تال ذلك من اختالفات  ؟ريه يف بداياتو كجزئية "اإلمامة" وىل تثبت بالنص أو بالعقلالفك

 ،أدت إُف ظهور تلك السلسلة القاتلة من األفكار ادلميتة اليت سار العقل ادلسلم فيها بعد ذلك
وىي سلسلة أفكار اجلرب ونفي حريهة االختيار اإلنساينه، واالضطراب يف فهم عالقات األسباب 

 ؟أىو العقل أـ الشرع ،والنزاع حوؿ ادلرجع األوؿ يف إثبات القيم أو الكشف عنها ،ادلسبهباتب
وىل يكوف من اللطف أو من  ،والعالقة بُت اهلل واإلنساف ،وقضية حكم األشياء قبل الشرع

وما اشتق من تلك األفكار اخلطرة ادلميتة من   .الواجب اختيار األصلح للعبد على اهلل تعاُف
يف كرامة اإلنساف وصفات الباري وعالقة النص بالواقع وطرؽ تفسَت النص وقضايا التأويل  كالـ

 .وسواىا
 ،والركوف إُف عقلية التقليد ،مرحلة التقييد العقلي ومصادرة الصالحيات ادلمنوحة العقل :ثالثا

فقهي ذاتو الذي  وَف يلبث العقل إال قليال حىت فقد قدرتو يف اجملاؿ ال ،واعتبار التقليد ىو األصل
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وظلت القيود تتابع وتًتاكم حىت ربوؿ االجتهاد إُف هتمة يعاقب عليها  ،ر فيوكاف قد حصه 
ىذا  ،بالسجن أحيانا كما يالحظ ذلك يف تراجم بعض علماء القرف الثامن اذلجري وما تاله

ت االجتهاد أما على ادلستويات الفردية فال ينكر أف تلك ادلبادرات وزلاوال ،على ادلستوى العاـ
ولكن أثرىا كاف ضعيفا على  ،العصور على ادلستوى الفردي َف يكن خيلو منها عصر من

ادلستوى العاـ وَف تكن تلك االجتهادات تلقى ما تستحقو من عناية بعد أف استقر التقليد على 
 ما استقر عليو لدى معظم الفرؽ، باعتباره حالة عقليهة وحالة نفسيهة عامة.

  لوب:االجتهاد المط
 ،وحىت يـو الناس ىذا ،لقد بقي االجتهاد مثار جدؿ منذ أواخر القرف الثالث اذلجري 

وشروطو  ،وضوابطو ،وماىيتو ،لقد ثار اجلدؿ حوؿ حقيقتو .وقد يستمر كذلك لفًتة طويلة
تناوؿ ذلك كلو أكابر علماء األمة من كالميُت قد و  .ورلاالتو ،وميادينو ،ووسائلو ،ومقدماتو
وَف يكد عصر من العصور خيلو من جدؿ يف االجتهاد وأصولو حىت عند  . وفقهاءوأصوليُت

من فقهاء أىل السنهة رضواف  أولئك الذين قالوا بانسداد باب االجتهاد وأف ما تركو األئمة األربعة
 ،وتداولو ،من فقو كاؼ للمسلمُت ومغن ذلم عن االجتهاد يف غَت فهمو وحسن نقلو اهلل عليهم
ويف عصرنا ىذا كثر اجلدؿ واشتد النقاش  .ذين قرروا أف السابق ما ترؾ لالحق شيئاوأولئك ال

وأصبحت ىذه البديهيهة الضروريهة  ،نظاما للحياة -حوؿ صالحية الشريعة اإلسالميهة نفسها 
 ادلسلموف ٍته فلقد م   ،وأخذ ورد ،)وجوب ربكيم الشريعة اإلسالميهة( موضوع تساؤؿ وتشكيك

ب احلرب العادلية األوُف واّنيار اخلالفة العثمانيهة وإلغائها بعد أف كانت لفًتة هبزمية ساحقة عق
 ،وضب هلت الشريعة اإلسالميهة ،فحسب. ووقع فصاـ بُت اإلسالـ وادلسلمُتىدفًا لألعداء طويلة 

فمهد ىذا التصوهر  .والفقو اإلسالميه مسئولية اجلزء األىمه والنصيب األوفر من أسباب اذلزمية
 .وربويلو إُف واقع يعيشو ادلسلموف من غَت ما ضيق أو بـر ،نحرؼ لقبوؿ الفصاـادل

كانت على إدراؾ تاـ حلقيقة اذلزمية وأسباهبا احلقيقيهة -ولكن طائفة من علماء ادلسلمُت 
 عادلة العلم كلو صلى اهلل عليو وآلو وسلموكانت ىذه الطائفة من أمة زلمد  ،وعواملها التارخييهة

ال إُف  ،وإُف االضلراؼ عنو ،اذلزمية كانت ترجع إُف البعد عن حقيقة اإلسالـ أفه أسباب
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تاـ مع اضلراؼ  وأف تأخر ادلسلمُت سار بتواز   ،والتمسك بأىدابو ،االلتصاؽ بو أو القرب منو
أو نقضوا  ،فهمهم لإلسالـ، ومع ابتعادىم عنو فكلهما جانبوا الصواب يف أمر من أمور اإلسالـ

 .واقًتبوا ضلو ىزميتهم خطوات ،ما تأخروا عن مكاف صدارهتم خطوةمنو عروة كل
ودعت إُف اهلل التزاؿ  ،وىذه الطائفة ادلؤمنة من أىل العلم اليت عرفت احلق والتزمت بو 

فأقنعتهم بتلك الفرية  ،رباوؿ أف تشق طريقها إُف عقوؿ وقلوب أولئك الذين اجتالتهم الشياطُت
وصراطو أمثل،  ،ودينو أقـو ،أف شريعة اهلل أىدى وأكفأ : تثبتالكربى تريد أف تصل إليهم ل

وحلولو األقدر على مواجهة ما جده أو جيده من مشكالت احلياة يف  ،ونظامو أكمل ،وعدلو أمشل
 .سائر اجملاالت

! الذي يثبت ذلذه األجياؿ ؟ وىل لألمة من وسيلة إلثبات ذلك غَت االجتهاد ادلعترب 
  ،اإلسالمية وكماذلا ومشوذلا وبركتها ورضبتها وخَتىا وبرهىا وقدرهتا ووفاءىا الطالعة صالح الشريعة

 .كما أثبت ذلك أسالفهم من قبل
من ذلك من غَت كد وكدح واجتهاد وذبديد وفقو قوًن وفكر  يءوىل ميكن ربقيق ش 

دراؾ ورؤية كلية واضحة وفهم دلقاصد الشريعة وفقو للواقع وإ ،سليم ورأي مستقيم وزبطيط دقيق
ونسق  ،األبعاد والوسائل وادلقوهمات وادلوانع والعقباتبووعي  ،للفطرة البشرية الفرديهة واالجتماعيهة

ونفسيهة مؤمنة مطمهئنة بآداب  ،وعقليهة مسلمة متميهزة بثقافتها ،ثقايفه كامل يعُت على ذلك كلهو
أو خطبة بليغة  ،مقالة سائرة أو ،اإلسالـ وفنونو، فاألمر َف يعد كافيا فيو أو مغنيا نصيحة عابرة

بل ىو صراع فكريه وثقايفه وحضاريه  ،أو نداء مؤثر أو شعار معلن أو ذبمهع إُف ىدؼ زلدهد
والعاقبة فيو  ،يشمل صبيع جوانب احلياة ال بحسم يف موقف أو ساعة بل قد يستمر أجياال

 صبيع مطالب احلياة وتقدموا دبشروع كامل يليب ،ألولئك الذين عملوا فأتقنوا العمل وأحكموه
مهما كاف مشروعا ويتخطهى سائر العقبات وال يقف أمامو حاجز  ،ويستجيب لكل مقتضياهتا

وبحدث ّنضة يتحدى هبا ويعجز أصحاب ادلشاريع األخرى أف يأتوا  ،يبٍت حضارة ويقيهم عمرانال
 .دبثلو فضال عن أحسن منو ولو اجتمعوا أصبعُت

ل الذي تعود األمة دبقتضاه إُف موقف الوسطيهة والشهادة وبدوف ادلشروع احلضاريه الكام 
 .على الناس لن تستطيع األمة استعادة مكانتها أو استئناؼ دورىا
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بل لقد نقضت عرى  ،َف ميكن رلرد تغيَت وقيته أو شكليه  ،فإفه الذي حدث للمسلمُت 
فلم تعد لألمهة  ،آلخرواّنارت مقومات الشخصيهة اإلسالميهة مقوِّما بعد ا ،اإلسالـ عروة عروة

وال مفاىيم إسالميهة تسدد  ،وال علـو إسالميهة تقود خطواهتا ،ثقافة إسالميهة تصوغ عقليهتها
واستعيض  ،لقد ذىب ذلك كلهو ،وال فنوف إسالميهة تصوغ نفسيهتها وهتذب مشاعرىا ،مسَتهتا

فة الغرب ومعارفو من ثقا منقوص عنو دبعارؼ ومعلومات وفنوف أكثرىا يستورد وبشكل شائو أو
وقليل نادر من  ،ومقوهمات تصوهراتو ،وفنونو ومفاىيمو وعلومو ومصادره ومكوهنات فكره وعقيدتو

ذلك يستورد شلا أعده للواقع التارخييه اإلسالميه يف فًتات االجتهاد أو التقليد لتغذية مؤسسات 
بعد أف أحسه  ،نواتومنذ س .األحواؿ الشخصيهة وضلوىا دبا ربتاج إليو من فنيهُت وقضاة

 ،وسحق صباىَتىم اإلحساس بالدونيهة دبهت مشاعر يقظة وأعماؿ ّنضة ،ادلسلموف دبهانة اذلزمية
وأف  ،رباوؿ أف تعي على ذاهتا ،عرفت بالصحػوة اإلسػالميهة التزاؿ نتائجها يف أحشػاء الغيب

وىي يف  ،هاوأف تستشرؼ مستقبل ،وأف تربط بُت ماضيها وحاضرىا ،ترسم مالمح شخصيتها
باحثة عن شخصيهتها الثقافيهة وعن مقوهماهتا  ،صحوهتا ىذه تقلب يف بطوف تارخيها وتراثها

نفسو يف  يءوتبحث عن الش ،وعن مالمح شخصيهتها الفكريهة ،وعن ركائزىا ادلنهجيهة ،احلضاريهة
 وتكوين وسائلها. ،علهها تعيد ترتيب مقوهماهتا ،والعلم وادلعرفة والثقافة واحلضارة ،الفكر وادلنهج

وأف الصحوة لن تصبح صحوة حقيقيهة ما َف تعاًف  ،ومن ادلعلـو أفه ذلك ال ميكن أف يتمه  
وتقم بتصحيح مفاىيمها وإعادة ترتيب  ،د بناء مقوهمات ادلنهج عندىايوتع ،األمة أزمتها الفكريهة

 ميكن أف تتمه إال من وكله ىذه اخلطوات يف كله من ىذه اجملاالت ال ،وفقو واقعها ،أولويهاهتا
ة قادرة معطاءة ذبتهد يف استعادة الشخصيهة وذبتهد لبناء الذهات  ،خالؿ تفاعل عقوؿ مسلمة نَته

وذبتهد للوعي على  ،وذبتهد لقيادة حركة الصحوة، وذبتهد لربط احلاضر بادلاضي وادلستقبل
ة ضلو الغايات اليت رمسها وذبتهد لبناء منهج سليم تتمكهن دبقتضاه من قيادة ركب احليا ،الذهات

اهلل تعاُف لعباده يف منهج االبتالء واالستخالؼ والتدافع واإلرث لألرض وإعمارىا وإقامة احلق 
 ،لتحقيق الغاية يف العبادة وإعالء كلمة اهلل تعاُف ،وسبكُت الدين ،والعدؿ فيها ونشر األمن

وسيلة  نوموقع الضرورة إل ولذلك فإفه البحث يف االجتهاد ويف ىذا الوقت بالذهات يتخذ
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تفتقر إُف استخدامها عقوؿ العاملُت وخربات اجملاىدين وخطوات اجملتهدين وزلاوالت  ،منهجيهة
 .اجملدهدين

 :مدخل تاريخي لقضيتي االجتهاد والتقليد
لقد ارتبط مفهـو االجتهاد بالفقو حبيث صار ذكر أيه منهما يستدعي ادلفهـو اآلخر إُف  

وىي بيئة  ،باب عدة لعل أبرزىا أفه البيئة اإلسالميهة األوُف ىي البيئة العربيهةوذلك ألس ،الذىن
وكانت خلوا من العلـو وادلعارؼ  .عرفت قبل اإلسالـ بأّنا بيئة أميهة َف تكن ربسب وال تكتب

 ،والفنوف اللهم إال ما كاف من عناية باألياـ )التاريخ( واألنساب والشعر وأغراضو احملدودة
كما كاف ىناؾ بعض اخلرباء   ،ومعرفة فطريهة زلدودة بالنجـو لضبط ادلسَت ليال .ة وتناوالهتاواخلطاب

وأشخاص قليلوف كانوا يعرفوف بعض ادلعاَف الباقية من احلنيفيهة  ،يف القيافة )قص األثر( والفراسة
ها عادة ونتفا زلصورة عن ادلسيحيهة واليهوديهة من معلومات شائعة جيري تناقل ،اإلبراىيميهة

 باألفواه، حيث كانت الثقافة السائدة شفويهة. 
ودلا جاء اإلسالـ أصبحت آيات الكتاب الكرًن وبياف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو  

من أمور الدنيا  يءوسلهم بكل أنواعو مصدر علمهم الوحيد الذي أقبلوا عليو يستقوف منو كله ش
وال أطلقوا كلمة  ،وَف يكن ذلم علم سوى ذلك ،من عاَف الغيب أو عاَف الشهادة ،أو اآلخرة

"علم" على غَته طيلة حياة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وأصبح بُت الصحابة فقهاء  
رؼ بعضهم بالرباعة يف جوانب معرفيهة معيهنة كانت يف صبلتها ترجع إُف الفقو يف كثَتوف ع  

وأفرضكم زيد وأقرؤكم ابن أـ عبد احلديث الشريف "أقضاكم علي  ففي : الكتاب والسنة
أما لقب "الفقيو" فلم يشع  ،وأعلمكم باحلالؿ واحلراـ معاذ"، وىؤالء كانوا يعرفوف بالقرهاء

من ادلمكن القوؿ بأفه أوؿ علـو ادلسلمُت ىو  ولذلك فإنه  ،ىػ( 14استعمالو إال بعد )سنة 
مور الدنيا وأمور اآلخرة أللدقيق اجليد أي الفهم ا-: الفقو دبعناه العاـ الشامل لكن ادلراد ،الفقو

أمها الفقو ادلعرؼ بأنهو )العلم باألحكاـ الشرعية ادلستمد من أدلتها التفصيلية( فذلك مفهـو 
وكذلك احلاؿ بالنسبة لعصر كبار التابعُت فلم  ،اصطالحي دقيق َف يشع إال بعد عصر التدوين

 .حيث ادلوضوع وادلنهج وَف يكن متميزا ظاىرا من ،يكن ذلم علم غَت الفقو
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ويف عصر أتباع التابعُت بدأت تتمايز العلـو وبدأ يظهر إُف جانب الفقو علم التفسَت  
راجعة إُف -يف احلقيقة-وىذه العلـو ،وكذلك السَت وادلغازي وعلم احلديث وبعض ما يتعلق هبما

ية عليو من أحكاـ فالتفسَت يراد منو الوصوؿ إُف ما ميكن أف تدؿ اآل ،الفقو يف ّناية األمر
 .ومغازيو-صلى اهلل عليو وآلو وسلم-وكذلك احلديث وسَت رسوؿ اهلل ،فقهيهة

 
وقد كاف مفهـو الفقو يف تلك الفًتة واسعا شامال لكثَت من القضايا اليت سبيهزت فيمابعد   

زت عنو كما أف العلـو اليت سبي  ،واألخالؽ والسلوؾ والًتبية وضلوىا ،علـو مستقلهة كعلم التوحيدك
فالفقو األكرب  ،بل أصبحت علـو وسائل أو علوما مساعدة يف رلاالت الفقو ،َف تذىب بعيدا

وىو فقو مقتضيات  ،ىو علم بناء الشخصيهة اإلسالميهة للفرد واألسرة واجملتمع والدولة :ا إذً 
 ،ر االبتالءوالقياـ حبقه العمراف والوصوؿ إُف األحسن يف اختبا ،اخلالفة ومستلزمات أداء األمانة

 .وغاياتو وأىدافو وكليهاتو وجزئيهاتو ،إنهو فقو اإلسالـ كلهو وفهم مقاصده
لقػد اتفػق الكاتبوف يف تاريػخ الفقػو والتشريع اإلسالميه على تقسيم تاريخ الفقو إُف  

 :ادلراحل التالية
 .عصر النبوة وىو عصر النص لدى أىل السنة واجلماعة : المرحلة األولى

وىو عصر نقل النهص وضبطو واالجتهاد يف أىم  ،عصر اخللفاء الراشدين : الثانيةالمرحلة 
 .الوقائع احلادثة

العصر الػذي يبدأ مػن ّناية عهد اخللفاء الراشدين وينتهي يف أوائل القرف الثاين  : المرحلة الثالثة
ياسي والفنت. وىو عصر متصل بسابقو فيما تقدـ غَت أنهو امتاز باشتداد الصراع الس .اذلجري

وظهور حالة الفصاـ الذي حدث بُت أىل السلطاف والفقهاء والذي أحدث آثارا خطَتة يف 
 .رلاؿ التعامل مع ادلصادر وادلناىج والعقائد والفقو

وفيها مته  ،ىػ( 214ىػ( وتنتهي بسنة ) 141وىي ادلرحلة اليت تبدأ من سنة ) : المرحلة الرابعة
 .دارت حوؿ النهص وبلورهتا وتدوينهاصبع العلـو اإلسالميهة اليت 



 6 

وىػي ادلرحلػة اليت تبدأ من منتصف القرف اخلامس وتنتهي بسقوط بغداد  : المرحلة الخامسة
 .ىػ( 323سنة )

 
بسقوط بغداد وبقيت مستمرة حىت يومنا ىذا. غَت  وىي ادلرحلة اليت بدأت : المرحلة السادسة

ما فعلو الصليبيوف مثه التتار من تدمَت رسائل بعدما تبقى من كتب و أفه بداياهتا سبيزت جبمع 
للمكتبات ودور العلم، فلقد نشط علماء القرنُت الثامن والتاسع يف صبع ما بقى من تراث األمهة 

 يف مدوهنات موسوعيهة، حفظت البقيهة الباقية من تراث األمهة العلميه والفٍته. 
 : وبعضهم جيعل تاريخ الفقو وتطوره يف مراحل أربعة

وىي مرحلة عصر نزوؿ النهص القرآينه وورود الشرح النبويه  ،مرحلة النهشأة : المرحلة األولى
 والبياف احملمديه بالقوؿ والفعل وردبا التقرير.

وىي مرحلة بدأت بعصر اخللفاء الراشدين وانتهت بعد  ،مرحلة الشباب والقوهة : المرحلة الثانية
 .القرف األوؿ بقليل

شدين وانتهت بعد وفاة عمر بن ادلرحلة اليت بدأت بنهاية عهد اخللفاء الرا : المرحلة الثالثة
 ويعترب ما جاء بعدىا حىت بداية ادلرحلة الرابعة امتدادا طبيعيها ذلا. ،رضي اهلل عنوالعزيز عبد

وىي ادلرحلة اليت التزاؿ قائمة منذ  ،وشيوع التقليد ،مرحلة توقهف االجتهاد : المرحلة الرابعة
 .ف القرف الرابع اذلجريه حىت يومنا ىذامنتص

والتقسيم األوؿ َف أجد فيو ما يسوغ إضافة ادلرحلتُت اخلامسة والسادسة فإفه ادلرحلتُت  
اليت امتدهت من القرف الرابع إُف يومنا ىذا،  ،ادلذكورتُت جزء من فًتة الركود واللجوء إُف التقليد

أصبح موقفا رمسيها ومأمورا بو خاصة يف أواخر ادلرحلة  ،إال إذا أريد أفه التقليد يف تلك ادلرحلة
 .اخلامسة وما تالىا حُت أصبح االجتهاد هتمة قد يؤاخذ أو بحاسب عليها

ويف ىذا عندي  ،عصر النهشأة ،والتقسيم الثاين ميكن قبولو لوال أنهو اعترب عصر النهص 
و أفه للفقو دورين أساسيهُت ميكن ى راه أقرب إُف مفهـو الفقو وحقيقتوأو  ،والذي أميل إليو ،نظر

 أف نضيف إليهما دورا ثالثا بشيء من التجوز.
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النهص والتشريع، وىو دور تأسيس وبناء مصادر الفقو ومناىجو  ىو دور فالدور األوؿ 
 ونظريهاتو العامهة على حده تعبَتات ادلعاصرين، وىي فًتة النهبوة فقط. 

