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د لقد تشرفت بدعوة "رؤى" للمشاركة يف عددىا اخلاص ٔتوضوع "االجتهاد" وتذكرت بع
تلقي دعوة االستكتاب ما قالو الشيخ البشَت اإلبراىيمي مرة: "دلا كثر احلديث عن اجلهاد قّل 
اجملاىدوف"، ولعل يل أف أقوؿ: لقد كثر احلديث عن االجتهاد والتجديد لقلة وانعداـ ادلمارسُت 

 لكل منهما.
د دلوضوع ودلعرفيت بػ "رؤى" وبالقائمُت عليها أدركت من مرادىم يف ٗتصيص ىذا العد

االجتهاد ما مل يدركو غَتي؛ فػ "رؤى" مل تقصد أف ٕتمع رزمة من البحوث األصولية التقليدية 
ادلصوغة بلغة معاصرة ٘تأل هبا صفحاهتا الغالية، بل أرادت أف ٖتصل على زلاوالت جادة 

يقـو تستوعب ما جابَو علماء أصوؿ الفقو لتتجاوزه يف زلاولة لبناء "اجتهاد معاصر" ؽلكن أف 
على أسسو ودعائمو مشروٌع حضاري إسالمي معاصر يستوعب الًتاث، ويستوعب ادلعاصرة، مث 

 يتجاوز ثنائيتهما لبناء ادلستقبل اإلسالمي ادلشرؽ إف شاء اهلل.
ولعلٍت وفِّقت إلدراؾ ما طلبت "رؤى" ولعل يف ىذه احملاولة شيئا من االستجابة آلماؿ 

لتوفيق:"رؤى" وتطلعاهتا، فأقوؿ وباهلل ا
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 :تمهيد
 

القادر  1"العقل الربىاين"منذ فًتة النبوة األوىل من بناء  قد ٘تّكن اإلسالـكاف  
على "اجلمع بُت القراءتُت" : قراءة الوحي ادلتلو، ادلعجز، ادلتعبد بتالوتو، ادلتحدَّى بأقصر 

اريخ وىو القرآف. وقراءة الكوف ادلنثور بكل ما فيو من سنن وسللوقات وت -سورة منو 
فاإلنساف ادلسلم منذ حلظة إؽلانو يدرؾ أنو  ، وتراكم يف معارفو؛وترابط بُت عناصره

وتنزيل قيم الوحي يف الواقع ادلعاش،  ،من اخللق مستخلف ومؤ٘تن على ٖتقيق غاية احلقّ 
وذلك يقتضي منو ادلعرفة التامة بالوحي، وادلعرفة الشاملة بسنن الكوف وعناصر الواقع. 

يناط بو اجلوالف يف كل ىذه اجملاالت الؽلكن أف يكوف عقال قاصرا أو والعقل الذي 
أضيق الدوائر، فدوائر عمل العقل  حصره وٖتديد ميادينو يفزلدودا، أو عقال ؽلكن 

متداخلة متصلة شلتدة تشمل األرض والسماء، والدنيا واآلخرة، والغيب والشهادة، 
من جوالف العقل  ليت ٖتاوؿ أف ٖتدَّ ولذلك كانت مستغربة تلك األفكار واألطروحات ا

وٖتدد لطاقاتو رلاال ضيقا ال غلتهد يف سواه وال يبدع خارج  ،وسياحاتو يف ذلك كلو
أال وىو اجملاؿ الفقهي، أو رلاؿ الكشف عن احلكم الشرعي. واألكثر غرابة من  ؛دائرتو

إليها ْتذر شديد  دة حلركة العقل اليت كاف العلماء ينظروفذلك أف ىذه األطروحات ادلقيِّ 
قد سادت بعد ذلك، وبرزت كأّّنا األصل، وكأّف ما عداىا من تفكَت كلي يالحظ 
الكليات وادلقاصد والغايات الشرعّية بشكل دقيق يعاجل ادلستجدات يف احلياة ىو 

                                                           
ليس ىناؾ تعريف متفق عليو للعقل الربىاين، وتعريفات العقل يف مقاالت اإلسالميُت ولدى الغربيُت تعريفات كثَتة ومتعددة،  1

على ٘تييز احلقائق وإعطائها أقيامها، وكذلك التمييز بُت  ولعل أقرب معانيو إىل مرادنا ىنا: "أنّو القوة ادلدركة للحقائق، والقادرة
ومناىجو،  و، وكل ْتسبو، ففي الدعاوى البد من االستدالؿ بطريقعليواحلقائق واألوىاـ واحلق والباطل، والتدليل على ذلك بالربىنة 