والتفريع على األصوؿ وبياف مناىج النظر يف  ،ائوىو دور إنتاج الفقو وبن والدور الثاين 
وبداية  صلى اهلل عليو وآلو وسلم وىو دور بدأ بوفاة رسوؿ اهلل ،النوازؿ، واالجتهاد يف أحكامها

وانتهى بوفاة آخر رلتهد مطلق وىو ابن جرير الطربي ادلفسهر وادلؤرهخ والفقيو،  ،عصر الراشدين
وميكن تقسيم ىذه  ،جتهاد والبناء والتدوين والتكوين التاـىػ( وىي مرحلة اال214ادلتويف سنة )

كلهها أّنا مرحلة   دلميزة للفًتة ا ولكن تبقى الصهفة ،الفًتات إُف فًتات فرعيهة ضمن ىذا الدور
خال عقد من سنُت ىذه الفًتة من رلتهدين يف الفقو دبعناه العاـ أو الفقو دبعناه  اجتهاد، فما

 .االصطالحيه اخلاص
وصبود الفقو واللجوء إُف التقليد والتمذىب  ،الدور الثالث فهو دور توقف االجتهاد أما 

وىو دور بدأ منذ القرف الرابع وال يزاؿ قائما حىت  ،وربوؿ ذلك إُف موقف رمسيه ومدرسيه وشعيبه 
 يومنا ىذا يف احمليط السٍته الذي ميثل زليط اجلمهرة الغالبة من ادلسلمُت.

 وار: أىم خصائص ىذه األد
 : مرحلة الوحي والتلقي المباشر : الدور األول

بدأ ىذا الدور ببدء نزوؿ الوحي إُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم واستمر حىت  
 ،نزؿ فيها القرآف كلهو ،فهي اثنتاف وعشروف سنة وأشهر ،عليو الصالة والسالـيـو وفاتو 

فكاف  ،وربدهدت ادلصادر التشريعيهة ،وسبت الرسالة ،نوتكاملت فيها السنهة النبويهة كلهها وكمل الدي
 ،(34ادلصدر ادلنشئ الوحيد لألحكاـ ىو القرآف الكرًن "إف احلكم إال هلل" )سورة يوسف: 

 .وكانت السنهة النبويهة ادلطههرة ادلصدر البياينه ادللـز الوحيد
 

ا مرحلة بناء العقليهة والنفسيهة اإلسال  ميهُت وبناء وربديد مصادر وتتسم ىذه ادلرحلة بأّنه
ومها الكتاب الكرًن باعتباره  ،فال مصدر للتشريع غَت ما اعترب مصدرا يف ىذه الفًتة : التشريع

والسنهة النبويهة ادلطههرة باعتبارىا ادلبيهنة للكتاب وادلوضحة  ،ادلنشئ لألحكاـ والكاشف عنها
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لفًتة أّنا مرحلة التلقي ادلباشر فقد كانت ومن أبرز مسات ىذه ا .دلناىج الربط بُت النصه والواقع
ويف أحياف أخرى تنزؿ  ،اآليات الكرمية تنزؿ منجهمة حبسب الوقائع واحلوادث يف بعض األحياف

أو استفتاء فيفهموف مراد اهلل تعاُف على الوجو الذي تفهمو العرب من كالمها  ،جوابا عن سؤاؿ
و اجللية الواضحة الواردة يف آيات ال ربتمل أكثر وعلى ما يتبادر إُف أذىاّنم من معاني ،ولغتها

 .من تلك ادلعاين ادلتبادرة إُف األذىاف يف ذلك العصر
 ،للناس بأعمالو وأقوالو وتصرفاتو صلى اهلل عليو وآلو وسلموىناؾ أمور بينها رسوؿ اهلل  

عليو  صلى اهلل وعن رسولوجل شأنو  فيعوف عن اهلل ،حيث يوضح ذلم ما يأخذوف وما يدعوف
وآلو وسلم أو يفهموف ذلك كلو على أنهو منهج حياة يوصل إُف الفالح يف الدنيا والفوز يف احلياة 

اجملتهدوف  اآلخرة، ويفقهوف األحكاـ الشرعيهة دوف حاجة إُف أية وسائل ووسائط احتاج إليها
يكونوا يف  وَف .الذين جاءوا بعدىم من علم بالعربية أو التفسَت أو غَتىا من شروط االجتهاد

صلى اهلل  أو سنة رسوؿ اهلل ،حاجة إُف وسائل ووسائط يف فهم دالالت آيات الكتاب الكرًن
 ،موضوع األحكاـ وظروفها وأصحاهبا يف الغالب ّنم كانوا يعرفوف الوقائعإل عليو وآلو وسلم

يغ بأحكاـ ىذه الوقائع بص صلى اهلل عليو وآلو وسلمويشاىدوف الوحي ينزؿ على رسوؿ اهلل 
وينزؿ الوحي مباشرة ولكن ما يأيت بو ميكن تنزيلو على واقعة  ،سلتلفة )يسألونك أو يستفتونك(

ذلم ويدركوف عامو  من بياف رسولو صلى اهلل عليو وآلو وسلم ،زلددة معروفة فيتعلموف أحكاـ اهلل
 .وتوجيهو ،ووعظو ،وإرشاده ،وعزمو ،وأمره وّنيو ،وخاصو

 
عن مسألة أو حكم حادثة أو واقعة  صلى اهلل عليو وآلو وسلم وكثَتا ما يسأؿ رسوؿ اهلل 

فإف نزؿ احلكم بآية عرؼ ادلراد  ،بل ينتظر الوحي وينتظروف معو ،تقتضي حكما فال جييب
بياف ذلك منسوبا إُف اهلل  وإال توُف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ،وفقهت اآلية مباشرة

أو من  ،وتلك األحاديث القدسية .مصلى اهلل عليو وآلو وسل معربا عنو بألفاظ رسوؿ اهلل تعاُف
قد أوكل  تعاُف وتلك السنة )األحاديث النبوية( فيدركوف أف اهلل غَت نسبة مباشرة إُف اهلل تعاُف

 النجم)"ما ينطق عن اذلوى إف ىو إال وحي يوحى"  إلنو ،لنبيو بياف احلكم يف تلك الواقعة
وتنضبط مصادر التشريع على يد رسوؿ  ،حلاجة الناس من الفقو، ولكي تستجيب الشريعة (2:
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 فقد بُت رسوؿ ،صلى اهلل عليو وآلو وسلم فال تتعرض للتالعب أو التغيَت بالزيادة أو النقص اهلل
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم للناس بأقوالو وأفعالو مفهـو االجتهاد وكيفية ازباذه وسيلة منهجية 

على االستجابة حلاجات احلياة ادلتغَتة ادلتجددة فاجتهد عليو الصالة  دائمة مستمرة قادرة
عليو الصالة والسالـ واجتهادات أصحابو يف  والسالـ وأمر أصحابو باالجتهاد ولكن اجتهاده

حياتو كانت زبضع لالستئناؼ واالستدراؾ القرآين فأحيانا يقر القرآف ىذه االجتهادات وال 
كاـ اليت دلت عليها ثابتة بالسنة القولية أو الفعلية أو التقريرية وإف  فتصبح األح ،يستدرؾ عليها

وأحيانا يستدرؾ القرآف العظيم ويصحح ذلك االجتهاد ويبُت  .كاف مبناىا أوال على االجتهاد
ومن ىنا ميكن القوؿ بأف كل ما ظهر من تشريع يف ىذه ادلرحلة إمنا ىو تشريع  ،احلكم ادلطلوب

وقائع وقضايا ميكن وقوعها يف أي عصر فيشملها عمـو النص أو قضايا إذليه جاء معاجلة ل
خاصة ميكن أف يتخذ القضاء النبوي فيها منوذجا ومثال يستطيع اجملتهدوف بعد ذلك أف بحتذوه 
للوصوؿ إُف فقو األحكاـ على سبيل القياس أو ربقيق ادلناط وبناء قواعد ميكن تعميمها لتشمل 

 .ما قد يستجد من وقائع
 

وقد حفظت لنا كتب الرجاؿ أمساء عدد كبَت من فقهاء الصحابة بلغ عددىم عند ابن  
 صلى –عهد الرسوؿ على  وحدىافكانت قراءة القرآف  ،حـز ستُت ومائة كانوا يلقبوف )بالقرهاء(

وعهد كبار الصحابة كافية لوصوؿ القارئ من الصحابة إُف األحكاـ الفقهية  اهلل عليو وآلو وسلم
أما الوسائل اليت احتاجها من جاء من بعدىم فقد كانت من األمور ادلعروفة ذلم بداىة   ،للوقائع

وأحكاـ  ،( آية114ولقد بُت القرآف العظيم أحكاـ العبادات يف ضلو ) .كما أشرنا من قبل
ويف األمور ادلدنية أو ما  ،( آية44األسرة أو ما يعرؼ اليـو باألحواؿ الشػخصية فػي ضلو )

( آية ويف أمور القضاء 24ويف اجلنائيات ) ،( آية كذلك44ـ )بالقانوف ادلدين( ضلو )يسمى اليو 
 .( آية34والشهادة ضلو )

ىذه األحكاـ وفصلها وأنزذلا على  - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -وبُت رسوؿ اهلل  
وبُت عليو  ،وأوضح شروطها وموانعها وقيودىا وعمـو العاـ منها وخصوص اخلاص ،الوقائع

وبُت ما ميكن أف  ،وعاًف ادلسكوت عنو شلا لو عالقة بذلك ،اجململ وقيد ادلطلق لصالة والسالـا
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إُف الرفيق األعلى إال وقد  صلى اهلل عليو وآلو وسلمفما انتقل رسوؿ اهلل  .يعترب قاعدة تشريعية
فقهية ويف أي سبت األصوؿ الكلية والقواعد العامة وادلصادر الفقهية القادرة على تلبية أية حاجة 

 .وبذلك سبت الرسالة وكمل الدين ،رلاؿ من رلاالت احلياة
قد قاـ قبل وفاتو  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -وشلا ينبغي االلتفات إليو أف رسوؿ اهلل  

 ،وعن تاريخ النزوؿ ،توقيفا بإعادة ترتيب آيات الكتاب الكرًن وسوره فقطعو عن أسباب النزوؿ
أراد أف ينبهو  -عليو الصالة والسالـ  -لك حلكمة بالغة لعل منها أنو وعن السياؽ الزمٍت وذ

العادلُت كلهم من عصره إُف يـو القيامة إُف أف ىذا الكتاب الكرًن كتاب مطلق عاـ وشامل لكل 
وىو قادر بإطالقيتو ىذه على استيعاب وذباوز كل ما يأيت ويستجد من  ،ما ربتاجو البشرية

 .ة اليت ختمت بكرًن عطائو ادلتجدد وبقدرات االستيعاب ادلودعة فيوالقضايا بعد عصر النبو 
 

ولعل من حكمتو أيضا اإلشارة إُف أف الوقائع وأسباب النزوؿ وادلناسبات َف تكن  
عالقتها باآليات الكرمية إال دلساعدة البشرية فيما يأيت من أزماف على إدراؾ منهجية التأسي 

يف عمليات ربط النص بالواقع وتكييف الواقع حبيث  -و وسلم صلى اهلل عليو وآل -برسوؿ اهلل 
يستجيب لدالالت النص وتثبيت ىذه الدالالت يف القلوب والعقوؿ كعملية منهجية وتربوية 

فال ربتاج البشرية بعد رسوؿ اهلل  ،لتوضيح معاَف الفقو وتنزيل قيم النص على الواقع النسيب ادلتغَته 
إال إُف العلماء اجملددين القادرين على فقو ىذه ادلناىج وفهم  - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -

 .والثابت وادلتغَته والنص والواقع ،أبعادىا وفقو حدود العالقة بُت ادلطلق والنسيب
وقلة  ،ومن السمات الظاىرة يف ىذا الطور عدـ وجود أيهة افًتاضات فقهيهة من ناحية 

والوعي على أنو كلما كثرت  ،حكاـ من ناحية أخرىالرغبة يف اتساع ادلساحة اليت تشملها األ
وقع الناس يف احلرج والضيق وأصبحت احتماالت التفلهت من  ،الضوابط واألحكاـ التفصيلية

وقد يؤثر ذلك يف التزاـ الناس باألمور  ،األحكاـ أو التحايل عليها للتخلص من ضوابطها أكثر
ذات الدالالت الفقهية ادلباشرة عددا يسَتا ولذلك كانت آيات األحكاـ  ،األساسية من دينهم

 .( آية324ما يقارب )
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على اختالؼ يسَت يف ذلك العدد بُت  ،وال تزيد أحاديث األحكاـ عن ذلك كثَتا 
للذين يكثروف األسئلة يف  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -اهلل  العلماء. وقد اشتد ربذير رسوؿ

 يء"إفه أعظم ادلسلمُت جرما من سأؿ عن ش : الو يف ذلكتلك الفًتة لئال تكثر األحكاـ وشلها ق
"ذروين ما تركتكم فإمنا ىلك من كاف قبلكم بكثرة سؤاذلم  .فحـر عليهم من أجل مسألتو"

 وقد كاف ذلذه الًتبية النبوية أثرىا حيث َف يسأؿ الصحابة ...". واختالفهم على أنبيائهم
عليو  -ض به إال عن ثالث عشر مسألة حىت قػ   -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -الرسوؿ الكرًن 

منها "يسألونك عن الشهر احلراـ"  ،كلهن يف القرآف )أجاب عنها القرآف(  -الصالة والسالـ 
اإلسراء: )و"يسألونك عن الروح"  (156البقرة: )( و"يسألونك عن األىلهة" 314البقرة: )

 ( وضلوىا. 52
 

ومعاجلة شرعيهة دلشكل  ،وقع يءانا حلكم شوَف يكن الفقو ىدفا بذاتو بقدر ما كاف بي
أما ما َف يقع فال يسعى أحد إلعداد احلكم لو افًتاضا أو ربسهبا لوقوعو أو احتياطا  .حدث

قد بُته ذلم قاعدة الشرع يف  - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -مسبقا أو انتظارا لو، فإف رسوؿ اهلل 
"إفه  : وادلنافع مطلوبة أو مباحة ،ر شلنوعةفادلضا : أف ما سكت عنو الشارع فهو على األصل

 ،وحرـه أشياء فال ترتكبوىا ،وحده حدودا فال تنتهكوىا ،اهلل قد أوجب واجبات فال تضيعوىا
وَف يكن األمر يأخذ صورة  وسكت عن أشياء رضبة بكم عن غَت نسياف فال تسألوا عنها"

 :ذلك ومعو كل وسائل اإلفهاـ واإلقناع بل يتم ،أو االلتزاـ اجملرد ،اإلجياب والتحرًن اجملردين
"كنت ّنيتكم عن حلـو  ،"كنت قد ّنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروىا فإّنا تذكر اآلخرة"

 األضاحي من أجل الدافة أال فكلوا وادخروا".
 :الدور الثاني

حىت وفاة  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -ميتد زمن ىذا الدور من يـو وفاة رسوؿ اهلل  
ولكنٍت أود أف أقسم ىذه ادلرحلة إُف فًتات  ،ىػ( 214خر رلتهد وىو ابن جرير الطربي سنة )آ

 : تتميز كل فًتة منها عن سواىا بطبيعة االجتهاد فيها
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 .اخللفاء الراشدين عصر :الفًتة األوُف -
صلى اهلل  -خليفة عن رسوؿ اهلل  ،وىي الفًتة اليت بدأت ببيعة الصديق رضي اهلل عنو 

 -عن اخلالفة دلعاوية  -عليهما السالـ  -وتنتهي بتنازؿ احلسن بن علي  -و وآلو وسلم علي
ىػ( وىو العاـ الذي  11سنة ) -رضي اهلل عن أصحاب رسوؿ اهلل أصبعُت وعن آؿ بيتو الطيبُت 

 وىي فًتة دامت ثالثُت عاما. ،مسي "بعاـ اجلماعة"
 

مكثرين ومقلُته انتشر فقو الصحابة وعن قراء الصحابة يف ىذه الفًتة الذىبيهة من  
ويستطيع  .وذاعت فتاواىم وأصبحت مصادر فقهيهة تليب حاجات الناس من الفقو والفتاوى

الباحث أف جيد يف اجتهادات أولئك القرهاء من الصحابة واختالفاهتم مالمح منهجيهة وطرؽ 
وإشارات حوؿ تغَته استنباط واضحة كالتعليل بادلصلحة ودفع ادلفسدة والسياسة الشرعيهة 

ىا تبعا لزواؿ علهتها وعدـ تطبيق احلكم لفقداف شروط التطبيق    -األحكاـ لتغَته األزماف وتغَته
أو بعضها وضلو ذلك من ادلالمح الهيت ربولت بعد ذلك العصر إُف قواعد أصوليهة وضبلت  -كلها 

 .ر الصحابةأمساء اصطالحيهة وضعها علماء األصوؿ فيما بعد َف تكن معروفة يف عص
 

وىي فًتة سبيزت بأفه الفقو فيها كاف يغلب عليو الطابع العملي التطبيقيه فإذا كانت فًتة  
عهد الرسالة جيري فيها تنزيل النصوص على الوقائع فإفه ىذه الفًتة كاف الصحابة يوظهفوف ما 

تنزيل النصوص ليجعلوا منو قواعد يف فقو  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -تعلموه من رسوؿ اهلل 
وىي فًتة تعترب  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -على الواقع من خالؿ منهجية التأسي برسوؿ اهلل 

أف ىناؾ اندماجا بُت السلطتُت السياسية والفقهيهة، فقد كاف  -كذلك–  من أىم مزاياىا
على االجتهاد  اخللفاء أنفسهم رلتهدين معروفُت حبسن القراءة وإتقاّنا وبالفقو الشامل وبالقدرة

خبالؼ الفًتات اليت جاءت بعد ذلك واليت شهدت فصاما بُت السلطتُت الفقهيهة والسياسيهة كاف 
 .لو آثاره السلبيهة البالغة على كل من السياسة والفقو كذلك
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ومن أىم الدروس الهيت ميكن أف نستقيها من سَت قراء الصحابة يف ىذه الفًتة التأكيد  
ة القرآف الكرًن كمصدر إنشائيه وحيد لألحكاـ وعلى السنهة النبويهة كمصدر ادلستمر على مرجعيه 

بياينه وحيد يف إلزامو للمسلمُت. وكاف ىناؾ حذر زائد من أف تقع غفلة عن ىذا األمر بأيه 
شكل من األشكاؿ. ومن أبرز االجتهادات اليت ظهر فيها فقو قراء الصحابة يف تلك الفًتة 

هم "ادلؤلهفة قلوهبم"، و"قسمة الغنائم"، و"عدـ إقامة احلدود يف بعض مسائل ادلواريث وس
احلرب"، و"إيقاؼ عقوبة السرقة يف عاـ اجملاعة"، و"االرتفاع بعقوبة شارب اخلمر" إُف اجللد 
شبانُت، و"قتل اجلماعة بالواحد"، و"احلكم بالدية وتقدير الدية نقدا بدؿ اإلبل"، و"التسوية يف 

طة وضواؿ اإلبل"، و منع عمر"تزوج الكتابيات"، و"إمضاء الطالؽ بلفظ العطاء"، و"حكم اللق
و"تضمُت  واعتبار "زواج ادلرأة يف عدهتا زلرهما ذلا على من استعجلها على الزواج"، الثالث"،

الصناع ما يتلفونو"، و"االنتفاع بالرىن"، وضلو ذلك من مسائل أفرزىا رلتمعهم أو برزت  
لوهبم ومنهجهم يف مواجهة ىذه ادلستجدات منوذجا دلن جاء كمشكالت واجهتهم ليكوف أس

 .بعدىم يف ىذه القضايا
أما الفًتة الثانية اليت تلت ىذا واليت أشرنا إليها سابقا فقد برزت فيها معاَف أساسيهة  

  :أمههها
 

بٍت أميهة  تكريس الفصاـ بُت القيادتُت الفكريهة ادلتمثلة بالفقهاء والسياسيهة ادلتمثلة خبلفاء :أوال
 .وتوظيف كله من الفريقُت دلفاىيم تبنهاىا يف قضايا الفقو والعقيدة يف ذلك الصراع

 
ظهور الفرؽ السياسيهة وأثر ذلك يف بروز ظاىرة االستبداد السياسيه وانتهاء مفاىيم اخلالفة  :ثانيا

 .اب والتزكيةاليت على منهاج النبوهة والقائمة على تعليم الكتاب واحلكمة وتالوة آيات الكت
 

رضي اهلل عنو  -تفرهؽ الصحابة يف سلتلف البلداف اإلسالميهة اليت مت فتحها وَف يكن عمر  :ثالثا
 .يسمح بذلك يف ادلاضي ليكوف أىل احلله والعقد والرأي وادلشورة قريبُت منو عند احلاجة -
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ود منهم من كانوا َف يبق من جيل الصحابة عدد كبَت خالؿ ىذه الفًتة، بل كاف ادلوج :رابعا

 .يعتربوف صغار الصحابة يف السابق وكذلك كبار التابعُت
 

بروز االضلرافات الفكرية خاصة ما يتعلق دبفهـو "أوِف األمر" و"اإلمامة" و"القدر"  :خامسا
كما أف ىذه الفًتة بدأ يف آخرىا اجلمع   ،و"اجلرب واالختيار" و"حكم مرتكب الكبَتة" وغَت ذلك

 .لنبوية بتوجيو من اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنوالرمسي للسنة ا
 

ىػ( حىت ما يقرب من منتصف القرف الرابع 141أما الفًتة الثالثة فقد امتدت من سنة ) 
ومنها أف هبا قد مته واكتمل صبع  ،اذلجري وىي فًتة اتهسمت جبملة من ادلعاَف الفقهيهة األساسيهة

ها لتكوف فقها ومراجع للفقو، وبدأت تظهر العلـو وادلعارؼ اليت تكوهنت السنن النبويهة وتصنيف
 إُف جانب النهص القرآينه والسنن النبويهة لتوضيحها وخدمتها واإلعانة على فهمها أو توثيقها.