راجع ادلعجم الفلسفي  ".وضوحها وىكذاالبد أف تبده العقوؿ بفالبديهيات أما ويف ادلرويات البد من إثبات الصحة بطرائقها، و 
 (. 15( وزلصوؿ ابن العريب بتحقيقنا ادلخطوط الذي مل يطبع بعد ص )2/84)
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لتصبح تلك األطروحات أو اآلراء ادلغرقة يف التحديد والتقييد  ،ادلستغرب أو األقل شيوعا
اآلراء السائدة، ولتمّثل فيما بعد ادلوقف الرمسي السائد أو العاـ جلماىَت  والتخصيص ىي

األمة. فكانت النتيجة أف دور االجتهاد قد تقلص ٘تهيدا لتقييد وٖتديد حركة العقل 
وتضييق دائرة عملو وهتيئتو لالرتكاس يف ٛتاة التقليد الذي كاف من أوؿ  ،ادلسلم

 وأنقذ عقوؿ معتنقيو ومتبنيو منها.األمراض اليت قضى عليها اإلسالـ، 
 

 األطوار التي مرَّ بها العقل المسلم:
 

عقل برىاين متأّلق جواؿ صنعتو آيات الكتاب العزيز، وىدي الرسوؿ الكرًن،  أوال:
إىل حد كبَت ْتيث أضفى الشرع  -تكاد تكوف مطلقة-ومنحو الشرع صالحيات واسعة 

السليمة من اجتهادات قوؽلة، فنشأ نوع من رداءه الكرًن على كل ما جاءت بو العقوؿ 
وقد أتيح لو ، التضافر والتعاضد بُت الشرع والعقل مل تعهد البشريّة لو نظَتا من قبل

 .1بذلك أف ينتج علوما "ازدوج فيها العقل والسمع، واصطحب فيها الرأي والشرع"
 

صلمت عن أسباب مث جاءت مرحلة ساد فيها نوع من أزمة ثقة بُت النقل والعقل  ثانيا:
ثارّي بالعقل اإلنسايّن والعمل على عديدة قد يكوف من أوذلا إساءة الظن الفقهّي واآل

وإساءة فهم دور الشرع،  ،تقييده، خاصة بعد نقل "علـو األوائل" إىل الّلغة العربية
ذلك حُت كاف ، و قوًنواالضطراب يف فهم طبيعة العالقة بُت النقل والعقل بشكل 

اجلزئيات اليت مثلت االضلراؼ الفكرّي يف بداياتو كجزئية "اإلمامة" وىل انعكست تلك 
وما تال ذلك من اختالفات أدت إىل ظهور تلك السلسلة  ؟تثبت بالنص أو بالعقل

                                                           
1
 3ادلستصفى، أبو حامد الغزايل: ص  
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وىي سلسلة اجلرب  ؛القاتلة من األفكار ادلميتة اليت سار العقل ادلسلم فيها بعد ذلك
اب يف فهم عالقات األسباب بادلسّببات، والنزاع ونفي حريّة االختيار اإلنسايّن، واالضطر 

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

ن كالـ يف كرامة اإلنساف مها وما اشتق من ؟الواجب اختيار األصلح للعبد على اهلل تعاىل
 وقضايا التأويل وسواىا. ،وطرؽ تفسَت النص ،وعالقة النص بالواقع ،وصفات الباري

 
مرحلة الصراع ادلفتعل بُت النقل والعقل، ونشوب ادلعارؾ ادلختلفة بينهما، وبروز  ثالثا:

 ادلعتزلة واألشاعرة وأىل الرأي وأىل احلديث ومن إليهم.
 

إىل  التاـ ، والركوفو وملكاتو األصليةد العقلي ومصادرة صالحياتمرحلة التقيي رابعا:
إال  ادلسلم بعد ىذه ادلرحلة ومل يلبث العقل .عقلية التقليد واعتبار التقليد ىو األصل

فقد قدرتو يف اجملاؿ الفقهي ذاتو الذي كاف قد حصر فيو، وظلت و  ذوى وذبل قليال حىت
-جتهاد إىل هتمة يعاقب عليها بالسجن أحيانا حىت ٖتوؿ االعلى العقل تتابع تالقيود 

  .وما تاله 1كما يالحظ ذلك يف تراجم بعض علماء القرف الثامن اذلجري
ىذا على ادلستوى العاـ، أما على ادلستويات الفردية فال ينكر أف تلك ادلبادرات 

كن وزلاوالت االجتهاد على ادلستوى الفردي مل يكن ؼللو منها عصر من  العصور، ولأ
أثرىا كاف ضعيفا على ادلستوى العاـ ومل تكن تلك االجتهادات تلقى ما تستحقو من 

فاالجتهاد  اإلسالمية. عناية بعد أف استقر التقليد على ما استقر عليو لدى معظم الفرؽ

                                                           
1
 يراجع يف ذلك كتاب "البدر الطالع يف تراجم علماء القرف التاسع"  



 6 

حالة عقلية ونفسية تشيع يف بدف األمة، وتنفذىا يف رلاالت االختصاص طلبة من 
 العلماء وادلتخصصُت.

 
  ل في االجتهاد وحولو:الجد

 
لقد بقي االجتهاد مثار جدؿ منذ أواخر القرف الثالث اذلجري وحىت يـو الناس 
ىذا، وقد يستمر كذلك لفًتة طويلة. لقد ثار اجلدؿ حوؿ حقيقتو، وماىيتو، وضوابطو، 

أكابر علماء  -كلو–ومقدماتو، ووسائلو، وميادينو، ورلاالتو. وتناوؿ ذلك  ،وشروطو
كالميُت وأصوليُت وفقهاء . ومل يكد عصر من العصور ؼللو من جدؿ يف األمة من  

وأف ما تركو  ،االجتهاد وأصولو حىت عند أولئك الذين قالوا بانسداد باب االجتهاد
من فقو كاؼ للمسلمُت ومغن  -من فقهاء أىل السّنة رضواف اهلل عليهم–األئمة األربعة 

. ويف عصرنا "أف السابق ما ترؾ لالحق شيئا" الذين قررواىم ذلم عن االجتهاد، وأولئك 
نظاما  -نفسها-ىذا كثر اجلدؿ واشتد النقاش حوؿ صالحية الشريعة اإلسالمّية 

جوب ٖتكيم الشريعة اإلسالمّية أعٍت و  -ة للحياة، وأصبحت ىذه البديهّية الضروريّ 
حلرب ٍت ادلسلموف هبزؽلة ساحقة عقب افلقد م   .موضوع تساؤؿ وتشكيك، وأخذ ورد

بعد أف ـ. 1924يف مارس / آذار العادلية األوىل واّنيار اخلالفة العثمانّية وإلغائها 
ّلت الشريعة  ،ووقع فصاـ بُت اإلسالـ وادلسلمُت ىيكال من دوف معٌت، أصبحت وٛت 

 ،اإلسالمّية، والفقو اإلسالمّي مسئولية اجلزء األىّم والنصيب األوفر من أسباب اذلزؽلة
 ،النكد بُت اإلسالـ باعتباره ثقافة وحضارةتصّور ادلنحرؼ لقبوؿ الفصاـ د ىذا الفمهّ 

إىل واقع يعيشو ادلسلموف من وبُت أبناء العروبة واإلسالـ، ومت تكريس الفصاـ حِت ٖتوؿ 
 غَت ما ضيق أو بـر .
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ولكن طائفة من علماء ادلسلمُت كانت على إدراؾ تاـ حلقيقة اذلزؽلة وأسباهبا  
صلى اهلل عليو وآلو -املها التارؼلّية، وكانت ىذه الطائفة من أمة زلمد احلقيقّية وعو 

 اإلسالـائق عادلة العلم كلو  أّف أسباب اذلزؽلة كانت ترجع إىل البعد عن حق -وسلم
واجلهل بكلياتو وغاياتو ومقاصده. إف من يدرس التاريخ العريب اإلسالمي  ،ومقاصده

ر بتواز تاـ مع اضلراؼ فهمهم لإلسالـ، ومع أف تأخر ادلسلمُت سايستطيع أف يلحظ 
كأف –فكّلما جانبوا الصواب يف أمر من أمور اإلسالـ  حقائقو ومقاصده، ابتعادىم عن

كلما   من عراه، أو نقضوا منو عروة -تشاغلوا باجلزئي عن الكلي، وبالوسيلة عن الغاية
 تأخروا عن مكاف صدارهتم خطوة، واقًتبوا ضلو ىزؽلتهم خطوات .

 
احلق والتزمت بو، ودعت إىل  سبيل اليت عرفت 1ادلستنَتة وىذه الطائفة ادلؤمنة 

التزاؿ ٖتاوؿ أف تشق األخذ ْتقائق الدين، ال بقشور يظن البعض أّنا الدين كلو، 
طريقها إىل عقوؿ وقلوب أولئك الذين اجتالتهم الشياطُت لتثبت أف شريعة اهلل أىدى، 

، وصراطو أمثل، وعدل و أمشل، ونظامو أكمل، وحلولو األقدر على مواجهة ما ودينو أقـو
إذا تعاملت معها عقوؿ كفوءة مبدعة  جّد أو غلّد من مشكالت احلياة يف سائر اجملاالت

 رلتهدة قادرة على التمييز بُت الكلي واجلزئي، والغائي والوسائلي، والدنيوي واألخروي.
درين من أبنائها على ٖتقيق اجتهاد القاوىل لألمة من وسيلة إلثبات ذلك غَت  