 
 الدور الثــالــث 

ىػ إُف يومنا ىذا، ويف ىذا الدور دخل الفقو  214وميكن اعتبار بدايتو من سنة  
حُت  ال يف أواخر القرف الرابع اذلجريمنعطفا خطَتا جدا َف تتبُته سلبيهاتو بوضوح إ اإلسالميه 

برز اخلوؼ من تالعب بعض احلكاـ دبقدهرات األمهة يف ظل تربير فقهيه كعامل مهم ومؤثر يف 
عقليات العلماء، فبدأت تظهر فكرة غلق باب االجتهاد، واالكتفاء باجتهادات ادلتقدمُت، 

النظر يف اجتهادات توصل إليو السابقوف، وعدـ قبوؿ قوؿ ال يتفق مع مذىب من وعدـ إعادة 
مذاىب اجلمهور، أو خيرج على قواعدىا، وىكذا غربت مشس االجتهاد وحله التقليد اخلالص 
، ووىنت الصلة دبصدري التشريع وأدلة  زللو، وشاعت حالة الركود واالسًتخاء الفكريه والفقهيه

قتصر على دراسة صبلة من الكتب ما بُت منت وشرح للمنت وحاشية أو الفقو أو انقطعت، وا
 تعليق عليو. 
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ويبينها أحسن بياف  ةيصف لنا تلك احلال (ىػ 242ولندع حجة اإلسالـ الغزاِف ادلتوىف )

مستعرضا ألىم التطورات اليت حدثت للدراسات الشرعيهة بصفة عامة، والفقهيهة بشكل خاص 
 : حيث يقوؿ

اخلالفة بعد رسوؿ اهلل توالىا اخللفاء الراشدوف ادلهديوف، وكانوا أئمهة علماء  علم أفه ا"
فقهاء يف أحكامو، وكانوا مشتغلُت بالفتاوى يف األقضيهة، فكانوا ال يستعينوف  –تعاُف  -باهلل 

ذلا،  بالفقهاء إال نادرا، ويف وقائع ال يستغٌت فيها عن ادلشاورة، فتفرغ العلماء لعلم اآلخرة وذبردوا
وكانوا يتدافعوف الفتاوى، وما يتعلق بأحكاـ اخللق من الدنيا، وأقبلوا على اهلل تعاُف بكنو 

فلما أفضت اخلالفة من بعدىم إُف أقواـ تولوىا بغَت  –كما نقل من سَتىم   -اجتهادىم 
اذلم استحقاؽ وال استقالؿ بعلم الفتاوى واألحكاـ، اضطروا إُف االستعانة بالفقهاء، وإُف استعج

يف صبيع أحواذلم الستفتائهم يف رلاري أحكامهم، وكاف قد بقى من علماء التابعُت من ىو 
مستمر على الطراز األوؿ ومالـز صفو الدين، ومواظب على مست العلماء من السلف، فكانوا 
 إذا طلبوا ىربوا وأعرضوا، فاضطر اخللفاء إُف اإلحلاح يف طلبهم لتولية القضاء واحلكومات، فرأى

أىل األعصار عزه العلماء وإقباؿ األئمة والوالة عليهم مع إعراضهم عنههم، فاشرأبهوا لطلب العلم 
توصهال إُف نيل العز، ودرؾ اجلاه من قبل الوالة، فأكبهوا على علم الفتاوى، وعرضوا أنفسهم على 

، ومنهم م ن أصلح، الوالة، وتعرفوا إليهم، وطلبوا الواليات والصالت منهم، فمنهم من حـر
وادلنجح َف خيل من ذؿ الطلب ومهانة االبتذاؿ، فأصبح الفقهاء بعد أف كانوا مطلوبُت طالبُت، 

يف   –تعاُف  -وبعد أف كانوا أعزهة باإلعراض عن السالطُت أذلهة باإلقباؿ عليهم، إال من وفهقو اهلل 
لى علم الفتاوى ع –تلك األعصار  يف -كل عصر من علماء دين اهلل، وقد كاف أكثر اإلقباؿ 
 انتهى.  "واألقضيهة لشدة احلاجة إليهما يف الواليات واحلكومات

 
من وسيلة لضبط حياة  –بعد تلك ادلمارسات اخلاطئة  -وىكذا شيئا فشيئا ربوهؿ الفقو 

وإشباع  –يف بعض األحياف  -الناس ووقائعها بضوابط الشريعة، إُف وسيلة لتربير الواقع ادلطلوب 
 فريع والوصوؿ إُف أحكاـ االفًتاضات يف أحياف أخرى. الرغبة يف الت
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فأورثت تلك احلالة الفقهيهة لدى ادلسلمُت نوعا من القلق الغريب، كثَتا ما جعل األمر 
الواحد يف زمن واحد ومكاف واحد حالال عند ىذا الفقيو حراما عند ذاؾ. ويكفي أنهو أصبح 

، (بواب الفقو ع رؼ بباب )ادلخارج واحليللدينا أصل من األصوؿ الفقهيهة وباب واسع من أ
وأصبح إتقاف ىذا الباب وادلهارة فيو دليال على سعة فقو الفقيو ونبوغو وتفوقو على سواه، وكلهما 

 تقدـ الوقت وضعف سلطاف الدين على أىلو تفاقم ىذا األمر وتساىل الناس يف أمر الشرع. 
شرعيهة وادلقاصد اإلسالميهة، حبجة وقد استساغ بعض الفقهاء اذلواة ذباوز احلدود ال

سَت أو التشديد، ففريق يبحث عمها يستجيب ذلوى النفوس، وفريق يتصلهب ويتشدهد ليبحث يالت
 عن أغلظ األقواؿ وأشدهىا ليفيت هبا. 

 
غاب االجتهاد، وخاؼ كثَت من الصلحاء أف يلج  –ويف ظل ىذه الظروؼ  -وىكذا 

على أعُت  -يف كثَت من األحياف  - نعوايا رجاؿ ص  بابو من ال يصلح لو، فقد تصدى للفت
السلطاف فأصبحوا يلووف أعناؽ النصوص إُف حيث مالت هبم رياح اذلوى، وآخروف أخذىم 

وحاربوا وقاوموا كله من  ،التعصب األعمى دلذاىبهم، فنسخوا وأولوا كله ما خالف مذاىبهم
يبحثوف عن العالج فلم جيدوا منفذا خالفهم أو أفىت بغَته ما ألفوه، فبدأ ىؤالء الصلحاء 

للخالص إال يف إلزاـ األمهة بالتقليد، وياذلا من أزمة يكوف سبيل اخلروج منها السقوط يف درؾ 
 التقليد. 

إفه تزاحم الفقهاء، وذبادذلم فيما بينهم، واستمرار مناقضاهتم ومعارضاهتم وشلانعاهتم، 
قواؿ األئمة ادلتقدمُت يف ادلسائل اخلالفيهة، كما جعل ادلخرج الوحيد من اجلداؿ ىو الرجوع إُف أ

أفه الناس فقدوا الثقة بكثَت من القضاة لقرهبم من السلطاف، وإقباذلم على الدنيا، وجورىم يف  
كثَت من القضايا، فأصبحوا ال يثقوف بقضاء القاضي، إال إذا كاف قضاؤه موافقا لقوؿ األئمة 

 األربعة. 
 

األربعة عند صباىَت ادلسلمُت، والتزاـ أقواذلم يف كله ما قالوا بو،  وىكذا اعترب تقليد األئمة
والتخريج عليها فيما َف يقولوا بو، ضمانة واقية من االجتهادات ادلنحرفة واليت قد تصدر من غَت 
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أىل الورع من ضبلة العلـو الشرعيهة، خدمة لألغراض وربقيقا للرغبات، ولذلك فقد ادعى إماـ 
ىػ( انعقاد إصباع احملققُت على منع تقليد أعياف الصحابة، بل عليهم أف  145احلرمُت )ت 

يتبعوا مذاىب األئمة الذين سربوا ونظروا وبوهبوا األبواب وذكروا أوضاع ادلسائل، وتعرضوا دلذاىب 
األولُت، مثه أكد ذلك، وخلص إُف ذلك احلكم الغريب بكوف العامي مأمورا باتباع مذاىب 

 السابرين. 
 

 .: يبٍت ابن الصالح )ت قوؿ إماـ احلرمُت ىذا، وعلى ادعائو إصباع احملققُتوعلى 
: النضباط مذاىبهم، وتدوينها وربرير شروطها،  ىػ( دعواه بوجوب تقليد األئمة األربعة 312

 وضلو ذلك شلا َف يتوافر دلذاىب سواىم من الصحابة والتابعُت، وتناقلو عنو بعد ذلك ادلتأخروف. 
 

أ إمهاؿ الناس للكتاب الكرًن وعلومو، وإعراضهم عن السنهة وفنوّنا، وقنعوا ومن ىنا بد
من العلم بنقل األقواؿ وادلذاىب وتأصيلها، واجلداؿ عنها والتفريع عليها، والتخريج منها يف 

 أحسن األحواؿ. 
 

بعد ذلك قروف على التقليد احملض  -واستمر االضلدار واشتده اخلالؼ وتعمهق ونشأت 
حركة الفكر، وذوت شجرة االجتهاد، وانتشرت الفنت، وعمه اجلهل، وأصبح الفقيو العاَف وركدت 

ىو ذلك الذي حفظ صبلة من أقواؿ الفقهاء، وتزوهد بعدد من اآلراء، دوف  -يف نظر الناس -
سبييز بُت قويها وضعيفها يف كثَت من األحياف وال معرفة بأدلتها، ووجوه االستدالؿ هبا، وصار 

من حفظ صبلة من األحاديث وعرؼ بعض ألقاهبا، والعاَف اجلهبذ من يعرؼ صبلة من  احملدهث
ادلتوف، وجييد القراءة يف كتاب من كتب الفقو أو األصوؿ، وبحسن شرحو، أمها احملدهث الكبَت فهو 
الذي يستطيع أف يردد بعض ما قالو األئمة السابقوف من أفه ىذا احلديث صحيح، وذلك 

 -وي رلرهح وذاؾ معدهؿ، يف ىذا الظالـ الفكري الذي كاف يلفه دنيا اإلسالـ ضعيف، وىذا الرا
َف نعدـ رؤية مصابيح ىداية ىنا وىناؾ، وغصنا طيهبا يف الدوحة اليت ذوت فيها عروؽ احلياة، 

 ولكن الصبغة الغالبة كاف ما ذكرنا. 
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ا، فوجد العثمانيوف ودلها قامت الدولة العثمانيهة كانت األمهة على ىذا احلاؿ الذي ذكرن
: فالعقيدة خاملة، والسلوؾ منحرؼ،  أمامهم أمهة َف يبق من مقوماهتا احلقيقيهة الشيء الكثَت

واالستقامة شبو معدومة، والفكر جامد، واالجتهاد معطهل، والفقو مفقود، والوعي غائب، 
كاف منهم إال أف   والتناحر منتشر، واالنقساـ مستشر، والفوضى الفقهيهة والفكريهة عارمة، فما

ألزموا األمهة دبذىب واحد اختاروا منو القضاة والوالة، وعيهنوا منو األئمة واحملدثُت والفقهاء، 
واعتربوا أفه ىذا أسلم من الرجوع باألمهة إُف الكتاب والسنهة دلا يتطلبو ىذا الرجوع من وسائل 

 وعدد ال تتوافر إال لعباقرة الرجاؿ والفقهاء. 
بحتاج إُف أف يقسم إُف مراحل  -ال شك  -الدور من األدوار الفقهيهة فإنهو وخلطورة ىذا 

سلتلفة حبسب التطورات السياسيهة واالجتماعيهة والفكريهة والفقهيهة. وىذه الدراسة ال تستطيع يف 
الوقت احلاضر الوفاء هبذا، ولذلك فإنهنا نفضهل الوقوؼ يف ىذا الدور عند ىذا احلد، ولننتقل 

موضوعنا األساس بعد بياف وجيز دلا ميكن أف يعترب منطلقات أساسيهة ميكن أف تبٌت دلعاجلة 
عليها أصوؿ "فقو األقليات". وىذه ادلنطلقات تبدو واضحة بيهنة إذا ما أدركنا أف األصل يف 
"فقهنا للدين، وفقهنا للتديهن" أف يقوما على قراءة كتابُت، وتؤسس على تقابلهما وتكاملها 

البحث واالكتشاؼ ومها الوحي ادلقروء والكوف ادلتحرؾ الذي يتضمن ظواىر الوجود   مناىجنا يف
 كافة، فالقرآف يهدي إُف الكوف والكوف يدؿ ويرشد إُف القرآف كذلك. 

 
قراءة تستصحب الوحي يف قراءة الكوف وفهمو  (باجلمع بُت القراءتُت)ىذا ما دعوناه 

 فهم آيات الوحي، وغاية قراءة الوحي التنزهؿ واكتشاؼ سننو، وقراءة تستصحب سنن الكوف يف
من الكلي إُف اجلزئي والربط بُت ادلطلق والنسيب بقدر ما تتيحو قدرات القارئ، والقارئ يف 
احلالتُت ىو اإلنساف ادلستخلف تبعا إلميانو بالوحي وفهمو لو من ناحية، وفهمو لظواىر الوجود 

كرـه اهلل   –ى فهو القارئ ذلما. لذلك فإف اإلماـ علي الكوين وسننو وقوانُت حركتو من ناحية أخر 
"وبحكم إفه القرآف بُت دفيت ادلصحف  :قاؿ  : "ال حكم إال هلل" وجهو عندما رفع اخلوارج شعار

ا يتكلهم بو الرجاؿ" وىي إشارة منو  إُف قضيهة معرفيهة خطَتة، وىي  –عليو السالـ –ال ينطق، وإمنه
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خرباهتم ومعارفهم وذبارهبم ىي اليت تصوغ معاين النصوص أو ربدهد أفه عقوؿ الناس وثقافاهتم و 
  دالالهتا".
 

إفه البشريهة اليـو تعاين الكثَت يف معارفها احلديثة من جراء الفصاـ القائم يف ادلناىج 
الًتبويهة والنظم التعليميهة بُت علـو الدين والعلـو الكونيهة، وَف تتوصل البشريهة بعد يف معارفها 

ديثة إُف الصيغة اليت تؤىل الطالب ليجمع بُت العلمُت يف إطار واحد، ومبعث ذلك أفه احل
، فطالب  احلضارة البشريهة ادلعاصرة قد ارتضت ادلناىج الغربيهة يف الفصل بُت النوعُت من العلـو
 الوحي يذىب إُف كليهات الالىوت، وطالب العلـو الكونيهة يذىب إُف كليهات العلـو التطبيقيهة.

ويف البالد اإلسالميهة صلد الفصل قائما كذلك بُت كليهات الشريعة وأصوؿ الدين من ناحية 
وكليهات العلـو احلديثة والعلـو االجتماعيهة واإلنسانيهة والتطبيقيهة من ناحية أخرى، تأثرا بسيادة 

 ادلركزيهة الغربيهة وبسطها سلطاّنا على شعوب ادلعمورة. 
 

واليزاؿ يؤدي إُف الفصاـ بُت الدين وقيهمو وادلعرفة ومعطياهتا، ىذا الفصل ىو الذي أدى 
إذ يباعد بُت العلـو الشرعيهة والعلـو  -ضلن ادلسلمُت  -وىو بحمل خطورة أخرى بالنسبة لنا 

اإلنسانيهة واالجتماعيهة، حيث طوهرت ادلناىج الوضعيهة عالقتها هبذه العلـو اإلنسانيهة 
القراءة الثانيهة الكونيهة الوضعيهة فقط، واستبعدهتا من رلاؿ العلـو واالجتماعيهة، وصاغتها وفق 

النقليهة أو الشرعيهة اليت أوغلت بدورىا يف الربط بُت النص وادلعجم اللغوي متجاىلة يف كثَت من 
األحياف البيئة الطبيعيهة ومعطيات الزماف وادلكاف وطبائع اإلنساف وأثر ذلك كلهو يف فهم النصوص 

فهما معرفيها تتضح من خاللو األبعاد ادلنهجيهة وادلعرفيهة لقواعد العقائد وارتباط األحكاـ  الشرعيهة
بالقيهم وادلصاٌف دبوازنة دقيقة يصعب أف تفهم وتتضح أبعادىا بغَت اجلمع بُت القراءتُت، وقراءة  

إفه النسق  كله من الوحي والكوف قراءة معرفيهة منهجيهة تقـو على دعامة اجلمع بُت القراءتُت،
الثقايفه الغريبه ادلهيمن عادليها، استطاع أف يصوغ العلـو اإلنسانيهة واالجتماعيهة صياغة وضعيهة 
بعيدة عن قيم الوحي وقاد البشريهة إُف ثنائيهة متصارعة بُت الالىوت والوضعيهة، ىذه الثنائيهة 
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دينيهة والعقليهة واألخالقيهة فأفرزت ادلتطرهفة اليت ضخهمت الذاتيهة البشريهة على حساب سائر القيهم ال
 الفرديهة الليرباليهة، وسوهغت الصراعات القوميهة واالجتماعيهة. 

 :  قضّية منهجّية
لذلك فإنهنا يف حاجة ماسة إُف ربديد منهجيهة تقـو على اكتشاؼ العالقة ادلنهجيهة بُت  
منهجيهة القرآف لكوف، وىي عالقة تداخل وتكامل منهجي تكشف عن استيعاب االوحي و 

العظيم للكوف وسننو وقوانُت حركتو، كما أفه فهم ومعرفة السنن الكونيهة والقوانُت الطبيعيهة تساعد 
على فهم واكتشاؼ قواعد منهجيهة القرآف ادلعرفيهة، كما تساعد على فهم نظم القرآف ادلعجز 

فيو الذي ميثهل بدوره كونا القدًن ادلتسق مع الًتكيب اإلذلي العجيب للكوف ولإلنساف ادلستخلف 
 صغَتا. 

 
 -مهمهة الوصوؿ إُف الكشف عن العالقة ادلنهجيهة بُت الوحي والكوف  -إفه ىذه ادلهمهة  

ال يستطيع القياـ هبا إال من أويت القرآف وحظا وافرا من العلـو وادلعارؼ االجتماعيهة واإلنسانيهة 
ذلك التداخل ادلنهجيه بُت القرآف والكوف  ادلعاصرة وادلتوارثة بشكل كاؼ ميكهنو من اكتشاؼ

 :  إلنساف، ولعل ذلك ميكن أف يتضح وتظهر معادلو ادلنهجيهة يف إطار احملاور الستة التاليهةاو 
 

 :  المحور األول: بناء النظام المعرفي اإلسالميّ 
ونعٍت بذلك إعادة كشف وبناء النظاـ التوحيدي للمعرفة القائم على جناحُت أساسيُت  

معرفيهة مبدعة تقدـ إجابة شافيهة عمها يطلق  ةقطا: تفعيل قواعد العقيدة معرفيها وربويلها إُف  امه
عليو "األسئلة الكليهة أو النهاية" وذلك من خالؿ الفهم ادلعريفه لقواعد اإلمياف والًتكيز على 

ومالئكتو وكتبو ورسلو  األبعاد ادلنهجيهة ذلا. فما الذي يستفاد بو معرفيها من اإلمياف باهلل الواحد
وكيف نوجد القناعة بأف العلـو صبيعها  ؟واليـو اآلخر؟ وما ىي الدالالت ادلنهجية ذلذه القواعد

بل األفكار واحلضارات البد أف تقـو على نظرة معينة كلية للكوف وأصل مصدره وغايتو وكيفية 
 .ادلرئي منها وادلاورائي : معرفتو ومكوناتو األساسية
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إنو إذا كاف العقل ادلسلم قد درج على اعتبار ىذه القواعد قضايا فردية اعتقادية ومن مث ف 
اتساقا مع مقاصد الشرع  -فإف الرؤية اليت نتبنهاىا  يءعلق باعتقاد ديٍت ال ينعكس على شتت

تقـو على أف ىذه القواعد سبثل أساسا للنسق احلضاري وادلعريف  -وخصائص رسالة اإلسالـ 
أنو ما من ّنضة أو حضارة على وجو األرض  -سالـ وىي تدرؾ يف الوقت ذاتو الذي ينشده اإل

قامت أو تقـو إال على أساس معريف ويف مقدمتها اإلسالـ الذي حقق ما حققو بناء على الرؤية 
 .والعقيدة منطلق ىذه الرؤية وأساسها .اإلسالمية للغيب والكوف واإلنساف واحلياة وبقية ادلنظومة

ىي ادلنطلق األساسي لبناء العقلية القادرة ادلتحررة من  -إضافة إُف ما تقدـ  - وىذه العقيدة
   .سائر األوىاـ

 
ألنساؽ والنظم مي للمعرفة ىو كشف ااألساس الثاين الذي يقـو عليو النظاـ اإلسال 

ادلعرفية اليت سادت تاريخ اإلسالـ ومدارسو الفكرية الفقهية يف سلتلف عصوره وذلك للربط بُت 
األنساؽ ادلعرفية أو النظم وبُت اإلنتاج الفكري الذي وجد يف تلك العصور لتحديد مدى 

وما ىي العالقة بُت األزمة الفكرية اليت  .لية والتجديد والشموؿ يف ذلك اإلنتاجعاالستقامة والفا
ة وربديد مدى تأثر األنساؽ ادلعرفي ؟ عاشتها األمة وبُت األنساؽ اليت سادت يف تلك الفًتات

وذلك سبهيدا وتوطئة إلمكانية  ،اجلزئية بالنموذج الكلي التوحيدي الذي سبقت اإلشارة إليو
تشكيل مناذج معرفية يف سلتلف العلـو النقليهة االجتماعيهة والتطبيقية قائمة على عقيدة التوحيد 

ية اليت سادت قراءة الوحي وقراءة الواقع مع االستفادة من النماذج ادلعرف ،وباجلمع بُت القراءتُت
 .الًتاث والنماذج ادلعرفية اليت طورىا الفكر الغريب أو اإلنساف ادلعاصر

 
  :بناء المنهجية المعرفية القرآنية :المحور الثاني

إف االختالؿ ادلنهجي الذي أصاب العقل ادلسلم يف وقت مبكر جيعل من إعادة بناء  
ادلعرفية القرآنية وإف كانت نابعة من النموذج  وادلنهجية ،ادلنهجية ادلعرفية القرآنيهة ضرورة ملحة

ادلعريف اإلسالمي وقائمة على مسلماتو وقواعده ادلنطقية غَت أف غياهبا الطويل ونسياف أو تناسي 
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 ،التعامل معها جيعل اجلهود ادلطلوبة لبنائها أقرب إُف الكشف منها إُف إعادة البناء والتشكيل
ى التفاعل مع ظواىر تراثنا الفقهيه وغَته وقضاياه التارخيية وادلنهجية ادلعرفية ىي القادرة عل

ف ادلنهج سبيل للوصوؿ إُف احلقيقة وطريقة تسلك يف فهم وادلعاصرة باعتبارىا سبيال لذلك إل
فإنو يقـو كذلك على  ،وباإلضافة إُف ارتباط ادلنهج بعناصر النظاـ ادلعريف ،الظواىر وربليلها

زلمد شاكر "ما قبل ادلنهج" وقصد هبا الثقافة واللغة وتكوين أسس أمساىا األستاذ زلمود 
ويتكوف ادلنهج يف ذاتو من فلسفة وأدوات وفلسفة ادلنهج نابعة من  .الباحث ادلعريف والنفسي

وإف كاف األمر كما يقوؿ اإلماـ  ،النسق ادلعريف واالعتقادي والبناء الثقايف واألدوات كذلك
ا ال يغتفر يف ادلقاصد" فإف أدوات البحث ورصد الظواىر "يغتفر يف الوسائل م :السيوطي

وإف بدا أّنا قد ال تتقيد كثَتا باألطر ادلعرفية والثقافية واالعتقادية ولكنها ال تربأ  ،واالقًتاب منها
ومن مث فإف بناء ادلنهجية اإلسالميهة جيب أف ينصرؼ معظم اجلهد فيو إُف بناء فلسفة  ،منها

توياهتا وزلاولة اكتشاؼ األدوات اليت وظفت قدميا من قبل العلماء ادلنهج على سلتلف مس
والباحثُت ادلسلمُت وكذلك أدوات ادلنهج ادلعاصرة يف العاَف اليـو سعيا إلجياد أو تعديل أو 
تكييف أدوات منهجية يقـو العلماء هبا بعد ربقيق ادلواءمة والتكييف بينها وبُت فلسفة ادلنهج 

يد معادلها األساسية انطالقا من النموذج ادلعريف اإلسالمي الكلي ادلعتمد على اليت مت بناؤىا وربد
 .العقيدة واإلطار الثقايف واحلضاري اإلسالمي كذلك

 
إف بناء ادلنهجية اإلسالمية العامة أو ما ميكن أف يطلق عليو قواعد ادلنهج طبقا للرؤية  

السعي للتميز وسلالفة ادلنهج  رلرداإلسالمية اليت ينبغي أف تقـو على أساس الكشف وليس 
الغريب ادلعاصر بل يكوف القصد ربقيق االتساؽ والتناغم بُت مكونات النسق ادلعريف اإلسالمي 

 دبعزؿ عن ادلقارنات وادلقاربات وادلقابالت والسجاؿ.
 

إف بناء مثل ىذه ادلنهجية يعد ضرورة أولية ومقدمة ضرورية لبناء فقو األقليهات على  
 .ر التالية كما كاف احملور السابق ضرورة الزمة ذلذه اخلطوةاحملاو 
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 :بناء منهج التعامل مع القرآن العظيم :المحور الثالث
اليت سنوضح  –بناء منهج للتعامل مع القرآف اجمليد من خالؿ تلك الرؤية ادلنهجية  

ري والعمراين ميثل عة وادلعرفة ومقومات الشهود احلضايباعتباره مصدرا للمنهج والشر  -تفاصيلها
الدعامة الثالثة من دعائم إعادة القدرة االجتهاديهة وقد يقتضي ذلك إعادة بناء وتركيب علـو 

فالعريب يف ادلاضي قد فهم  ،وذباوز الكثَت من ادلوروث يف ىذا اجملاؿ ،القرآف ادلطلوبة ذلذا الغرض
بطيئة وزلدودة اجتماعيا القرآف ضمن خصائص تكوين اإلنساف العريب ادلوضوعية اليت كانت 

ففي تلك ادلرحلة اليت مت فيها  ،وفكريا إذا قيست إُف خصائص التكوين احلضاري العادلي الراىنة
التدوين الرمسي للعلـو وادلعارؼ النقلية اليت دارت حوؿ النص القرآين واحلديث النبوي كانت 

 ،ومالحظة ادلفردات ىي السائدة العقلية البالغية واللغوية وما توحي بو من اذباه ضلوه التجزئة
 .ولذلك اعترب الفهم الذي تولد عنها مقبوال وكافيا يف تلك ادلرحلة

 
والبحث عن عالقاهتا  ،أما يف ادلرحلة الراىنة حيث تسيطر عقلية اإلدراؾ ادلنهجي لألمور 

ارية الناظمة ذلا بطرؽ ربليلية ونقدية توظف األطر العلمية ادلختلفة وتربطها دبوضوعات حض
 قراءة وقراءتومتشعبة وعالقات متنوعة البده من إعادة النظر يف علـو وسائل فهم النص وخدمتو 

وزبليصو من كثَت من أنواع التفسَت والتأويل اليت َف  ،الكوف والتداخل ادلنهجي معو اجلمع مع
الربط تالحظ فيها أبعاد إطالقيتو ومفاىيم تصديقو دلا سبقو وىيمنتو عليو فحدث فيها ذلك 

سقاطات اإلسرائيلية يف التفسَت وغَته والربط الشديد الوثيق بالنسيب من خالؿ طوفاف اإل
ذلك الربط الذي ال يقف عند حدود ادلساعدة يف الفهم والتفسَت  ،بأسباب النزوؿ وادلناسبات

لدى الكثَتين من  -بل يتجاوز ذلك  ،يف إطار قاعدة عدـ تقييد اللفظ خبصوص السبب
إُف ربط القرآف بإطار زماين ومكاين إنساين معُت جيعل منو نصا تارخييها  -وعلمانيُت إسالميُت 

أو تارخيانيها شئنا أـ أبينا، وذلك يتعارض مع العادلية اإلسالمية واخلاسبية للنبوة واحلاكمية للكتاب 
يتجاوز  اليت تستلـز أف يكوف القرآف نصا كرميا يعطي بسخاء لكل العقوؿ واألزماف واألمكنة ما

 .وال خيلق من كثرة الرد ،قدراهتا االستيعابية ويظل غنيا ال تنتهي عجائبو وال تنقضي
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 يءفالقرآف اجمليد ىو ادلصدر اإلنشائي الوحيد لإلسالـ فهو الذي جاء "تبيانا لكل ش 
 (.56:  النحل)وىدى ورضبة وبشرى للمسلمُت" 

لعظيم فهي اليت جاءت لتبُت رآف االتفسَتي ادللـز الوحيد للقأما السنة فهي ادلصدر  
"إف علينا صبعو  : وتعهد ببيانو ،لقرآف العظيمفاهلل  تعاُف قد تكفل حبفظ ا .للناس ما نزؿ إليهم

(. وليس على وجو األرض 16-14القيامة: ) وقرآنو، فإذا قرأناه فاتبع قرآنو مث إف علينا بيانو"
وعصم من التغيَت  ،هبذه الضمانات اإلذلية مصدر للمعرفة والفكر والثقافة واحلضارة غَته حظى

فحكمو  يء"وما اختلفتم فيو من ش : واحلاكمية الكاملة ،وجعلت لو السيادة التامة .والتبديل
( فال يطولو نسخ كما ذىب إُف ذلك اجلماىَت، وال ينالو ربريف يف 14)الشورى:  إُف اهلل"

حبار. ولذلك فإف إعادة التعامل مع ل فيو حفظ الكتب األخرى إُف الربانيُت واألوقت أوكِّ 
القرآف الكرًن كمصدر منهجي ومعريف للعلـو النقليهة واالجتماعية والطبيعية سيعود على ىذه 

وسيعيد االرتباط بُت  ،العلـو دبا جيعلها قادرة على إمداد احلياة اإلنسانية دبا خيرجها من أزماهتا
 ،ويربطها دبقاصد احلق وغائية اخللق ،الفوائد ىذه العلـو والقيم اليت سيعود عليها بكثَت من

وليس البحث عن أخبار  ،وذلك دبا مينحها من سعة يف إدراؾ احملددات ادلعرفية واألبعاد ادلنهجية
أو ظواىر أو مصادر لالكتشاؼ العلميه التقٍته يف آيات الكتاب العزيز الذي ىو شرعة ومنهاج 

 ركتو وحركة اإلنساف فيو.للبشر صبيعا ومعادؿ معريفه للكوف بحيط حب
 
 

 :بناء مناىج التعامل مع السنة النبوية المطهرة :المحور الرابع
بناء منهج للتعامل مع السنة النبوية ادلطهرة يشكل احملور الرابع يف عمليهة بناء العقل  

القرآين البد اجملتهد ادلسدهد، فالسنة النبوية باعتبارىا ادلصدر التفسَتي البياين ادللـز الوحيد للنص 
من الوعي على حقيقتها وحقيقة دورىا أيضا من خالؿ الرؤية ادلنهجية وباعتبار السنة النبوية 

فبدوف السنة ال ميكن بياف ادلنهج والشرعة وادلعرفة ومقومات الشهود  ،ادلطهرة ادلصدر البياين
لى االتصاؿ فلقد كانت مرحلة النبوة وعصر الصحابة مرحلة تعتمد ع : احلضاري والعمراين
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 : ومتابعتو والتأسي بو فيما يقوؿ أو يفعل -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -ادلباشر برسوؿ اهلل 
واالتباع والتأسي يعتمداف على التحرؾ  ."خذوا عٍت مناسككم" "صلوا كما رأيتموين أصلي"

عليو  –ركو وعلى رواية الرواة لتفاصيل رب ،-عليو الصالة والسالـ  -العملي يف الواقع للرسوؿ 
 ،كاف جيسد بسلوكو القرآف يف الواقع  - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -فالرسوؿ  -الصالة والسالـ 

فالتطبيق النبوي والبياف الرسوِفه كانا يضيقاف الشقة سباما بُت مكنونات ادلنهج اإلذلي القرآينه وبُت 
الذين كانوا  -واة من الصحابة الواقع بعقليات أىلو وقدراهتم الفكرية وادلعرفية وبشروط دقة الر 

ف إل - صلى اهلل عليو وآلو وسلم -حريصُت على أف ال تفوهتم أي جزئية تتعلق حبياة رسوؿ اهلل 
ذلك ىو البديل الوحيد عن الوعي بادلنهج الناظم للقضايا ادلختلفة. ولذلك اشتملت السنة على 

وتلقينا   - لى اهلل عليو وآلو وسلمص -ذلك الكم اذلائل من أقواؿ وأفعاؿ وتقريرات رسوؿ اهلل 
يف غدوه  -عليو الصالة والسالـ  -كل التفاصيل اليت ذبعلنا قادرين على أف نتابع حركتو اليومية 

ورواحو وسلمو وحربو وتعليمو وقضائو وقيادتو وشلارستو اإلنسانية بطريقة تكشف عن أسلوبو أو 
فكيف كاف  ،نهج التعامل مع القرآف والواقعوبياّنا وتفسَتىا دل -عليو الصالة والسالـ  -سنتو 

عن  –إضافة لذلك  –كما أف السنة تكشف   ؟ يربط بينهما -عليو الصالة والسالـ  -
 ،يتعامل معو ويتحرؾ فيو – صلى اهلل عليو وآلو وسلم –خصائص الواقع الذي كاف رسوؿ اهلل 

ا ذلك إُف استنباط منهج فقو التنزيل وىو واقع مغاير للواقع الذي ضلياه يف تركيبتو وعقليتو فيدفعن
صلى اهلل عليو وآلو  -والتأسي من خالؿ تطبيقات النيب ادلعصـو  أو " فقو التديهن"، على الواقع

 .ال من خالؿ النزوع إُف التقليد واحملاكاة يف اجلزئيات والتفاصيل كما يظن الكثَتوف - وسلم
ذبسيدا للربط بُت ادلنهج القرآين  يف سنتو ميثل -عليو الصالة والسالـ  -لقد كاف  

ولذلك فإف من الصعب فهم كثَت من القضايا يف معزؿ عن فهم ذلك  والواقع، والذي عاشو،
الواقع الذي كاف عليو الصالة والسالـ يتحرؾ فيو. كما أنو من الصعب تطبيق السنة وربقيق 

إطار تتبع اجلزئيات دوف واجب االتباع والتأسي واالقتداء بو صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف 
عليو  ىفحُت ينه ،استنباط منهج للتأسي كناظم موضوعي للسنن يضم جزئياهتا يف إطار منهجي

ويعترب ادلصورين أشد الناس عذابا يـو القيامة  -مثال  -الصالة والسالـ عن النحت والتصوير 
اجملسمة يتعارض مع فال ينبغي أف يفهم ّنيو عن ذلك على أنو موقف عاـ مطلق من اجلماليات 
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فهم نيب اهلل سليماف الذي كاف جيند اجلن يصنعوف لو ما يشاء من سباثيل وال مع تساؤالت 
ادلعاصرين ورلادالهتم يف ىذا ادلوضوع وضلوه: بأنهنا ال نشعر بالرغبة أو االستعداد لعبادة ادلصورات 

كما فعل الشيخ   -ن التصويروال يكمن احلل بفتوى جزئية ربل ىذا النوع م ؟ فلماذا ربـر علينا
، بل -كما فعل الشيخ ابن باز وآخروف   –أو سبنع ذلك  -زلمد عبده والشيخ خبيت ادلطيعيه 

ينبغي أف يالحظ فيها ادلنهج الذي أشار عليو الصالة والسالـ إليو يف مواقف عديدة مثل "لوال 
 .قومك حديثو عهد بكفر لفعلت ولفعلت"

 
يعمل على قطع دابر صناعة األوثاف  - هلل عليو وآلو وسلمصلى ا -لقد كاف رسوؿ اهلل  

 ،والًتويج ذلا بُت قـو حديثي عهد هبا يراد رفع درجة يقينهم التوحيدي اجملرد إُف أعلى ادلستويات
من الوصوؿ إُف ادلنهج الناظم الضابط دلثل ىذه القضايا وقراءهتا قراءة معرفية  - اإذً  -فالبد 

زبرج األحاديث والسنن إُف دائرة ادلنهج بدال من دائرة اجلزئيات ادلتصارعة اليت كثَتا ما بحوذلا 
 .ادلختلفوف إُف أقواؿ جزئية تدؿ على الشيء ونقيضو وكأّنا أقواؿ أئمهة ادلذاىب ادلختلفة

 
 -قد ارتبط العرب يف مرحلة نزوؿ القرآف دبفهـو االتباع واالقتداء وازبذوا من رسوؿ اهلل ل 

قدوة عملية جسدت ذلم ادلنهج القائم على ادلالحظة والرواية طبقا  - صلى اهلل عليو وآلو وسلم
قوؿ" لشروطهم وظروفهم الواقعية احلياتية ويف إطار االتباع والتأسي نشأت مفاىيم "ادلأثور وادلن

وجرت رواية األحاديث وتناقلها منقطعة عن ظروفها وأسباب ورودىا وكثَت من العناصر الضرورية 
مصدر نصوص كنصوص القرآف اجمليد يكفي لفهمها  -وعوملت على أّنا جبملتها  -لفهمها 

ويف زلاولة للتخفيف من آثار ذلك جلأ من جلأ إُف التأويل الباطٍت والتفسَت  ،اإلدراؾ اللغوي
لرمزي واإلشاري كمخرج من التقيد حبرفية ادلأثور ولكن ما زاد ذلك األمر إال اضطرابا وكاف ا

الواجب ىو الوصوؿ إُف ادلنهج القرآين النبوي لتنضبط على ىدى منو سائر التفاصيل واجلزئيات 
 .ولتفهم يف إطاره فتتبُت ادلقاصد وتتضح الغايات
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عن الناظم ادلوضوعي لألمور ورباوؿ  -مرار باست -إف العقلية ادلعاصرة عقلية تبحث  
النفاذ إُف ادلنهجية الكاملة األبعاد فضمن ىذه ادلنهجية تصبح علميات التحليل والنقد والتفسَت 
ىي اإلطار ادلوضوعي للحركة الفكرية يف تعاملها مع القضايا الكونية واحمللية، وهبذه ادلنهجية 

تفهم السنة النبوية دوف الوقوع يف إطار ماضوية سكونية ميكن النفاذ إُف مقاصد القرآف اجمليد و 
أو تأويالت باطنية أو زلاوالت ذبديد رباوؿ إحداث تعديالت أو تأويالت لتطبيقات ادلاضي 
لتعيد إنتاجها يف احلاضر فكأّنا تعبَت عن ادلاضي يف ثوب جديد، وذلك ال ميثل التجديد الذي 