صالح الشريعة اإلسالمية وكماذلا ومشوذلا  وتارؼلها، وبياف عةالتواصل بُت األجياؿ الطال
ْتسب مقتضيات الزماف وادلكاف والصَتورة  وبركتها ورٛتتها وخَتىا وبّرىا وقدرهتا ووفاءىا

 .التارؼلية
 

                                                           
1
 ليد" طبعة دار األنصار، القاىرة.تراجع مقدمة الطبعة الثانية من كتابنا "االجتهاد والتق  
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 االجتهاد والمشروع الحضاري:
 

 ،وفقو قوًن ،ذلك من غَت كد وكدح واجتهاد وٕتديدمن  يءوىل ؽلكن ٖتقيق ش 
 ،وفهم دلقاصد الشريعة ،وٗتطيط دقيق، ورؤية كلية واضحة ،ورأي مستقيم ،وفكر سليم
ئل ، ووعي على األبعاد والوساة البشرية الفرديّة واالجتماعّيةوإدراؾ للفطر  ،وفقو للواقع

وعقلّية مسلمة  ،عُت على ذلك كّلو، ونسق ثقايّف كامل يوادلقّومات وادلوانع والعقبات
بآداب اإلسالـ وفنونو، فاألمر مل يعد كافيا  مؤدبة ، ونفسّية مؤمنة مطّمئنةمتمّيزة بثقافتها

ؤثر أو شعار معلن ، أو خطبة بليغة أو نداء ممقالة سائرة، أو يا نصيحة عابرةفيو أو مغن
ال و يشمل ٚتيع جوانب احلياة ، بل ىو صراع فكرّي وثقايّف وحضارّي أو ٕتّمع زلّدد

ذين عملوا ، والعاقبة فيو ألولئك البل قد يستمر أجياال ،ػلسم يف موقف أو ساعة
، وتقدموا ٔتشروع كامل يليب ٚتيع مطالب احلياة ويستجيب لكل فأتقنوا العمل وأحكموه

، انايبٍت حضارة ويقّيم عمر لوال يقف أمامو حاجز  ،ويتخّطى سائر العقبات ،مقتضياهتا
أف يأتوا ٔتثلو فضال عن  على وػلدث ّنضة يتحدى هبا أصحاب ادلشاريع األخرى

 أحسن منو ولو اجتمعوا أٚتعُت .
 

وبدوف ادلشروع احلضارّي الكامل الذي تعود األمة ٔتقتضاه إىل موقف الوسطّية  
 والشهادة على الناس لن تستطيع األمة استعادة مكانتها أو استئناؼ دورىا .

بل لقد نقضت  ،لذي حدث للمسلمُت مل ؽلكن رلرد تغيَت وقيّت أو شكليّ إّف ا 
فلم  ،واّنارت مقومات الشخصّية اإلسالمّية مقوِّما بعد اآلخر ،عرى اإلسالـ عروة عروة

وال مفاىيم  ،وال علـو إسالمّية تقود خطواهتا ،تعد لألّمة ثقافة إسالمّية تصوغ عقلّيتها
لقد ذىب  ،وال فنوف إسالمّية تصوغ نفسّيتها وهتذب مشاعرىا ،إسالمّية تسدد مسَتهتا
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وبشكل شائو  -واستعيض عنو ٔتعارؼ ومعلومات وفنوف أكثرىا يستورد ،ذلك كّلو
من ثقافة الغرب ومعارفو وفنونو ومفاىيمو وعلومو ومصادره ومكّونات فكره   -أومنقوص
 ،حّس ادلسلموف ٔتهانة اذلزؽلةومقّومات تصّوراتو. ومنذ سنوات، بعد أف أ ،وعقيدتو

ّنضة، عرفت  تستهدؼ بناء وسحق ٚتاىَتىم اإلحساس بالدونّية دّبت مشاعر يقظة
وأف  ،ٖتاوؿ أف تعي على ذاهتا ،ال تزاؿ نتائجها يف أحشػاء الغيب ،بالصحػوة اإلسػالمّية

 ،وأف تستشرؼ مستقبلها ،وأف تربط بُت ماضيها وحاضرىا ،ترسم مالمح شخصيتها
وىي يف صحوهتا ىذه تقلب يف بطوف تارؼلها وتراثها باحثة عن شخصّيتها الثقافّية وعن 

وتبحث عن  ،وعن مالمح شخصّيتها الفكريّة ،وعن ركائزىا ادلنهجّية ،مقّوماهتا احلضاريّة
عّلها تعيد ترتيب  ،والثقافة واحلضارة ،والعلم وادلعرفة ،نفسو يف الفكر وادلنهج يءالش

 وتكوين وسائلها . ،اهتامقّوم
وأف الصحوة لن تصبح صحوة حقيقّية ما  ،ومن ادلعلـو أّف ذلك ال ؽلكن أف يتمّ  

وتقم بتصحيح  ،وتعد بناء مقّومات ادلنهج عندىا ،مل تعاجل األمة أزمتها الفكريّة
وكّل ىذه اخلطوات يف كّل من ىذه  ،وفقو واقعها ،مفاىيمها وإعادة ترتيب أولويّاهتا

اجملاالت ال ؽلكن أف تتّم إال من خالؿ تفاعل عقوؿ مسلمة نَّتة قادرة معطاءة ٕتتهد يف 
وٕتتهد لقيادة حركة الصحوة، وٕتتهد لربط  ،استعادة الشخصّية وٕتتهد لبناء الّذات

وٕتتهد لبناء منهج سليم تتمّكن  ،وٕتتهد للوعي على الّذات ،احلاضر بادلاضي وادلستقبل
ادة ركب احلياة ضلو الغايات اليت رمسها اهلل تعاىل لعباده يف منهج االبتالء ٔتقتضاه من قي

و٘تكُت  ،ونشر األمن ،وإقامة احلق والعدؿ فيها األرض إعمارو واالستخالؼ والتدافع 
ولذلك فإّف البحث يف  ،لتحقيق الغاية يف العبادة -تعاىل  -وإعالء كلمة اهلل  ،الدين

تفتقر إىل  ،بالّذات يتخذ موقع الضرورة ألنّو وسيلة منهجّيةاالجتهاد ويف ىذا الوقت 
 .ات اجملتهدين وزلاوالت اجملّدديناستخدامها عقوؿ العاملُت وخربات اجملاىدين وخطو 
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 : أول الوىنمدخل تاريخي لقضيتي االجتهاد والتقليد

 
صار ذكر أّي  بالفقو ْتيث -على سبيل احلصر– لقد ارتبط مفهـو االجتهاد 

وذلك ألسباب عدة لعل أبرزىا أّف البيئة  ،هما يستدعي ادلفهـو اآلخر إىل الذىنمن
وىي بيئة عرفت قبل اإلسالـ بأّنا بيئة أمّية مل تكن  ،اإلسالمّية األوىل ىي البيئة العربّية

ٖتسب وال تكتب . وكانت خلوا من العلـو وادلعارؼ والفنوف اللهم إال ما كاف من عناية 
اريخ( واألنساب والشعر واخلطابة. ومعرفة فطريّة زلدودة بالنجـو لضبط ادلسَت باألياـ )الت

وأشخاص قليلوف   ،كما كاف ىناؾ بعض اخلرباء يف القيافة )قص األثر( والفراسة  ،ليال
ونتفا عن ادلسيحّية واليهوديّة  ،كانوا يعرفوف بعض ادلعامل الباقية من احلنيفّية اإلبراىيمّية

. و "أمية" أخرى كانت سائدة، وىي أف ئعة غلري تناقلها عادة باألفواهمن معلومات شا
العرب كانوا من األمم اليت مل يأهتا نذير، ومل تتلق رسالة من قبل: }لتنذر قوما ما أنذر 

 [6آباؤىم فهم غافلوف{ ]يس:
 

صلى اهلل  -ودلا جاء اإلسالـ أصبحت آيات الكتاب الكرًن وبياف رسوؿ اهلل  
بكل أنواعو مصدر علمهم الوحيد الذي أقبلوا عليو يستقوف منو كّل  -وسّلمعليو وآلو 

ومل يكن ذلم علم  ،من عامل الغيب أو عامل الشهادة ،شئ من أمور الدنيا أو اآلخرة
صلى اهلل عليو  -وال أطلقوا كلمة "علم" على غَته طيلة حياة رسوؿ اهلل  ،سوى ذلك

اء كثَتوف عرؼ بعضهم بالرباعة يف جوانب وأصبح بُت الصحابة فقه -وآلو وسلم 
معرفّية معّينة كانت يف ٚتلتها ترجع إىل الفقو يف الكتاب والسنة : ففي  احلديث 
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وأعلمكم باحلالؿ واحلراـ  ،وأقرؤكم ابن أـ عبد ،وأفرضكم زيد ،الشريف "أقضاكم علي
 .معاذ"

 
 في البدء كان الفقو:

 
ما لقب "الفقيو" فلم يشع استعمالو إال بعد أ ،"القرّاءػ "وىؤالء كانوا يعرفوف ب

و لكن ،الفقو كافلذلك فإّف من ادلمكن القوؿ بأّف أوؿ علـو ادلسلمُت   ،ىػ(41)سنة 
أي الفهم الدقيق اجليد بأمور الدنيا وأمور اآلخرة أّما الفقو  –العاـ الشامل الفقو ٔتعنا 

مد من أدلتها التفصيلية( فذلك ادلستالعملية ادلعرؼ بأنّو )العلم باألحكاـ الشرعية 
وكذلك احلاؿ بالنسبة لعصر   ،مفهـو اصطالحي دقيق مل يشع إال بعد عصر التدوين

ومل يكن متميزا ظاىرا من حيث ادلوضوع  ،كبار التابعُت فلم يكن ذلم علم غَت الفقو
 وادلنهج .