بوصفو ادلصدر اإلنشائي وبالسنة بوصفها ادلصدر  ننشده بإعادة االرتباط بالقرآف الكرًن
 .وال بحقق ىدؼ عادلية اذلدى ودين احلق ،التفسَتي

 
 

 :قراءة التراث اإلسالمي قراءة سليمة :المحور الخامس
 

وذلك بإعادة دراسة وفهم تراثنا اإلسالمي وقراءتو قراءة نقدية ربليلية معرفية زبرجنا من  
دائرة الرفض ادلطلق ودائرة  :ساليب تعاملنا مع تراثنا يف الوقت احلاضرالدوائر الثالث اليت ربكم أ

فهذه الدوائر الثالث ال ميكن أف ربقق التواصل  .القبوؿ ادلطلق ودائرة التلفيق واالنتقاء العشوائي
كما ال ميكن أف ربقق القطيعة مع ما جيب إحداث   ،مع ما جيب التواصل معو من ىذا الًتاث

وكل ىذه األساليب ذبعل من الًتاث معيقا ومعرقال يف احلاضر ومصادرا  ،ذلكالقطيعة معو من 
لكن إعادة القراءة وفق منهجية معرفية سليمة كفيل دبساعدتنا على اخلروج من إطار  .للمستقبل

الدوائر الثالث وربكيم النظاـ ادلعريف اإلسالمي وادلنهجيهة ادلعرفية اإلسالمية بو مع االحتكاـ إُف 
اذلدى والنور والكتاب والسنة يف احلكم على قضاياه اليت قد تكوف مقصودة يف ذاهتا مصدري 

وما  ،وإمنا يف بياف منهجية تعامل العقل ادلسلم مع ظواىر اإلنساف والكوف على سلتلف العصور
ف الًتاث ليس فكرا ميكن االستفادة بو من ىذه ادلنهجية يف فهم ظواىرنا ادلعاصرة، ذلك إل

وزا للزماف وادلكاف وإمنا ىو فكر نسيبه مقيده زلدهد حبدود الزماف وادلكاف الذي وجد مطلقا متجا
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وكوف الًتاث اإلسالمي قائما  ،فيو ولكنهو كأيه فكر إنساينه نسيب يف زمانو ومكانو وإنسانو
ومنطلقا من نص موحى مطلق متجاوز حلدود الزماف وادلكاف فإف نسبة احلقيقة فيو قد تكوف 

ك الفكر ادلنفصل وادلنبت عن الوحي ولكن يف كال احلالتُت جيب وضع الًتاث يف أكثر من ذل
استهدفت ربقيق أىداؼ زلددة،  ،موضعو حيث ىو أفكار ومعاجلات وتفسَتات لواقع متغَت

وقامت دبعاجلات وتفسَتات لواقع متغَت جيب أف نبحث عن ربقيق أىداؼ زلددة من وراء 
ربقيق التواصل والًتاكم ومعرفة ادلنهاج واألنساؽ ادلعرفية اليت  تتمثل يف ،وإعادة اكتشافو ،فهمو

 .من األفكار والفهومات الصاحلة لزماننا ومكاننا سادتو واالستفادة
 

 :التعامل مع التراث اإلنساني :المحور السادس
لكي خيرج العقل ادلسلم معو  -أيضا  -وبناء منهج للتعامل مع الًتاث اإلنساين ادلعاصر  
اليب التعامل احلالية اليت زبلفت عن أطر وزلاوالت ادلقاربات مث ادلقارنات لتنتهي بالرفض من أس
أو القبوؿ ادلطلق بروح مستلبة سباما أو بروح االنتقاء العشوائي الذي ال تقوده منهجية  ،ادلطلق

فوارؽ منضبطة وال قراءة معرفية تبحث عن احلكم وال تقع يف إطار التقليد والنقل وتدرؾ أثر ال
 .احلضارية والثقافية على ادلعرفة اإلنسانية

 
فهذه اخلطوات أو احملاور الستة ىي اليت يساعد االنطالؽ منها يف رلاالت ادلعرفة على  

بناء "ادلنهج التوحيدي للمعرفة" أو "إسالمية العلـو االجتماعية واإلنسانية وتوجيو العلـو الطبيعية 
" ليستقيم مسار االجتهاد واإلبداع يف الفقو وغَته. وجهة إسالمية" أو "التأصيل اإلسال مي للعلـو

فنحن قد وجدنا أنفسنا أماـ وضعية عادليهة تعمل على توظيف ادلعارؼ والعلـو واكتشافات العلـو 
ومنجزاهتا توظيفا يفصم العالقة بُت اخلالق والكوف واإلنساف، وذلك بطرح تصورات حوؿ الوجود 

تنا اإلسالمية. وقد تكوف ىي كذلك وقد ال تكوف إذ ليست القضية يبدو بعضها نقيضا لتصورا
ا لدينا من قبل أو نرفضها  ،أف ننتقي من مقوالتنا الدينية ما يتوافق مع تلك التصورات لنقوؿ؛ إّنه

وندمغها بالكفر فمنطلق ذبديد ادلعرفة منذ األساس ذباه العلـو الكونية ليس منطلقا الىوتيا 
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 ،ف ذبربة الغَت يف مواجهة العلم ومنجزاتو زبتلف عن ذبربتناإلنقتدي بغَتنا وليس مطلوبا منا أف 
وقد أمرنا  ،أي القراءة األوُف فقط ،فلو كاف القرآف الىوتا دلا جازت فيو إال قراءة البعد الواحد

ننا ندرؾ أف الوحي يف الكوف الكتايب ىو الوحي يف إلخبالؼ ذلك؛ فنحن ال نصارع العلم 
فإذا ظهرت اضلرافات أسندت إُف العلم فادلطلوب تطهَت العلم منها، وىذا  ،يالكوف الطبيع

وَف  ،أساس اجلمع بُت القراءتُت إذ َف يكن الدين من قبل يواجو سوى فكر عقلي وضعي رلرد
يكن مسلحا بالعلم التطبيقي ادلعاصر ونتائجو اليت أدت إُف قياـ مذىبيات ذباوزت الوضعية 

اسًتجاع العلم من ىذه  –وكما أمرنا كأمة مأمورة بنشر اذلدى  –ا التقليدية فادلطلوب من
ادلذىبيات ادلنحرفة وتطهَته من آثارىا وإعادة توظيفو دبنطق اجلمع بُت القراءتُت وعليو فإف العقل 
اجملتهد ادلبدع الذي ضلتاجو دلواجهة ربديات ادلرحلة الراىنة واالنتقاؿ من حالة بقايا العادلية 

ألوُف إُف العادلية اإلسالمية الثانية ىو العقل القائم على التفاعل مع تلك احملاور الستة اإلسالمية ا
ادلذكورة مضافا إليها الوعي على دالالت حتمية ظهور الدين وعادلية اإلسالـ وحتمية ختم النبوة 

ذبتمع على  الوانتقاؿ مهاـ التجديد وحراسة الدين من األنبياء ادلتتابعُت إُف األمة ادلعصومة اليت 
ضاللة وحاكميهة الكتاب الكرًن والشريعة ادلبنية على التخفيف والرضبة وذلك يعٍت أننا يف حاجة 

ميكنها من ربقيق  ء منظومة التفكَت اإلسالمية بناءً إُف إعادة تشكيل العقل ادلسلم وإعادة بنا
، واإلنساف أىداؼ اإلسالـ الكربى. ويف مقدمتها إعادة بناء اإلنساف وفقا للتصور ا إلسالميه

الذي يستطيع أف يعيش يف قلب احلضارة الغربيهة، وميتص صدماهتا العنيفة، ليس إنسانا عاديا 
ميكن بناؤه بفقو النوازؿ واحليل وادلخارج والرخص والتأويالت، بل ىو اإلنساف الرساِف الذي 

اؿ لرستم: " إفه بن عامر حُت ق  ربعي يدرؾ مهمة وجوده يف الغرب بنفس الشكل الذي أدركو
اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إُف عبادة اهلل وحده، ومن جور األدياف إُف عدؿ 
اإلسالـ، ومن ضيق الدنيا إُف سعة الدنيا واآلخرة"، فهو إنساف تغيَت بحمل قدرات التغيَت 

 :  ادلواصفات التاليةستهدؼ إنساف بياحلضاري األكرب الذي نريد بنائو بشروطو ادلعاصرة، فالفقو 
بناء إنساف التغيَت الرساِف ادلكوف يف إطار التالوة والتزكية ومعرفة العلم واحلكمة الواعي بذاتو  (1

 .ودبهمتو
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لو عمق يعمل على إعادة تشكيل األمة القطب اخلَتة الوسط ادلخرجة للناس القادرة على  (3
 .استقطاهبم والوقوؼ موقف الشهادة منهم

على الوعي بالعلمية ادلستوعبة للبشرية ادلتجاوزة لكل أنواع اخلطاب احلصري قوميا أو لو قدرة  (2
 .جغرافيا أو طائفيا أو الىوتيا

وىي ليست حاكمية إذلية  ،يتمتع بقدرة على الوعي باحلاكمية ادلهتدية بكتاب اهلل احلاكم (1
ظل هلل يف األرض من  وال خالفة كخالفة داوود وسليماف وال كفاح إلجياد ،موسوية مباشرة

 .وال ظل لو يءالبشر فهو سبحانو ليس كمثلو ش
أّنا شرعة زبفيف ورضبة ورفع للجرح،  : لو إدراؾ ووعي خلواص الشريعة اإلسالمية وأمهها (2

منطلق التكليف منها ىو التشريف  ،وربليل للطيبات ،وربرًن للخبائث ،ووضع لألصر واألغالؿ
 .اـوالتخفيف ال التشديد واالنتق

فإذا فهمت ىذه ادلعطيات فهما صحيحا ويف إطار وحدهتا العضوية وتكاملها نكوف قد  
قاربنا اإلطار النظري الصحيح الذي ميكن أف يقـو ويبٌت عليو الفقو األكرب ومنو فقو األقليهات، 

فما من دين يدعي العادلية ويكوف بذات  ،فكل عنصر من العناصر ادلذكورة يفضي إُف اآلخر
وليكوف ذلذا الدين  .منغلقا عاجزا عن استيعاب أنساؽ العاَف احلضاريهة ومناىجو ادلعرفيهة الوقت

العادلي قدرة االستيعاب ىذه فالبد أف يكوف نصو مطلقا حبيث يرقى على اخلصوصيات البشرية 
وحُت يكوف النص مطلقا ليحقق عادليتو فالبد أف تتصف أحكامو  .ويتفاعل معها بنفس الوقت

وىذه ىي ثالثية اإلسالـ اخلالدة وىي دعائم  ،ف والرضبة على مستوى التشريعاتبالتخفي
 .وشرعة التخفيف والرضبة( ،وعادلية اخلطاب ،مشروعو احلضاري التغيَتي )إطالقية الكتاب

 
"وما أرسلناؾ إال كافة للناس بشَتا ونذيرا  : وخطابا رسالة ،لقد جاء اإلسالـ عادليا 

(. وصفة العادلية يف الرسالة ربملها معٌت خطَتا أال وىو 35سبأ: )لموف" ولكن أكثر الناس ال يع
 القدرة على استيعاب العاَف كلهو فيجد فيها اآلسيوي حاجتو لينتمي إليها كما جيد األفريقي فيها

فكيف ميكن خلطاب واحد  ،وكذلك األورويب واألمريكي ومن ىم يف سائر أضلاء العاَف ،حاجتو
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ة بأكملها إف َف يكن قادرا على استيعاب خصوصياهتا وسائر أنساقها أف يستوعب البشريه 
 ؟احلضارية وأمناطها الثقافية ومناىجها ادلعرفية

 
 : لقد صور البعض اخلطاب اإلسالمي بأنو خطاب حصري عريب انطالقا من أمرين

للغة العربية حيث يعود من يقرأه إُف أصوؿ ا ،أف القرآف عريب اللغة ال يفهمو غَت العرب :أولهما
 .وقواعدىا وقاموسها

 :اجلمل إما مقيد بأسباب نزوؿ وورود زبتص بالعرب وإُف أمثاؿ ىي من بيئتهم كوصف :ثانيهما
وإُف أعرافهم يف التبٍت وتعدد الزوجات  ،(14الغاشيهة:)"أفال ينظروف إُف اإلبل كيف خلقت" 

قصص أنبياء اقتصر ذكر من ذكر منهم وإُف  ،وإُف صراعاهتم مع بٍت قريظة والقينقاع وبٍت النضَت
ذلذا قيل باختصاص الرسالة بالعرب  ،على ما بُت النيل والفرات واجلزيرة العربية من دوف العاَف

وفسر االنتشار خارج الدائرة العربية بأنو مت بقوة الفتح  ،واختصاص خطاب القرآف هبم كذلك
 .والقتاؿ

(، 35 : ا أرسلناؾ إال كافة للناس" )سبأ"وم :معٌت قولو تعاُف -صبيعا  -إننا ندرؾ  
ولكن إُف أي مدى ميكن أف ندفع  (144وكذلك "وما أرسلناؾ إال رضبة للعادلُت " )األنبياء: 

 : هبذه العادلية وندحض منطلقات ادلنطق ادلعاكس اليت تتلخص دبا يلي
 .أف الكتاب الكرًن عريب (1
 .ليها( وأنو مقيد إُف نسق بيئة عربية وخطاب موجو إ3
 .أنو ما من نصوص زلدودة ميكن أف تستوعب حركة البشرية كلها (2
وأنو تنزؿ قبل أربعة عشر قرنا حيث حدثت من بعده تغَتات تارخيية واجتماعية وانتقل العاَف  (1

بأكملو من الدورة الرعوية الزراعية واالقتصاد الطبيعي إُف الدورة الصناعية والثورة الفيزيائية 
 .والتكنولوجية
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على ادلستوى ادلوضوعي العاـ  -إف صفة العادلية كخاصية للقرآف تثَت قضايا كبَتة جدا 
أف يوضح  وتفًتض على العقل ادلسلم ادلعاصر خاصة الذي يعيش يف الغرب ويتعامل معو

 : احلقائق التالية
ومستوعب  ف القرآف الكرًن وإف تنزؿ بلغة عربية لفظا إال أنو مطلق يف معانيو وزليط وشاملإ (1

دبستوى كلي للوجود الكوين وحركتو وصَتورتو دبا يف ذلك األنساؽ احلضارية وادلعرفية اليت جاءت 
 .بعده
 ،والالزلدود باحملدود ،إف عالقة القرآف ببيئة النزوؿ العربية ىي عالقة ادلطلق بالنسيب (3

تعلق ادلطلق القرآين يف الواقع بُت دلنهجية ف السنة النبوية قد قامت بدور ادل  إو  ،والالمقيد بادلقيد
 .النسيب

إف اخلطاب القرآين ليس نصوصا زلدودة ومتناىية على مستوى ادلعاين وتفرعاهتا وإف كاف  (2
 .نصوصا زلدودة ومتناىية على مستوى اللفظ

 :إف تنزلو قبل أربعة عشر قرنا تضمن خاصتُت (1
 .ىيمنتو وإحاطتو دبا سبقو من األزمنة : أوال
درتو على استيعاب ما يليو من األزمنة فهو ادلصدؽ وادلهيمن دلا سبق وادلستوعب ق : ثانيا

 .وادلهيمن على ما يلحق
ادلستوعب  ،فعادلية اإلسالـ تبدأ من فهم خصائص الكتاب ادلتضمن لعادلية اخلطاب اإذً  

ة ال يف وادلتجاوز بذات الوقت إلشكاليات كافة األنساؽ احلضارية وادلناىج ادلعرفية واإلدراكي
ادلاضي فقط ولكن يف احلاضر وادلستقبل أيضا ولكافة البشرية إذا فهم على أنو ادلعادؿ للكوف 
وحركتو، وىذا ىو الذي سيساعدنا ومن يأيت بعدنا على بناء "الفقو األكرب" ومنو "فقو 

 األقليهات".
 

 ،دأغَت أننا ال ننتظر اكتماؿ ىذا اجلهد الضروري دفعة واحدة لنقوؿ من ىنا نب 
فخصائص العادلية ظاىرة يف الكتاب الكرًن ويف سَتورة التاريخ اإلسالمي وإف كانت َف تتحوؿ 
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وذلك إذا  ،وتدؿ كل خاصية على األخرى ،إُف منهج بعد، وىي خصائص يشد بعضها بعضا
 : رتبت ذىنيا ومعرفيا على النحو التاِف

حيد ادلرجعية فال تتعدد النبوات ليكوف اخلطاب عادليا كاف البد من ختم النبوة وذلك لتو  (1
 .وبحدث النسخ والتعارض واالختالؼ ،التالية
ؿ وذلذا أعيد ترتيب ليكوف اخلطاب عادليا كاف البد من ربرير القرآف من خصوصية بيئة النزو  (3

قبل التحاقو  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -لقرآف توقيفا على يدي رسوؿ اهلل مواقع آيات ا
 .بالرفيق األعلى

دليا كاف البد من نسخ الشرائع ذات اخلصوصيات احلصرية اليكوف اخلطاب القرآين ع (2
لشعوب وقبائل زلددة وىي شرائع إصر وأغالؿ لتستبدؿ بشرائع القرآف اليت تتفق مع حاجات 
اجملتمعات العادلية كافة حبيث ربمل قابلية الشموؿ والعمـو والتجدهد لتكوف مشًتكة وقابلة 

كافة أرجاء العاَف وىي شرائع احلدود الدنيا القائمة على )التخفيف والرضبة( وضبط للتطبيق يف  
 .حركة اإلنساف يف دائرة األمانة واالستخالؼ والعمراف واالبتالء

وليكوف اخلطاب عادليا كاف البد من أف تتضمن النصوص اللغوية احملدودة معاين إطالقية  (1
رفية ضمن وحدتو البنائيهة حُت تنطلق من ىذه تكتشف عرب اكتشاؼ منهجية القرآف ادلع

ادلسلمات العقيدية بوصفها )فرضيات( علمية موضوعية تؤكد يف ترابطها على عادلية اخلطاب 
اإلسالمي وسنكشف أف قدرا منها ىو من البديهيات اليت بُت أيدينا مثاؿ ختم النبوة وشرعة 

 .لبشرية كلها وصَتورتو مع الزماف وادلكافالتخفيف والرضبة وحاكمية الكتاب ادلطلق يف معانيو ل
 

فاخلطاب اإلذلي التارخيي يف القرآف إذ يبدأ باحلالة العائلية )آدـ( "وقلنا يا آدـ اسكن  
"يا  :( فإنو يتدرج ليخاطب حالة قبلية أكثر اتساعا يف العائلة22البقرة: )أنت وزوجك اجلنة" 

مث ميضي ليخاطب حالة أمية  ،(133)البقرة: بٍت إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم" 
وقد وردت ىذه  ،(3"ىو الذي بعث يف األميُت رسوال منهم" )اجلمعة:  :أكثر اتساقا من القبلية

مث يتسع اخلطاب اإلذلي التارخيي من بعد العائلة  .اإلشارات ضمن سياؽ متدرج يف سورة البقرة
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ذي أرسل رسولو باذلدى ودين احلق ليظهره على الدين  "ىو ال :والقبيلة واألمية إُف احلالة العادلية
 (.35الفتح: ) كلو ولو كره ادلشركوف"

 
فلكل حالة شليزاهتا  ،دلختلفةذلي التارخيي مع حاالت التشريع اويتطابق تدرج اخلطاب اإل 

فالتشريع الديٍت يتفاعل مع خصائص كل  ،التشريعية اخلاصة هبا يف إطار التوجو الديٍت العاـ
"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"  : "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" إذ ال تقوؿ اآلية :واقع

كما َف   ،األمر إُف نفسو دوف األخذ بنسبية احلالة -سبحانو وتعاُف  -. فَتد اهلل (15)ادلائدة: 
 ."لكل جعلنا منكم" : "ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا" ولكنها قالت : تقل اآلية
نا القرآف إُف ضرورة دراسة الشرائع الدينية بشكل مقارف يرتبط دبراحل وضع ىكذا ينبه 

فإذا  .البشرية وتدرج اخلطاب اإلذلي من احلالة العائلية وإُف العادلية مرورا بالقبلية ومرحلة األميُت
انتهينا إُف اخلطاب اخلامت وىو اخلطاب العادلي صلد أنو خطاب يعتمد شرعة التخفيف والرضبة 