 
قو علم ويف عصر أتباع التابعُت بدأت تتمايز العلـو وبدأ يظهر إىل جانب الف 

يف  -وىذه العلـو  ،وكذلك السَت وادلغازي ،التفسَت وعلم احلديث وبعض ما يتعلق هبما
فالتفسَت يراد منو الوصوؿ إىل ما ؽلكن أف  ،راجعة إىل الفقو يف ّناية األمر -احلقيقة 

صلى اهلل عليو  -وكذلك احلديث وسَت رسوؿ اهلل  ،تدؿ اآلية عليو من أحكاـ فقهّية
 غازيو .وم -وسلم 

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

كما أف العلـو   ،واألخالؽ والسلوؾ والًتبية وضلوىا ،فيما بعد علوما مستقّلة كعلم التوحيد
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بل أصبحت علـو وسائل أو علوما مساعدة يف رلاالت  ،اليت ٘تيزت عنو مل تذىب بعيدا
فالفقو األكرب إذف:  ىو علم بناء الشخصّية اإلسالمّية للفرد واألسرة واجملتمع  ،الفقو

والقياـ ْتّق العمراف  ،وىو فقو مقتضيات اخلالفة ومستلزمات أداء األمانة ،والدولة
وغاياتو  ،إنّو فقو اإلسالـ كّلو وفهم مقاصده ،والوصوؿ إىل األحسن يف اختبار االبتالء

 وجزئّياتو . وأىدافو وكلّياتو
 

 تاريخ الفقو اإلسالمي ومراحلو:
لقػد اتفػق الكاتبوف يف تاريػخ الفقػو والتشريع اإلسالمّي على تقسيم تاريخ الفقو  

 إىل ادلراحل التالية :
 

، وتعترب ّنايتو عصر النبوة وىو عصر النص لدى أىل السنة واجلماعة  المرحلة األولى :
. -عليو وآلو وسلمصلى اهلل -عند وفاة رسوؿ اهلل   فهو عصر "السمع" وبيانو ادللـز

وىو عصر نقل الّنص وضبطو واالجتهاد يف  ،عصر اخللفاء الراشدين  المرحلة الثانية :
 أىم الوقائع احلادثة .

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

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

 يعده البعض عصر النقل واجلمع.
 ،ىػ(311ىػ( وتنتهي بسنة )111وىي ادلرحلة اليت تبدأ من سنة )  : المرحلة الرابعة

 وفيها مّت ٚتع العلـو اإلسالمّية اليت دارت حوؿ الّنص وبلورهتا وتدوينها .
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وتنتهي بسقوط  رابعوىػي ادلرحلػة اليت تبدأ من منتصف القرف ال  المرحلة الخامسة :

 ىػ( .656بغداد سنة )
ادلرحلة اليت بدأت  بسقوط بغداد وبقيت مستمرة حىت يومنا  وىي  المرحلة السادسة :

ىذا. غَت أّف بداياهتا ٘تيزت ّتمع ما تبقى من كتب ورسائل بعد ما فعلو الصليبيوف مثّ 
التتار من تدمَت للمكتبات ودور العلم، فلقد نشط علماء القرنُت الثامن والتاسع يف ٚتع 

ّية، حفظت البقّية الباقية من تراث األّمة ما بقى من تراث األّمة يف مدّونات موسوع
 العلمّي والفٍّت. 

 
 وبعضهم غلعل تاريخ الفقو وتطوره يف مراحل أربعة :

 
وىي مرحلة عصر نزوؿ الّنص القرآيّن وورود الشرح  ،مرحلة الّنشأة المرحلة األولى :

 مع".وىي مرحلة "الس النبوّي والبياف احملمدّي بالقوؿ والفعل ورٔتا التقرير.
وىي مرحلة بدأت بعصر اخللفاء الراشدين  ،مرحلة الشباب والقّوة  المرحلة الثانية :

صلى –؛ أي بوفاة آخر صحايب من أصحاب رسوؿ اهلل وانتهت بعد القرف األوؿ بقليل
 ىػ.(، وىي مرحلة اجلمع والنقل.113أو  93)عاـ  -اهلل عليو وآلو وسلم
أت بنهاية عهد اخللفاء الراشدين وانتهت بعد وفاة ادلرحلة اليت بد  المرحلة الثالثة :

وذلك على قوؿ من يقسموف ادلرحلة الثانية إىل  –رضي اهلل عنو  -عمر بن عبد العزيز 
 مرحلتُت، ولعلو األوىل. وعليو تكوف ىذه ادلرحلة شاملة دلرحلة "اجلمع" مث "الفقو".

وىي ادلرحلة اليت ال تزاؿ  ،ليدوشيوع التق ،مرحلة توّقف االجتهاد  المرحلة الرابعة :
. وفيها بدأ التشكيك يف احلاجة قائمة منذ منتصف القرف الرابع اذلجرّي حىت يومنا ىذا
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إىل االجتهاد مث الدعوة إىل إيقافو واعتبار اجملتهد خارجا عن االٚتاع، مث فتوى ابن 
ن وإحراؽ الكتب الصالح ومن إليو بتحرًن االجتهاد وإغلاب التقليد، مث ادلعاقبة بالسج

 وادلقاطعة على ما صار يسمى بػ "جرؽلة االجتهاد".
فإّف  ،والتقسيم األوؿ مل أجد فيو ما يسوغ إضافة ادلرحلتُت اخلامسة والسادسة 

اليت امتّدت من القرف الرابع  ،ادلرحلتُت ادلذكورتُت جزء من فًتة الركود واللجوء إىل التقليد
ّف التقليد يف تلك ادلرحلة أصبح موقفا رمسّيا ومأمورا بو إال إذا أريد أ ،إىل يومنا ىذا

خاصة يف أواخر ادلرحلة اخلامسة وما تالىا حُت أصبح االجتهاد هتمة قد يؤاخذ أو 
 ػلاسب عليها .

ىو أّف للفقو دورين  -راه أقرب إىل مفهـو الفقو وحقيقتو أو  ،والذي أميل إليو 
 ثا بشيء من التجوز.أساسّيُت ؽلكن أف نضيف إليهما دورا ثال

الّنص والتشريع، وىو دور تأسيس وبناء  السمع، دور فالدور األوؿ ىو دور 
مصادر الفقو ومناىجو ونظريّاتو العاّمة على حّد تعبَتات ادلعاصرين، وىي فًتة الّنبوة 

 فقط. 
والتفريع على األصوؿ وبياف مناىج  ،ىو دور إنتاج الفقو وبنائو -والدور الثاين  

صلى اهلل  -وىو دور بدأ بوفاة رسوؿ اهلل  ،ر يف النوازؿ، واالجتهاد يف أحكامهاالنظ
وانتهى بوفاة آخر رلتهد مطلق وىو ابن جرير  ،وبداية عصر الراشدين -عليو وسلم 

ىػ( وىي مرحلة االجتهاد والبناء 311الطربي ادلفّسر وادلؤرّخ والفقيو، ادلتويف سنة )
 ،إىل فًتات فرعّية ضمن ىذا الدورادلرحلة وؽلكن تقسيم ىذه  ،والتدوين والتكوين التاـ

فما خال عقد من سنُت  ،أّنا مرحلة اجتهاد –كّلها   –ولكن تبقى الّصفة  ادلميزة للفًتة 
 ىذه الفًتة من رلتهدين يف الفقو ٔتعناه العاـ أو الفقو ٔتعناه االصطالحّي اخلاص .
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وٚتود الفقو واللجوء إىل التقليد  ،هادأما الدور الثالث فهو دور توقف االجت 
وىو دور بدأ منذ القرف الرابع  ،والتمذىب وٖتوؿ ذلك إىل موقف رمسّي ومدرسّي وشعيبّ 

وال يزاؿ قائما حىت يومنا ىذا يف احمليط السٍّت الذي ؽلثل زليط اجلمهرة الغالبة من 
 ادلسلمُت.

 
 أىم خصائص ىذه األدوار: 

 
 وحي والتلقي المباشر :الدور األول : مرحلة ال

 -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -بدأ ىذا الدور ببدء نزوؿ الوحي إىل رسوؿ اهلل  
 ،فهي اثنتاف وعشروف سنة وأشهر ،-عليو الصالة والسالـ  -واستمر حىت يـو وفاتو 

 ،و٘تت الرسالة ،وكمل الدين ،وتكاملت فيها السّنة النبويّة كّلها ،نزؿ فيها القرآف كّلو
فكاف ادلصدر ادلنشئ الوحيد لألحكاـ ىو القرآف الكرًن  ،وٖتّددت ادلصادر التشريعّية

وكانت السّنة النبويّة ادلطّهرة ادلصدر البيايّن ادللـز  ، [67يوسف:] {إف احلكم إال هلل}
 الوحيد .
 وبناء وٖتديد يةوتتسم ىذه ادلرحلة بأّّنا مرحلة بناء العقلّية والنفسّية اإلسالم 