وذلك حىت تتطابق العادلية مع  ،ة البشرية على حساب نسخ شرائع اإلصر واألغالؿ السابقةلكاف
"الذين يتبعوف الرسوؿ النيب األمي الذي جيدونو مكتوبا  :احلد األدىن ادلشًتؾ القابل للتطبيق

م عندىم يف التوراة واإلصليل يأمرىم بادلعروؼ وينهاىم عن ادلنكر وبحل ذلم الطيبات وبحـر عليه
وعزروه ونصروه واتبعوا بو اخلبائث ويضع عنهم إصرىم واألغالؿ اليت كانت عليهم، فالذين آمنوا 

 .(124النور الذي أنزؿ معو أولئك ىم ادلفلحوف" )األعراؼ: 
 

إذف فنحن أماـ خطاب إذلي يف القرآف الكرًن ميضي متدرجا من العائلية إُف القبلية إُف  
تدرج يف اخلطاب التشريعي من شرائع اإلصر واألغالؿ وإُف شرعة يقابلو  ،األمية إُف العادلية
ة ييف مفهـو احلاكمية من حاكمية إذل ولكن األخطر من ذلك كلو تدرج مقابل .الرضبة والتخفيف

 .مطلقة إُف حاكمية خالفة مث إُف حاكمية كتاب
 

يستخلص من  للحاكمية اإلذلية -بُت كثَت من اجلماعات اإلسالميهة  -فادلفهـو السائد  
"وما  ، (24"إف احلكم إال هلل يقص احلق وىو خَت الفاصلُت" )األنعاـ:  :آيات زلددة منها



 25 

وكذلك "ومن َف بحكم دبا أنزؿ اهلل  (،14اختلفتم فيو من شئ فحكمو إُف اهلل" )الشورى: 
 (.11ادلائدة: )فأولئك ىم الكافروف" 

 
النسق القرآين وبالطريقة اليت نظرنا  غَت أننا حُت نبحث يف دالالت ىذه ادلفاىيم ضمن 

ومن شرائع  ،هبا إُف تدرج اخلطاب اإلذلي على مستوى التطور التارخيي من العائلية إُف العادلية
اإلصر واألغالؿ إُف شرعة التخفيف والرضبة نكتشف أمناطا سلتلفة ذلذه احلاكمية تتضح منها 

 .حقيقة "حاكمية الكتاب"
 

ة إذلية )مطلقة( يهيمن اهلل فيها على البشر وظواىر الطبيعة فهناؾ يف البداية حاكمي 
كشق البحر يف حاؿ الطبيعة   ،وخارج قوانُت الوجود الطبيعي والوجود اإلنساين ىيمنة مباشرة

اس بفكاف كل فرؽ كالطود العظيم" كاضل "فأوحينا إُف موسى أف اضرب بعصاؾ البحر فانفلق
مو فقلنا اضرب بعصاؾ احلجر فانفجرت منو اثنتا ادلاء من الصخر "وإذ استسقى موسى لقو 

ويف حاؿ ادلعصية البشرية يتم ادلسخ إُف قردة وخنازير "قل ىل  ،( 34عشرة عينا")البقرة: 
أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهلل من لعنو اهلل وغضب عليو وجعل منهم القردة واخلنازير" 

واحد "وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حىت مث ادلوت والبعث الدنيوي يف آف  ،(34)ادلائدة: 
مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروف"  ،نرى اهلل جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظروف

 .(23:  البقرة)
 

فهذه حاكمية إذلية مباشرة ذلا  ،بحكم ىنا حكما مطلقا مباشرا -سبحانو وتعاُف  -فاهلل  
صها التشريعية ولذلك اختلط األمر على بٍت إسرائيل نسقها ادلفاىيمي وإطارىا التارخيي وخصائ

 .ومسوا أنفسهم "بشعب اهلل ادلختار"
 

على ىذا النمط من احلاكمية اإلذلية ادلطلقة وطلبهم  -بعد ذلك  -وسبرد اإلسرائيليوف  
    : من اهلل ربويل احلاكمية إليهم كاف إعالنا عن عجزىم عن قبوؿ مقتضيات ىذه احلاكمية
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ُف ادلأل من بٍت إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنيب ذلم ابعث لنا ملكا نقاتل يف سبيل "أَف تر إ
فحوؿ اهلل حاكميتو اإلذلية ادلطلقة إُف  -جل شأنو  -واستجابتو  ، (313 : البقرة)اهلل" 

ولكن مع تزويد أولئك األنبياء ادلستخلفُت بقدرات اذليمنة  ،حاكمية استخالؼ بشري نبوي
ولقد آتينا داوود وسليماف علما وقاال احلمد هلل الذي "والكائنات ادلرئية وغَت ادلرئية ة على الطبيع

وورث سليماف داوود وقاؿ أيها الناس علمنا منطق الطَت  ،فضلنا على كثَت من عباده ادلؤمنُت
وحشر لسليماف جنوده من اإلنس واجلن والطَت  ،وأوتينا من كل شئ إف ىذا ذلو الفضل ادلبُت

 .(14-12يوزعوف" )النمل:  فهم
 

وقد كاف لذلك النمط من حاكمية االستخالؼ على البشر والكائنات والطبيعة ضوابطو  
تتسور ادلالئكة احملراب فحُت خيطئ داوود  ،التشريعية بتدخل إذلي فوري لتقوًن أي خطأ

لقي وحُت خيطئ سليماف ي ،(31)ص:  وىل أتاؾ نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب""للتصحيح 
فتلك  .(21اجلسد على كرسيو "ولقد فتنا سليماف وألقينا على كرسيو جسدا مث أناب" )ص: 

حاكمية استخالؼ مزودة بقوى السيطرة على الطبيعة والكائنات وبتدخل إذلي فوري لتسديد 
 .اخلليفة النيب

 
وىي حاكمية االستخالؼ ادلطلقة و  النمط الثالث من بعد احلاكمية اإلذلية مث نأيت إُف 

احلاكمية البشرية يف إطار كتاب إذلي مطلق حيث زبتفي ظواىر الفعل اإلذلي اخلارؽ كشق البحر 
وحيث زبتفي قدرات اذليمنة على الطبيعة والكائنات باالستخالؼ وتنتهي حصرية اخلطاب 

 .وحيث زبتم النبوات والرساالت
 

و احلضاري ومنطو أيا كاف نسق ،تلك ىي حاكمية الكتاب ينفذىا اإلنساف ادلستخلف 
إف ىذا التحليل ادلنهجي يوضح تدرج  .ملتزما بقيم اذلدى ودين احلق ،الثقايف ورلالو ادلعريف

إُف  ،مػن حاكمية إذليػة مطلقة إُف حاكميػة استخالؼ ،مفهـو احلاكمية يف ثالث مراحل
ب اإلذلي فإذا طابقنا بُت األشكاؿ الثالثة على مستوى اخلطا .حاكمية كتاب ينفذىا اإلنساف
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زبفيف ورضبة(  -عادلية( واخلطاب التشريعي )إصر وأغالؿ  -قبيلة  -للحالة البشرية )عائلة 
حاكمية كتاب( سنجد أف  -حاكمية استخالؼ  -واخلطاب احلاكمي )حاكمية إذلية مطلقة 

السياؽ الديٍت ينتهي لدى ثالثية تربط ما بُت )عادلية اخلطاب وحاكمية الكتاب وشرعة 
والرضبة( وىذه ىي عناصر اإلسالـ ومضامُت توجهاتو واإلطار الذي يؤسس دبوجبو التخفيف 

 .اجملتمع العادلي وتقـو عليو فلسفة التغيَت الشامل
 

إف ىذا التحليل بحمل يف ذاتو منهجا يف الفهم وإدراؾ خصائص القرآف ادلنهجية يف  
ويتجاوز ادلطلق القرآين نسبية  ،وتتعدد طرؽ التناوؿ ،الدعوة حبيث يتسع النص ادلطلق يف ادلعٌت

بيئة التنزيل بل يؤكد على قدرات العطاء القرآين وإمكانيات تواصلو مع سائر قضايا البشرية 
وىي قضايا َف تطرح من قبل  ،ومعاجلتو لكل األسئلة ادلثارة يف ساحتنا ادلعاصرة وما يأيت بعدىا

ا اـ وذبعل أصوات ادللتزمُت تبدو نشازً ع لوتكاد تشل الفكر ادلتدين بشك ،ّنا حادثة ومعاصرةإل
حُت تقدـ فقو الواقع التارخيي ادلوروث على أنو " الشريعة اإلسالميهة " فتبدو حركات الصحوة 
اإلسالمية كأّنا تأخذ بشرعة اإلصر واألغالؿ ويضيق فهمها لعادلية اإلسالـ لتتصورىا أمرا غيبيها 

موقع اإلنساف من  -آنذاؾ  -. إذا فهم ىذا يتبُت يأيت عن طريق ادلهدي ادلنتظر والسيد ادلسيح
 .حاكمية الكتاب

 
فلو سبكن الفكر اإلسالمي ادلعاصر من استكشاؼ ىذه اآلفاؽ فإنو لن يكوف فكرا  

سكونيا يدور يف حلقات الواقع التارخيي ويعجز عن حل ادلشكالت أو مواجهة التحديات اليت 
السلطة واجملتمع وعالقة النص القرآين بادلتغَتات  اإلذلي ومعٌت يتعلق بعضها دبفهـو التشريع

االجتماعية والتارخيية ومفهـو اإلطالقية يف القرآف ومفهـو التغيَت ومفهـو اجلماعة واألمة والتقليد 
واالتباع والتجديد والتجدد وإمكانية إعادة قراءة النص القرآين حبيث يعطي النتائج والدالالت 

خاصة فيما يتعلق دبفهـو ادلطلق القرآين يف تأسيس اجملتمعات  ،لاليت َف يلتفت إليها من قب
ادلعاصرة وادلركبة على وحدة السوؽ الصناعي العادلي ادلعاصر ومن تلك النتائج والدالالت تقدًن 
فقو بديل عن الفقو الذي أنتج ضمن رلتمعات رعوية زراعية إذف فالقضية أكرب من ذبديد يتم 
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أو افتعاؿ التحديث  ،ثر من التحدث بلغة عصرية يف موضوعات قدميةوأك ،يف دائرة أصوؿ الفقو
لتفسَتات تارخيية سابقة مقيدة بعصرىا أو زلاوالت التوفيق دلا بدا لدى البعض متعارضا مع 

فالتعارض ىو يف أصل الفهم البشري وليس يف نصوص الكتاب اجمليد احملفوظ حبفظ  .النصػوص
 .اهلل تعاُف

 
دايات إلحداث التغيَت والنقلة النوعية للمجتمع ويف كل االذباىات إمنا فإف أوُف الب ،إذف 

تبدأ بإعادة قراءة النص القرآين وفهمو ضمن متاحات الواقع ادلعاصر فإذا كاف اإلسالـ قد 
 : تأسس يف مبتدأ عادليتو على

ما يف  ( التوفيق اإلذلي أو الدفعة اإلذلية اليت ألفت بُت القلوب وصبعت بينها "لو أنفقت1
 .(32األرض صبيعا ما ألفت بُت قلوهبم ولكن اهلل ألف بينهم" )األنفاؿ: 

يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب واحلكمة "لتنشئة النبوية للصحابة والرواد ( وا3
 (.136 : ويزكيهم")البقرة

  .هلل( وخروج العرب للعاَف كخَت أمة أخرجت للناس تأمر بادلعروؼ وتنهى عن ادلنكر وتؤمن با2
 

إف خصائص عادليتنا الراىنة بعد مرور أربعة عشر قرنا على نزوؿ الكتاب الكرًن تتطلب 
دلتغَتات االجتماعية كوامنو وتوجيهاتو ادلكنونة حوؿ امنا إعادة قراءة النص القرآين الكتشاؼ  

نا يف وإطالؽ ىذه الدراسات للناس وىذا جهد بدأنا بو حُت تقدمنا دبشروع ،والتارخيية ادلعاصرة
إنساف  ،إصالح مناىج الفكر وإسالمية ادلعرفة وىي مهمة تستهدؼ تكوين اإلنساف الرساِف

إف القضية  .التغيَت وفق الضوابط ادلنهجية وادلعرفية اليت يكشف عنها ىذا الكتاب الكرًن ادلطلق
 فليست ،طروحاتو وحلولو لإلشكاليات ادلعاصرةأاآلف قضية حبث وعلم حىت يعطي من القرآف 

ا يف ىذا العاَف دبا ميلكو من تقنية وطاقة وعناصر فأكثرنا تطورً  ،القضية ناذبة عن زبلفنا فقط
بشرية مؤىلة وأنظمة دستورية مستقرة الزاؿ يعاين من أزمات ربيط بوجود اإلنساف وتفكك 

 .ادلأزؽ ال يكوف إال عادليا فالتحدي عادلي واخلروج من .شخصيتو
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فعادلية اليـو ترتبط دبركزيات  .ط بعاَف متغَت نوعيا وليس كمياإف ىذا اجلهد الفكري يرتب 
صناعية متقدمة خالفا للمجتمعات الرعوية الزراعية واقتصادىا الطبيعي وما كانت عليو العالقات 

فإذا َف تكن رلتمعاتنا اإلسالمية  ،فقد اختلفت تقنيات ادلعرفة ووسائلها .اإلنسانية يف ادلاضي
 يف عقليتها ونفسيتها( قدرات معزولة عن التأثر دبنتوجها ادلادي والفكري تعيش يف داخلها )أعٍت

لتقدًن القرآف إُف عاَف اليـو  إف ىذا اجلهد الفكريه ف .خصوصا وقد أصبح العاَف قرية صغَتة -
عاَف ال طَتبس ا وىو ما سيهيؤه للتقدـ الذيا ونفسي  ة عقلي  الميه سة اإلىو ما سيعيد بناء الشخصيه 

 .هبداية ىذا القرآف  نوعي ا وليس كمي اتغَتادل
 

وإذا كنا مدعوين إلنقاذ أنفسنا ضمن شروط  ،فإذا كاف ىذا ىو ما عليو واقع العاَف اآلف 
فالبد من أف تتجو حبوثنا إُف فهم الواقع بذات الوقت الذي نعيد فيو قراءة وفهم  ،ىذه العادلية

 .النص القرآين
 

ساؽ احلضارية واألمناط الثقافية وادلناىج ادلعرفية ومكامن وقراءة الواقع تعٍت فهم األن 
وال تستطيع رلموعة أو مؤسسة أو عدة مؤسسات أف تدعي أف دبقدورىا  ،ادلأزؽ يف كل منها

وحدىا وبإمكانياهتا احلالية البشرية وادلادية القياـ هبذا اجلهد ما َف تتضافر اجلهود اإلسالمية كافة 
يف داخل الكياف  ،البحوث والدراسات واجلهات ادلختصة وبالذات على مستوى مراكز

ولنا عربة  ،االجتماعيه واإلسالميه ويف أماكن وجود األقليهات، بذلك يكوف جهد التغيَت صباعيا
ودروس يف كيفية بداية عادلية اإلسالـ األوُف قبل أربعة عشر قرنا واليت تأسست على خروج أمة 

ذا كانت تلك مقتضيات احلاؿ من قبل فكيف يكوف األمر فإ .وليس على دعاة ومبشرين أفراد
 ،لقد أدت أمتنا "خَت أمة أخرجت للناس" رسالتها يف ادلاضي ؟ أماـ عادلية شاملة يف عاَف متغَت

ويف الوسط اجلغرايف البشري من العاَف  ،واذلادي شرقا ،األطلسي غربا ،فشملت ما بُت احمليطُت
رًن وىذه القاعدة البشرية اليت تتجاوز ادلليار ومائيت مليوف مسلم لكوأورثنا اهلل الكتاب ا ،القدًن

ولكننا أورثنا أنفسنا بعد ذلك كثَتا من مظاىر الضعف  ،نتيجة وشبرة لتلك االندفاعة األوُف
فقاعدتنا ىشة الًتكيب وىامشية إزاء ادلركز العادلي ادلتقدـ بالرغم من وفرة  ،والتمزؽ والتخلف
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ومن ىنا  .البشرية –فهمومنا العادلية مًتاكبة مع مهومنا اجلغرافية  ،ها اهلل لنااإلمكانيات اليت قيض
تصبح مهمتنا العادلية الراىنة متوقفة على إصالح أوضاعنا يف النطاؽ البشري اجلغرايف اإلسالمي 

 ،ّنا ذات عمق واتساعويف أماكن وجود األقليهات، فهي مهمة مزدوجة وبالغة التعقيد والتنوع إل
العاَف من حولنا بعد  وأوضاع ،نا أف منضي فيها بإذف اهلل ليتحقق اذلدؼ ادلنشود يف أوضاعناعلي

 .ذلك
 

  فقو األقلّيات أىميتو ومدى الحاجة إليو:
لقد اتضح لنا من التمهيد ادلسهب نسبيها عن تأريخ الفقو كثَت من السمات اليت اتهسم  

تسمت عصور الفقو اإلسالميه يف تارخينا الفقهيه فقهنا ادلوروث هبا يف أدواره ادلختلفة. فلقد ا
بسمات وخصائص معيهنة انعكست عليو من جوانب احلياة ادلختلفة اليت كانت سائدة يف الواقع 
. فلكل من السياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة اليت كانت هتيمن على اجملتمعات  التارخييه

أفه للفقو ذاتو أثرا فيها، لذلك كاف الفقو ادلنتج ميثل  اإلسالميهة يف ذلك الواقع أثر يف الفقو، كما
حلوال دلشكالت تلك اجملتمعات وعالجا لقضاياىا، وقد يستطيع الوفاء حباجاهتا التشريعيهة 
والثقافيهة وقد يكوف وسيلة أساسيهة من وسائل تعزيز ىويهتها. لذلك فلم يكن مستغربا أف احتل 

ة الفقهيهة والريادة الثقافيهة وموقع قيادة ادلعارضة السياسيهة، الفقيو يف تلك العصور موقع القياد
 فكاف ميثهل ادلرجعيهة ادلدنيهة لألمهة جبوانبها ادلتعدهدة.

  
أمها يف عصرنا احلاضر وبعد تتابع الثورات التنويريهة والعقليهة والعلميهة والتقنيهة واالتصاليهة يف  

روز اذباىات العودلة ووسائل العادليهة وتغلغلها فكريها وواقعيها أوربا، وتعميم آثارىا على العاَف، مثه ب
، وبروز حالة التداخل بأنواعو ادلختلفة الذي بدأت  يف سائر أضلاء العاَف ومنها العاَف اإلسالميه
تظهر آثاره يف الشعوب ادلتعدهدة، وبأشكاؿ سلتلفة، منها بروز أقلهيات مغايرة يف الدين واذلوهية 

 بلداف ذات أكثريهات دينيهة أو عرقيهة أو سواىا. وقد حدث ذلك ألسباب اقتصاديهةوالثقافة يف 
ات نوعيهة يف حياة األفراد واجلماعات ال  وسياسيهة وثقافيهة وغَتىا، وقد أدى ىذا التداخل إُف تغَته
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 ميكن ذباىلها، وصار من العسَت االعتماد على تنزيل فتاوى من فقهنا ادلوروث على قضايا الواقع
ادلعاصر حبيث يعتمد ذلك التنزيل أوال وبالذات على إسقاط التكييف التارخيي للمسائل على 
واقعنا ادلعاصر، أو االنتقاؿ بادلشكلة ادلعاصرة إُف الواقع التارخييه، ويف كله األحواؿ سيكوف ىناؾ 

ؿ عند قياس مع فوارؽ كبَتة يف األصل والفرع ويف العلهة ال تسمح بتحقيق قياس شرعيه مقبو 
القائلُت بو. كما أفه ندرة الفقهاء القادرين على شلارسة زبريج الفروع احلالية وادلعاصرة على 
األصوؿ القدمية، أو تطبيق القواعد األصوليهة على الوقائع احلادثة؛ يشكهل عائقا آخر أماـ 

ذلك من احلرج  دثاالستفادة التامهة من الفقو ادلوروث يف معاجلة النوازؿ والوقائع احلادثة. وقد بح
أكثر شلها يقدـ من حلوؿ. كذلك فإفه توقف االجتهاد واضلسار شلارستو يف أضيق الدوائر ويف 
أشخاص أو رلامع زلدودة ال تستطيع أف تفي باحلاجات الفقهيهة ادلتزايدة وادلتناميهة، كل ذلك 

فة بكثَت من الصعوبات، جيعل من عمليهة االكتفاء أو االستغناء بالفقو ادلوروث وحده عمليهة زلفو 
شلها جيعل احلل زلصورا يف الرجوع إُف األمر األوؿ الذي كاف عليو سلف ىذه األمهة؛ والتعامل مع 

والقيم اليت تستند األحكاـ  –القرآف الكرًن باعتباره ادلصدر الوحيد ادلنشئ لألحكاـ الشرعيهة 
مل على الكشف عن بياف القرآف يف إطالقو وعمومو وكليهاتو وغاياتو ومقاصده، والع –إليها 

بعضو لبعض، مثه بيانو بالتطبيقات النبويهة والسنهة احملمهديهة اليت جعلت من قيم القرآف الكرًن 
سلوكا مستمرا لألفراد واألمهة ونظاما للمجتمع ومنهاجا عرهؼ البشريهة كيف يكوف فهم الدين 

ع النسيبه ادلتغَته يف سلتلف الظروؼ وكيف يتم بناء فقو التدين وتنزيل قيهم الدين على الواق
واألزماف ليستخدـ بعد ذلك ما تركو الفقهاء واألصوليوف من قواعد وفتاوى باعتبارىا سوابق تعُت 
اجملتهد ادلعاصر يف عمليات ربقيق ادلناط، وتكييف الوقائع، وصياغة األسئلة الفقهيهة بشكل دقيق 

دلبيهنة لو ادلرتبطة دبحكم آياتو بشكل ميكهن من استنباط لتطرح على القرآف الكرًن والسنهة النبويهة ا
 اجلواب ادلناسب يف إطار سائر ادلعطيات وادلتغَتات احمليطة بادلسائل.

 
إفه األقليهة تعيش يف وسط األكثريهة، وىي ترتبط باألكثريهة بروابط كثَتة حبيث يصعب  

رى، فهي ادلتصل ادلنفصل، ومعرفة سبييزىا عنها إال يف خصوصيات تقل أحيانا وتكثر أحيانا أخ
مستويات االتصاؿ واالنفصاؿ، والتشارؾ واالنفراد بُت األقليهة واألكثريهة يكشف عن نقاط 
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االتصاؿ واالنفصاؿ بينها، ويساعد يف تكييف الوقائع. فنحن نتفق مع األكثريهة يف اخلضوع 
ضرائب والتأمُت واحلقوؽ لنظم وقوانُت مشًتكة تنظم العاـ وادلشًتؾ بُت اجلميع، كنظم ال

والواجبات وادلسئوليات وضلوىا، ومساحات الفراغ القانوينه أو التشريعيه ىي ادلساحات اليت 
تتحرؾ اخلصوصيات يف داخلها. إفه القوؿ بوجود أقليات يفرض وجود مستويات من ادلشاركة 

تنحصر باجملاورة، وأفه  والتداخل بُت الفريقُت، فليس األمر كما يتخيل "السكونيهوف" أفه العالقة
لكل من ادلتجاورين احلق بأف يتصل جباره أو ينفصل، ولذلك فقد حدهد علماء اإلجتماع عدهة 

  -مستويات للمشاركة بُت الفريقُت البد من مالحظتها وىي:
 يدخل فيو اللغة وأساليب التعبَت،ادلستوى السلوكي يف احلياة اليوميهة، و  -1

 اب وضلوه.ومنط احلياة يف الطعاـ والشر 
أمناط تصرؼ األقليهة ادلقبولة، وادلرفوضة لدى اآلخرين، وكيف ميكن  -3

ربديدىا بدقة حبيث ميكن رصد ما يثَت اإلعجاب لديهم، وما يثَت السخرية 
 واالمشئزاز أو الغضب أو االحًتاـ اٍف.

مستوى اذلويهة: وىنا البد دلؤسسات األقليهة أف تنظر بُت حُت وآخر إُف  -2
 ىويهتها مقبولة لدى اآلخرين، ومعتدا هبا، ومشروعة؟ أيه مدى صارت

: وىنا البد من معرفة مدى تزايد دخوؿ  على مستوى "اجملتمع ادلدينه" -1
األقليهة يف فعاليات اجملتمع، والكشف عن األىداؼ السياسيهة )الصغرى( 

 واالجتماعيهة واإلنسانيهة ادلشًتكة اليت ميكن تنميهة التعاوف عليها. 
، وذلك بقياـ عالقات النكاح، وادلشاركة مستوى الت -2 داخل االجتماعيه

 يف النوادي وضلوىا.
 

 ما ىو فقو األقلّيات ولماذا أعطيناه ىذا االسم؟ 
كلمة "فقو" َف تكن من الكلمات الشائعة بادلعٌت الذي عرفت فيو من  -

ر بعد، بل كانوا يكثروف من استعماؿ كلمة "الفهم" كما مر، لكنههم إذا وجدوا األم
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وا عن فهمو "بالفقو" بدال من الفهم. وقد أشار ابن خلدوف يف  دقيقا ردبا عربه
مقدهمتو إُف ىذا حيث قاؿ: "الفقو معرفة أحكاـ اهلل يف أفعاؿ ادلكلهفُت بالوجوب، 
والندب، والكراىة واإلباحة، وىي متلقاة من الكتاب والسنهة، وما نصبو الشارع 

أما . األحكاـ من تلك األدلة قيل ذلا: "فقو" دلعرفتها من األدلة، فإذا استخرجت
كما علمت   –الذين كانوا يقوموف باالستنباط يف عهد الصحابة فقد كانوا يعرفوف 

"بالقرهاء" سبييزا ذلم عن األميُت الذين َف يكونوا يقرءوف ويف ىذا يقوؿ ابن  –
مث عظمت أمصار اإلسالـ، وذىبت األميهة من العرب دبمارسة  …خلدوف: "

الفقو وأصبح صناعة وعلما فبدهلوا باسم الفقهاء  لمكلكتاب، وسبكن االستنباط، و ا
ن القرهاء"، ويشَت ابن سعد يف طبقاتو يف ترصبة ابن عمر أفه بدايهة استبداؿ موالعلماء 

 لقب "القرهاء" بالفقهاء كاف سنهة أربعُت ىجرية أو بعدىا بقليل. 
الدوِفه، يقصد بو  األقليهات ىو مصطلح سياسيه جرى يف العرؼ -

رلموعة أو فئات من رعايا دولة من الدوؿ، تنتمي من حيث اجلنس، أو اللغة، أو 
الدين إُف غَت ما تنتمي إليو أغلبيهة رعاياىا، وتنحصر مطالب األقليهات عادة يف 
ادلساواة مع األغلبيهة يف احلقوؽ ادلدنيهة والسياسيهة ويف مباشرة شعائر العقيدة اليت 

 ىذه األغلبيهة. تؤمن هبا
  وىنا لطالب العلم أف يتساءؿ:

؟  إُف أيه العلـو الشرعيهة أو النقليهة ينتمي ىذا الفقو -1
وبأيه العلـو االجتماعيهة ميكن ذلذا العلم أف يتصل، وما مقدار تفاعلو مع  

واالقتصاد، والنفس والًتبيهة، والعلـو  )االجتماع، كله منها، وخاصة مع علـو
 السياسية(. 

دلاذا مسي بػ "فقو األقليهات"؟  أفه عليو أف يتساءؿ: كما -3
وإُف أيه مدى تعترب ىذه التسميهة دقيقة ومعرفيهة؟ وىل عهد من الشرع 

 االلتفات إُف القلة والكثرة أـ َف يعهد منو ذلك؟ 
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ما ىي النظم اليت تعيش "األقليهة" اليت يراد التنظَت  -2
 الفقهي ذلا؟

يش األقليهة بينها، أىي ما ىي طبيعة األكثريهة اليت تع -1
أكثريهة متسلطة تستبد هبا مشاعر اذليمنة والتفرد؟ أـ ىي أكثريهة تعمل على 

قليهات، وما كمو قواعد مدروسة تقدـ ضمانات لألربقيق توازف متحرؾ رب
 حجم تلك الضمانات وما ىي آليات تشغيلها؟ 

ما حجم ىذه األقليهة اليت يراد التنظَت الفقهي ذلا على  -2
؟ )فالبد من  ويات ادلختلفة البشريهة والثقافيهة واالقتصادية والسياسيهةادلست

دراسات اقتصاديهة واجتماعيهة مدعهمة ببيانات إحصائية عن األقليهات يف 
 ؟ (…مناطق زلدهدة: أمريكا الشماليهة / أوربا / أمريكا الالتينيهة 

ما ىي طبيعة التداخل ادلعاشي بُت أطراؼ اجملتمع؟ ىل  -3
األقليهة مع األكثريهة يف ادلوارد والصناعات وادلهن واألعماؿ )احلقوؽ  تتداخل

والواجبات( أو أفه ىناؾ سبايزا من خالؿ سياسات تسعى إُف إجياد وتكريس 
 الفواصل يف ىذه اجلوانب؟ 

ما طبيعة اجلغرافيهة السكانية وىل ىناؾ تداخل أو أفه  -4
موارد طبيعيهة خاصة  ىناؾ فواصل وعوازؿ طبيعيهة أو مصطنعة؟ وىل ىناؾ

 باألقليهة أو باألكثريهة أو أفه ىناؾ مشاركة يف ذلك؟ 
ىل األقليهة تتمتع بعمق حضاري وىويهة ثقافيهة تؤىل ولو  -5

 ؟  ؟ وما أثر ذلك لدى األكثريهة يف ادلدى البعيد للهيمنة الثقافيهة
ىل لألقليهة امتداد خارج حدود ادلوطن ادلشًتؾ، أو ىي  -6

 ؟  ؟ وما تأثَت ذلك يف احلالتُت امتداد ذلا أقليهة مطلقة ال
؟  ىل لألقليهة فعاليهات وأنشطة ربرص على التميزه هبا -14

، أ  ـوما ىي تلك الفعاليهات، وىل تستطيع شلارستها بشكل عفويه وتلقائيه
؟  البد من قادة ومؤسسات تساعدىا على تنظيم شلارستها لتلك الفعاليات



 15 

ؤسسات أو التنظيمات أو القيادات يف وما ىو الدور الذي تلعبو ىذه ادل
يز على ىويهتها الثقافيهة، حياة األقليهة، ىل ىو تسليط مزيد من الضوء والًتك

تصبح ىذه ادلؤسسات وسيلة لتكوين شبكة من ادلصاٌف، قد تساعدىا وىل 
على استمرار الًتكيز على خصوصيات األقليهة، وإقناعها بأفه اخلصوصيهة 

وادلسوغ العتبارىا أقليهة، وآنذاؾ قد توصل ىذه ادلؤسسات  الثقافيهة ىي ادلربر
أبناء األقليهة إُف طرح سؤاؿ خطَت حوؿ مدى قيمة  –دوف أف تشعر  –

وأمهيهة ىذه اخلصوصيات، وَف ال نتجاوزىا فنريح ونسًتيح، أو نعمل على 
 إقناع األكثريهة هبا؟!

كيف جييب أبناء األقليهة بدقة تعكس اخلاص هبم  -11
 ؟  ؟ وماذا نريد : من ضلن ؾ مع اآلخرين عن سؤالُتوادلشًت 

إذا كانت األقليهة سبثهل مزجيا من جذور تارخييهة عرقيهة  -13
فكيف ميكن  –كما ىو احلاؿ بالنسبة لألقليهة ادلسلمة يف أمريكا   –ودينيهة 

ربديد معاَف ىويهتها الثقافيهة دوف الوقوع يف خطر دفع صبهورىا إُف حالة 
 ر أو االنكفاء على الذات؟ الذوباف يف اآلخ

يف كثَت  –تقـو مؤسسات وقيادات اجملموعات العرقيهة  -12
بالًتكيز على الفلكلور الشعيبه للتذكَت باذلويهة، مث تتجاوز  –من األحياف 

 ذلك إُف عدة قضايا منها: 
إعطاء تفسَتات لألقليهة اليت تنتمي إليها عن جذورىا  - أ

لتساعد األقليهة على اإلجابة على سؤاؿ  التارخييهة، ومزاياىا ومربرات وجودىا
 "من ضلن" وضمنا عن سؤاؿ "ماذا نريد". 

رباوؿ تلك القيادات وادلؤسسات أف تكوف زلط آماؿ  - ب
 اجملموعة اليت تعترب "أقليهة"، وادلعرب عن آماذلا وآالمها وعواطفها ومشاعرىا.

 تعمل على ذبميع عناصر األقليهة وإقامة روابط بينها. - ت
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ىذا لتكوف وسيلة أمن معاشي وتكافل  وقد تتجاوز - ث
ويف ىذه احلالة البد من اجتماعي يف بعض األحياف كما يف احلالة اليهوديهة. 

: كيف ميكن إجياد الوعي الضروري لتجاوز األقليهة ما قد  طرح السؤاؿ التاِف
بحدث من ردود أفعاؿ لدى األكثريهة، وامتصاص سلبيات ىذه األمور دوف 

 هتا. التفريط بإجيابيا
كيف ميكن إمناء الفعاليهات ادلشًتكة بُت األقليهة  -11

؟ وما ىي ادلستويات اليت جيب مالحظتها يف ىذه اجملاؿ، وكيف  واألكثريهة
ميكن الوصوؿ والفصل بُت مقتضيات احملافظة على اذلويهة الثقافيهة "اخلاصة" 

ز ما ميكن أف واذلويهة الثقافيهة "ادلشًتكة"، وماذا على األقليهة أف تفعل لتميي
يتحوؿ إُف مشًتؾ من أجزاء ثقافتها، وما الذي تستطيع أف تتبناه من 

 ادلشًتؾ ادلأخوذ من ثقافة األكثريهة، وما ىو دور األكثريهة يف ىذا؟
 ؟ما مفهـو "الفقو" الذي ميكن أف ندرج ربتو "فقو األقليهات" -12

إُف صناعة كما لقد ع رؼ "الفقو" قبل أف تتمايز العلـو اإلسالميهة، وتتحوؿ  
رضبو  –: "الفقو األكرب" الذي نسب إُف اإلماـ أيب حنيفة  يقوؿ ابن خلدوف

يف كتابو ادلعروؼ "الفقو األكرب"، فعن ذلك الفقو تولدت علـو الفقو  –اهلل 
وأصولو، وفقو األقليهات أوُف بو أف ينسب إُف ذلك الفقو األكرب، ليخرج من 

الدائرة يف ذلك الفقو ادلذاىيب إُف دائرة أوسع،  دائرة الفتاوى الفرديهة واجلزئيهة
على  –إف شاء اهلل  –وىي دائرة "فقو الكتاب والسنة"، فذلك سيعُت 

بلورتو وتطويره وبناء قواعده، بدال من أف يكوف فرعا على فرع أو قياسا على 
 قياس.

 
 تولهدت عنها العلـو والفقو األكرب يف تراثنا اإلسالمي يقابل الفلسفة يف العلـو الغربيهة اليت

يزاؿ عنو قد تولهدت علومنا سابقا وال االجتماعيهة بصفة خاصة، فالفقو األكرب قابل للتوليد، بل
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أصوؿ الفقو / تفسَت آيات األحكاـ وأحاديثها /  : قادرا على العطاء فقد تفرهعت عنو علـو
 يفه وادلذاىيبه وادلقارف.والقواعد/ والفقو بأنواعو اخلال زبريج الفروع على األصوؿ/ اجلدؿ /

  
ف فقو األقليهات فقو نوعيه يراعي ارتباط الفقو بظروؼ اجلماعة ال بادلكاف الذي تعيش فيو إ

ىو فقو صباعة زلصورة ذلا ظروؼ خاصة يصلح ذلا ما ال يصلح لغَتىا.  –فه ىذا الفقو إلفقط، 
  -وىنا ميكن أف نثَت سؤاال مشروعا آخر وىو:

 ؟  افعّي للتغيير الذي أحدثو في فقو الجديد في مصرىل أّصل اإلمام الش
   ؟ وىل أّصل الصاحبان أبو يوسف ومحمد لما خالفا فيو أبا حنيفة

واجلواب البسيط والسريع عن السؤالُت: ال َف يفعل أيه منهم ذلك. لذلك رأينا ضرورة ربطو 
كل وذباوز فكرة منطقة الفراغ بالفقو األكرب يف إطار وضع الفرع يف إطار الكل بعد إعادة قراءة ال

. ففقو األقليهات عليو أف جييب على األسئلة السابقة وأسئلة أخرى كثَتة  التشريعيه أو الفقهيه
 :  منها

 
 ائع اليت نواجهها يف خارج احمليطكيف نتعامل مع الوق -13

 اجلغرايف اإلسالميه على اختالفها؟ 
فه ىل عرؼ اإلسالـ فقو األقليهات، وىل ميكن القوؿ بأ -14

على ا تأثَت ذلك على فقو األقليهات و ىناؾ فقو أقليهات وفقو أكثريهات، وم
 الدراسات الفقهيهة بشكل عاـ؟

ىل ميكن االستعاضة بفقو النوازؿ عن فقو األقليهات،   -15
  حالة اإلجياب وحالة السلب؟ –كيف ودلاذا يف احلالتُت 

 ؟ ما أثر الفقو يف أعراؼ الناس وعاداهتم، وما أثرىا فيو -16
جود ادلسلمُت يف الغرب من قبيل النوازؿ أـ ىو وجود و  -34

 ؟ أصلي يراد لو البقاء واالستمرار
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فقو األقليهات أىو فقو الرخص الفرديهة والتأويالت، أـ  -31
 ؟ فقو النموذج

الرخص / العزائم / الضرورات / احلرج / السنن / البدع  -33
يكوف ىذا / كيف ميكن لفقو األقليهات احتواؤىا ووضعها يف إطاره، وىل س

 الفقو فقو ادلثاؿ وفقو الواقع، أو فقها ألحدمها؟ 
مصادر فقو األقليهات ما ىي وكيف ميكن ربديدىا بدقة،  -32

 ؟  وما موقع فقو النوازؿ والرخص والضرورات منو
 

وىنا أود أف أقدهـ شيئا من ذبربيت الشخصيهة قد يعُت يف توضيح مدى ادلعاناة اليت عانيناىا يف 
 : ىذا اجملاؿ

  
حُت غادرت العاَف اإلسالميه إُف أمريكا وقرهرت اإلقامة فيها ابتليت باإلضافة إُف قيادة 

بفضل اهلل  –للعمل فيها برئاسة اجمللس الفقهي ألمريكا الشماليهة. لقد كنت  ادلؤسسة اليت ذىبت
ر مزوهدا بتكوين شرعيه ال بأس بو، فقد أتيحت ِف فرصة التلقي على أيدي علماء كبا –تعاُف 

يف بلدي ويف اخلارج، وشلارسة أصوؿ الفقو والفقو دراسة وتدريسا، وكنت ذا انفتاح على تراث 
ادلسلمُت األصوِفه والفقهيه بكل مذاىبهم، دوف تفريق، مع اىتماـ خاص دبعرفة النموذج ادلعريف 

 واأليديولوجيا الكامنة يف منوذج كل منهم. 
 

 ىناؾ بدأت أدرؾ سباما دلاذا كاف للشافعي وقبل أف أّني السنة األوُف من فًتة إقاميت
فقهاف قدًن وجديد، ودلاذا تعدهدت أقواؿ بعضهم والرواية عنهم يف ادلسألة الواحدة، ودلاذا برزت 
تلك ادلصطلحات ضلو على األصح، وعلى األظهر، والظاىر، والصحيح، وضلوىا من الراجح 

اب ظهور اجملتهدين يف ادلذىب، واألرجح وادلرجوح وما إليها. كما بدأت تتضح ِف أسب
ة نوعيا وادلتزايدة. كما كنت أحاوؿ  وأصحاب التخريج، وضلوىم لتلبيهة االحتياجات ادلتغَته
مالحظة النتائج اإلجيابيهة والسلبيهة دلا نفيت بو على الذين ميارسوف ذلك، وكثَتا ما كنت أصبع 
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شاىَت يف العاَف اإلسالميه حبثا عن األسئلة وأبعث هبا إُف دور فتوى ورلامع علميهة وفقهاء م
األصح واألمثل واأليسر للمسلمُت دوف تقيهد دبذىب، بل يف زلاولة للنظر يف أدلة من يفيت، 
وادلوازنة بُت الفتاوى يف ضوء وسائل وأدوات الًتجيح ادلعهودة لدى األصوليهنب. وقد أحلت مرة 

رلمع الفقو اإلسالميه الدوِفه يف جدة،  رلموعة من تلك األسئلة قاربت ثالثُت سؤاال ىاما، إُف
وإُف أئمة ادلذاىب ادلعاصرة، وبعد ثالث سنوات حصلت على إجابات على جلهها، وتوقف 
العلماء عن اإلجابة عن عدد منها باعتبارىا مشكلة وال سوابق ذلا يف الفقو ادلوروث. وعدد ال 

ومشقة لو نفذه ادلستفيتي كما بأس بو من تلك اإلجابات كاف من النوع الذي يؤدي إُف حرج 
 ىو. 

 
فتأكدت لديه ضرورة ربمهل ادلسئوليهة االجتهاديهة مهما كلهف الثمن. فحاولت تطبيق 
القواعد األصوليهة على تلك الوقائع فكاف ذلا وعليها، وحاولت التخريج على بعض القواعد 

وجوالت يف الًتاث األصوِفه األصوليهة والفقهيهة فما أسعفنا ذلك كثَتا، وكانت معاناة حقيقيهة 
والفقهيه ومراجعات يف ادلصادر التشريعيهة ودراسات نقديهة لفتاوى ادلعاصرين عادت عليه وعلى 
بعض من قبلوا ادلغامرة معي خبربة ال تقدهر بثمن، أحاوؿ اآلف نقلها إُف بعض الطلبة اجلادين يف 

فَتجينيا. وبدأنا ببلورة ما  –يف ليزبرج  جامعتنا الفتيهة، جامعة العلـو اإلسالميهة واالجتماعيهة
تسميهتو "بفقو األقليهات"، وىو فقو يعتمد على كثَت من القواعد األصوليهة ادلوروثة  اصطلحنا على

متجاوزين قضايا " الضرورات،  -خاصة يف رلاالت القضايا وادلباحث ادلتعلقة باأللفاظ ودالالهتا
الًتبويهة اليت تًتكها يف ألسباب تتعلق باآلثار النفسيهة و هبا" لوالعرؼ، والعادة، والنوازؿ، وما يتعلق 

نفوس ادلسلمُت. كما سنستفيد من البحوث العلميهة ادلستفيضة يف صياغة اإلشكاؿ أو السؤاؿ 
يف ضوء العلـو وادلعارؼ االجتماعيهة ادلعاصرة ومناىجها يف وصف الظواىر، فاألقليهة موضوع 

واالقتصاد، والًتبية وعلم  ناسة،االجتماع، واإلنثروبولوجيا أو األوعلم تتناولو العلـو السياسيهة، 
. فإذا سبهت صياغة السؤاؿ بشكل دقيق حاولنا البحث يف موروثنا األصوِفه والفقهي عن النفس

أيهة سوابق أو نظائر، فإف تأكد لنا أفه السؤاؿ واقعة حادثة ال سابقة ذلا يف تارخينا جلأنا إُف 
باعتباره ادلصدر ادلنشئ لألحكاـ. ورجوعنا إُف القرآف الكرًن ال يقف عند ما عرؼ  القرآف اجمليد
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 :كما قاؿ أبو علي الفارسي  –لدى األصوليُت بآيات األحكاـ، بل ننظر يف كتاب اهلل كلهو 
علما   –كما قاؿ الشافعي وغَته   –"على أنهو صبلة واحدة"، فإنهنا نؤمن بأفه يف األمثاؿ القرآنيهة 

، وكذلك يف القصص القرآين، فالقرآف كتاب القيم والقيم العليا وادلقاصد الكربى اليت تكاد كثَتا
: التوحيد / التزكيهة / العمراف، وهبا ترتبط سائر القيم األخرى  ذبدىا يف كل سوره وآياتو ىي ثالثة

لثالثة قيم من العدؿ واإلحساف واحلريهة وادلساواة وضلوىا شلا تعرهض القرآف لو. وىذه القيم ا
حاكمة، ومقاصد عليا للشارع نصه القرآف اجمليد عليها يف آيات كثَتة، وفيها قدرة على 
االنعكاس على سائر األفعاؿ والتصرفات اإلنسانيهة وإعطائها أقيامها؛ ولذلك فإّنا تشكل 

 منظومة متكاملة لبناء منهجيهة اجتهاد معاصر. 
 

ر، ويفسهر بعضو بعضا، ويبُته بعضو بعضا كما ميسهر للذك –بفضل اهلل تعاُف  –والقرآف 
يعرؼ ذلك اجلميع، كما أفه "القراءة ادلعرفيهة" الشاملة للسنهة النبويهة يف وحدهتا، وربطها بقيم 
القرآف احلاكمة تقدـ بيانا شامال دلنهجيهة فقو التديهن والتنزيل على واقع متغَته إذا درست غاياهتا 

والقرآف ىو أىم مصادر فقو األقليهات باعتباره   القرآف وأىدافو.وأىدافها يف ترابط مع غايات 
 : ل فهم زلدهداتو وأمههاظالشرعيهة، والرجوع إليو يتم يف  ادلصدر الوحيد ادلنشئ لألحكاـ

 
وحدة القرآف البنائيهة يف ذاتو وقراءتو باعتباره معادال للكوف وحركتو،  -1

تطبيقا لقيم القرآف، وتنزيال  ن ادلعصـو والنظر إُف السنهة النبوية باعتبار صدورىا ع
ذلا يف واقع معُت، باعتبارىا واحدة يف ذاهتا، ومتحدة مع القرآف باعتبارىا بيانا لو 

 وتنزيال لقيمو يف واقع نسيبه زلدهد.
 
عربية القرآف، وىي زلدد مهم ال تبدو أمهيتو دلن َف ينظر يف البالغة بكل  -3

 صها. فروعها وفقو اللغة العربية وخصائ
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اجلمع بُت قراءة القرآف والسنة بادلعٌت الذي ذكرنا وبُت الكوف وحركتو،  -2
إذ يف ذلك صبع بُت القراءتُت وىو يف الوقت نفسو الذي ميكهن اجملتهد ادلعاصر من 

 إتقاف صياغة اإلشكاؿ الفقهيه ادلعاصر مث إتقاف صياغة اجلواب القرآين عليو. 
 
سًتجع تراث النبوات وقاـ بنقده وتنقيتو من  اإلمياف بأفه القرآف اجمليد قد ا -1

من الشوائب وذلك لتوحيد ريف وأعاد تقدميو منقهحا خاليا كل ما أصابو من رب
تراث مرجعيهة البشريهة، ذلك ىو تصديق القرآف وىيمنتو على تراث النبوهة كلهها. 

 وىيمنتو على السنة النبويهة ادلطههرة وتصديقو عليها كذلك. 
 
لقرآف الكرًن: وىي اليت تربط بُت النفس اإلنسانيهة والواقع الغائية يف ا -2

اإلنساينه ادلرئي بالالمرئي وىو الغيب وتزيل فكرة العبث وادلصادفة اليت نفاىا القرآف 
"أبحسب اإلنساف أف يًتؾ  (112الكرًن " أفحسبتم إمنا خلقناكم عبثا" )ادلؤمنوف:

فسَت وإدراؾ العالقات بُت (، وذلك ما ميكن من فهم وت23 : سدى" )اإلنساف
الغيب والشهادة وبُت النص ادلطلق وىو القرآف، واإلنساف والواقع، وتوجد نوعا من 
الكشف عن الفارؽ الدقيق بُت إنسانيهة اإلنساف وبُت فرديهتو، فاإلنساف باعتبار 

ي إنسانيهتو سللوؽ كوين مطلق اإلنسانيهة، وىو باعتبار فرديهتو سللوؽ نسيبه، لذلك تنتف
االحتمالية واألقواؿ ادلتذبذبة كما تنتفي العبثيهة عن التاريخ واجملتمع وكذلك ادلصادفة، 

 وتؤدي إُف ربط غاية اخللق باحلق. 
 
ما أكدهه القرآف من أمهية البعدين الزماين وادلكاين يف كونيهة اخللق  -3

ألشهر اإلنساين. ففي اجلانب الزماين أكد القرآف ذلك البعد بتعقيبو على ربديد ا
باثٍت عشر شهرا ومنع النسيء وربرميو بقولو "ذلك الدين القيهم فال تظلموا فيهن 

ويف اجلانب ادلكاين جعل لنا أرضا زلرهمة وأرضا مقدهسة،  .(23أنفسكم" )التوبة:
وأرضا ليست كذلك. ويف ىذا اإلطار ميكن أف تفهم فكرة امتداد اإلنساف منذ خلق 
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النار والعياذ باهلل. إفه ذلك االمتداد ىو الذي يربط آدـ وحواء حىت دخوؿ اجلنة أو 
 بُت كونيهة القرآف وكونيهة اإلنسانيهة. 

انتفاء التكليف دبا ال يطاؽ مطلقا وبالتاِف فإنهو ال مكاف ألفكار اجلرب  -4
يف اإلسالـ إذ أفه كله شيء مرتبط بالقدرة اإلنسانيهة "ال يكلهف اهلل نفسا إال 

وحىت اكتشاؼ منهج احلق وسبل الوصوؿ إليو مرتبط  ،(353:  وسعها" )البقرة
بقدرات اإلنساف ادلرئيهة والالمرئيهة وقوي الوعي الثالثيه فيو )السمع، البصر، والفؤاد(، 

ستباقيهة للزمن وقابليهات التفكَت واالختيار والقدرة على التنبؤ والقدرة على الرؤية اال
وىو )الالمرئي يف اإلنساف( والغيب  وىي)من خالؿ العالقة بُت النفس اإلنسانيهة 

 وسائر ادلركبات الكونيهة الالمرئيهة.  (الالمرئي يف الوجود
 
حريهة اإلنساف وحريهة اختياره ىي مطلقة حبسب القرآف الكرًن، كما يف  -5

ولذلك فهو إمها شاكرا وإمها كفورا. والنفس  (،46 - 42آيات "سورة النحل" )
فعدذلا وأذلمها فجورىا وتقواىا ليختار اإلنساف الفجور أو اإلنسانيهة سوهاىا اهلل تعاُف 

التقوى حبسب حريتو ومسئوليتو وقدراتو وقوي الوعي فيو وسائر ادلؤثرات يف ذلك، 
أمها احلق فهو ثابت بنفسو وبو ترتبط الغائيهة، واإلنساف قد يكتشف ادلنهج إليو فيتجو 

ظر إُف ادلنهج ويف ادلنهج بُت ضلوه خبط مستقيم فال خيطؤه، وقد زبتلف زوايا الن
 البشر فيحدث التدافع. 

 
ضلن نؤمن بوجود منطق قرآين كامن فيو حبيث أفه قواعد ذلك ادلنطق  -6

على الكشف  –عز وجل –مبثوثة يف ثنايا الكتاب، وأفه اإلنساف قادر بتوفيق اهلل 
وبُت  عن قواعد ادلنطق لتساعده يف تسديد عقلو الذايت وترشيد حركتو والربط بينو

قوى الوعي الذايت يف اإلنساف بإحكاـ، كما أفه ىذه القواعد ذاهتا ميكن أف تشكل 
قوانُت تعصم العقل ادلوضوعي ادلفارؽ للعقل الذايت من الشذوذ والشرود واخلطأ 
واالضلراؼ وأفه ىذا ادلنطق القرآينه يستطيع أف يوجد قاعدة مشًتكة للتفكَت بُت 
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دوائر ىيمنة العقل الذايت القائم على مسلهمات  البشر تساعدىم على اخلروج من
تقليد اآلباء وتراثهم وما يتبع ذلك من مسلهمات قبليهة يستطيع ادلنطق القرآين أف 

 خيرجهم منها إُف ادلنطق االستدالِف أو الربىاين. 
 
القرآف معادؿ موضوعي للكوف وحركتو، فهو يعادؿ الوجود الكوينه  -14

تو، ويتجاوز االرباد مع أيه جزء من أجزائو وذلك وحركتو، ويستوعب الكوف وحرك
يف إطار السقف ادلعريفه العلميه القائم، ووحدة التفكَت ادلنهجي وعادليهتو، ويف دائرة 
شروط الضوابط ادلنهجيهة العلميهة للعقل ادلوضوعي. فإفه النص القرآينه يعمل يف 

باذباه القيم العليا واألىداؼ  اذباىُت، األوؿ ىو اذباه ربريك الواقع العريب عند نزولو
اليت رمسها بشكل بحتملو ذلك الواقع وال ينبو عنو. والثاين اذباه ضلو ادلستقبل ليعمل 

وىذا ىو ما فات قاضي البصرة على احتوائو واإلحاطة بو حبيث يهيمن عليو. 
كل ما جاء بو القرآف حق ":  اهلل بن احلسن وَف يفهمو على وجهو حُت قاؿعبيد

فالقوؿ بالقدر صحيح ولو أصل يف الكتاب، والقوؿ باإلجبار  لى االختالؼويدؿ ع
مصيب، ومن قاؿ هبذا فهو  صحيح ولو أصل يف الكتاب، ومن قاؿ هبذا فهو

فه اآلية الواحدة ردبا دلهت على وجهُت سلتلفُت، واحتملت معنيُت مصيب؛ إل
: ىؤالء قـو  يبكل مص":  . وسئل يوما عن القدريهة واجلربيهة، فقاؿ" متضادين

: فكل من  وكذلك القوؿ يف األمساء":  . قاؿ" عظموا اهلل، وىؤالء قـو نزهىوا اهلل
مسهى الزاين مؤمنا فقد أصاب، ومن مسهاه كافرا فقد أصاب، ومن قاؿ: ىو فاسق 

فه وليس دبؤمن وال كافر فقد أصاب، ومن قاؿ: ىو كافر مشرؾ فقد أصاب. إل
كذلك السنن ادلختلفة كالقوؿ ":  قاؿكما . "اينالقرآف قد دؿه على ىذه ادلع

بالقرعة وخالفو، والقوؿ بالسعاية وخالفو، وقتل ادلؤمن بالكافر، وال يقتل مؤمن 
ولو قاؿ: أف القاتل يف "قاؿ: وكذلك ، " بكافر، وبأيه ذلك أخذ الفقيو فهو مصيب

ا  ا؛ إذ النار كاف مصيبا، ولو قاؿ: ىو يف اجلنة كاف مصيبا يريد بقولو إفه اهلل  كاف إمنه
. وكاف يقوؿ يف قتاؿ علي لطلحة والزبَت " تعبده بذلك، وليس عليو علم الغيب



 24 

 – 22ص  " )تأويل سلتلف احلديث…إفه ذلك كلهو طاعة هلل تعاُف":  وقتاذلما لو
24.)   

  
: اخلطاب القرآين خيالف خطابات األنبياء  عادليهة اخلطاب القرآين -11

طابات اصطفائيهة موهجهة إُف أمم مته اصطفاؤىا أو قرى السابقُت واليت كانت خ
إُف عشَتتو األقربُت، إُف أـ  : أمها اخلطاب القرآين فقد تدرهج من الرسوؿ  سلتارة

القرى ومن حوذلا، مثه إُف الشعوب األميهة كلهها، مثه إُف العاَف كلهو؛ وبذلك صار ىو 
ادليهة الراىنهة واليت َف تربز هبذا الكتاب الوحيد الذي يستطيع أف يواجو احلالة الع

الشكل إال يف عصرنا. والعاَف األوؿ أو ادلتقدهـ ادلعاصر قد ذباوز حالتُت من احلاالت 
اليت اليزاؿ عادلنا اإلسالميه الوارث لفقهنا التقليدي يعيشهما ومها حالتا الفطريهة 

خطاب يوجو إُف  الساذجة وادلوضوعيهة الوضعيهة الساذجة كذلك. أما اليـو فإفه أيه 
 : عاَف اليـو ينبغي أف يعتمد على قاعدتُت

أف يكوف خطابا صاحلا ألف يكوف عادليها وذلك بأف  - أ
 يقـو على قواعد مشًتكة وقيم مشًتكة. 

أف يكوف منهجيها أي خطابا قائما على قواعد منهجيهة  - ب
ضابطة للتفكَت ادلوضوعي. وليس ىناؾ كتاب على وجو األرض يستطيع أف 

 ذه الشروط إال القرآف اجمليد ذاتو. يوفر ى
  
حاكميهة الكتاب الكرًن: ىذه احملدهدات ادلذكورة ستجعل من القرآف  -13

الكتاب احلاكم للبشرية، ومرجعها األساس يف فقهها وتشريعها وقيمها ومقاصدىا 
وغاياهتا. ويأيت دور السنهة النبويهة ىنا ليقدهـ النموذج األمثل يف الربط بُت القرآف 

 مو والواقع ادلعاش بأقوى وبأحسن وبأفضل ما يكوف الربط. وقيه 
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الواقع احليايت دبركباتو ادلختلفة يشكهل مصدر لصياغة السؤاؿ أو  -12
اإلشكاؿ الفقهيه وما َف يفهم ىذا الواقع دبركباتو كلهها فإنهو من ادلتعذر صياغة 

بو إُف اإلشكاؿ الفقهيه أو السؤاؿ الفقهيه بشكل مالئم حبيث ميكن الذىاب 
رحاب القرآف الكرًن لتثويره واستنطاقو اجلواب. ففي العصر النبويه كاف الواقع يصوغ 

؛ وأمها يف عصرنا ىذا فإفه الوحي بُت أيدينا وضلتاج إُف  السؤاؿ فيتنزهؿ الوحي باجلواب
أف نتقن صياغة إشكاليهاتنا وأسئلتنا لنذىب هبا إُف القرآف الكرًن ونستنطهقو اجلواب 

فقو التنزيل ومنهجيهة الربط بُت النص ادلطلق   ستنطهق من سنهة الرسوؿعنها ون
 والواقع النسيب ادلتغَته نوعيها وكميها.

 

دراسة القواعد األصوليهة بكل تفاصيلها دبا فيها مقاصد الشريعة، وذلك  -11
يف زلاولة لالستفادة هبا يف صياغة وبلورة قواعد فقهنا ادلعاصر والبناء عليها بعد 

بل البد من تكييف الدراسة للمقاصد، وربطها بالقيم العليا احلاكمة، ذلك. 
 ومالحظة الفروؽ الدقيقة بُت مقاصد الشارع ومقاصد ادلكلفُت. 

  
الرجوع إُف الفقو ادلوروث يف إطار ادلنهجيهة ادلذكورة ال باعتباره مرجعا  -12

ويف الفقو ميكن للفتوى أو صياغة احلكم، بل باعتباره سوابق يف الفتوى ويف القضاء 
االستئناس هبا واستخالص منهجيتها والبناء على ما يصلح البناء عليو منها. وحىت 
يتم استخالص اجلواب الفقهيه يف إطار ىذه ادلنهجيهة ينبغي أف ينظر إُف ذلك 
اجلواب على أنهو أمر البد من اختباره يف الواقع فلكل حكم فقهيه أثر يف الواقع قد 

ا يكوف استخالص الفتوى قد مت وفقا لقواعد منهجيهة ضابطة، وقد يكوف إجيابيها قيم
بحدث خلل يف أي مستوى من ادلستويات وآنذاؾ يكوف األثر ادلًتتب على الفتوى 
أو على احلكم يف الواقع أثرا سلبيها فتجب مراجعتو للتأكد، وبذلك تكوف عمليهة 

ُت الفقو والواقع، فالواقع استنباط األحكاـ وتقدًن الفتاوى عبارة عن جدؿ متواصل ب
   سلترب يستطيع أف يبُته لنا صحو وصدؽ الفتوى من عدمها.
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ىذا وقد سبت معاجلة بعض القضايا اذلامهة يف ضوء قواعد ىذا الفقو، وىي معروضة للنظر 
 من أىل العلم، ونرحب بنقدىا من قبلهم، ومنها: 

 ادلشاركة يف العمل السياسيه بأنواعو يف أمريكا.  -1
. العم -3  ل يف اجليش األمريكيه
 التجنس باجلنسيهة األمريكيهة. -2
ربديد مفهـو الدار يف أمريكا خاصة، ربديدا مغايرا  -1

 للمنقوؿ فقها. 
 

تلك مجرد معالم وجيزة مختصرة لعل حوارات أىل العلم تساعدنا على إنضاجها 
يم إجابات  واختبارىا والبناء عليها. وقد جربناىا في بعض ما افتينا بو فساعدت على تقد

كان فيها ما يستحق النظر: فنسأل اهلل المبتدئ لنا بنعمو قبل استحقاقها، المديمها علينا، 
مع تقصيرنا في اإلتيان على ما أوجب بو من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت 

نا للناس: أن يرزقنا فهما في كتابو، ثّم سّنة نبيو، وقوال وعمال يؤدي بو عّنا حّقو، ويوجب ل
  نافلة مزيده.

 
   وأخــــــــــــــــــــر دعـــــــــــــــــوانا أن الحمد هلل رب العالمـــــــــــــــــــين  
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