وعلا الكتاب  ،فال مصدر للتشريع غَت ما اعترب مصدرا يف ىذه الفًتة  ،مصادر التشريع
والسّنة النبويّة ادلطّهرة باعتبارىا  ،ادلنشئ لألحكاـ والكاشف عنها ادلصدر الكرًن باعتباره
وادلوضحة دلناىج الربط بُت النّص والواقع. ومن أبرز مسات  بيانا ملزما، ادلبّينة للكتاب

فقد كانت اآليات الكرؽلة تنزؿ منّجمة  أو "السمع" ه الفًتة أّنا مرحلة التلقي ادلباشرىذ
ويف أحياف أخرى تنزؿ جوابا عن سؤاؿ أو  ،ْتسب الوقائع واحلوادث يف بعض األحياف

 -تعاىل-أو مشكلة، واألغلب أف تنزؿ ابتداءاً. فإذا نزؿ القرآف فهموا مراد اهلل استفتاء 
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وعلى ما يتبادر إىل أذىاّنم من  ،تفهمو العرب من كالمها ولغتها على الوجو الذي
معانيو اجللية الواضحة الواردة يف آيات ال ٖتتمل أكثر من تلك ادلعاين ادلتبادرة إىل 

 األذىاف يف ذلك العصر .
للناس بأعمالو وأقوالو  -وسلموآلو صلى اهلل عليو -نها رسوؿ اهلل وىناؾ أمور بيَّ  

 -جل شأنو  -فيعوف عن اهلل  ،ث يوضح ذلم ما يأخذوف وما يدعوفوتصرفاتو، حي
أو يفهموف ذلك كلو على أنّو منهج حياة  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -وعن رسولو 

يوصل إىل الفالح يف الدنيا والفوز يف احلياة اآلخرة، ويفقهوف األحكاـ الشرعّية دوف 
وا بعدىم من علم ؤ جملتهدوف الذين جاوسائط احتاج إليها  ا وأحاجة إىل أية وسائل 

بالعربية أو التفسَت أو غَتىا من شروط االجتهاد . ومل يكونوا يف حاجة إىل وسائل 
صلى اهلل عليو وآلو  -أو سنة رسوؿ اهلل  ،ووسائط يف فهم دالالت آيات الكتاب الكرًن

ا يف الغالب، موضوع األحكاـ وظروفها وأصحاهب -ألّنم كانوا يعرفوف الوقائع  -وسلم 
بأحكاـ ىذه  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -ويشاىدوف الوحي ينزؿ على رسوؿ اهلل 

وينزؿ الوحي مباشرة ولكن ما يأيت بو  ،الوقائع بصيغ سلتلفة )يسألونك أو يستفتونك(
صلى اهلل  -ؽلكن تنزيلو على واقعة زلددة معروفة فيتعلموف أحكاـ اهلل من بياف رسولو 

 ،ووعظو ،وإرشاده ،وعزمو ،وأمره وّنيو ،ذلم ويدركوف عامو وخاصو -سلم عليو وآلو و 
 وتوجيهو .

عن مسألة أو حكم  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -سأؿ رسوؿ اهلل وكثَتا ما ي   
فإف نزؿ  ،بل ينتظر الوحي وينتظروف معو ،حادثة أو واقعة تقتضي حكما فال غليب

صلى اهلل عليو وآلو  -وإال توىل رسوؿ اهلل  ،آلية مباشرةاحلكم بآية عرؼ ادلراد وفقهت ا
صلى اهلل  -معربا عنو بألفاظ رسوؿ اهلل  -تعاىل  -بياف ذلك منسوبا إىل اهلل  -وسلم 

 -تعاىل  -أو من غَت نسبة مباشرة إىل اهلل  ،. وتلك األحاديث القدسية -عليو وسلم 
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قد أوكل لنبيو بياف احلكم  -تعاىل  -هلل وتلك السنة )األحاديث النبوية( فيدركوف أف ا
صلى –اليت قد تندرج ٖتت كليات القرآف وعمومياتو، فيبُت رسوؿ اهلل  يف تلك الواقعة

صلى –احلكم فيها استنادا إىل ذلك، وكثَتا ما ينتظر الوحي ألنو  -اهلل عليو وآلو وسلم
ولكي  [3النجم:] ى{حما ينطق عن اذلوى إف ىو إال وحي يو }و   -اهلل عليو وآلو وسلم

وتنضبط مصادر التشريع على يد رسوؿ اهلل  ،تستجيب الشريعة حلاجة الناس من الفقو
فقد  ،فال تتعرض للتالعب أو التغيَت بالزيادة أو النقص -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -

للناس بأقوالو وأفعالو مفهـو االجتهاد  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -بُت رسوؿ  اهلل 
كيفية اٗتاذه وسيلة منهجية دائمة مستمرة قادرة على االستجابة حلاجات احلياة ادلتغَتة و 

عليو  -فاجتهد عليو الصالة والسالـ وأمر أصحابو باالجتهاد ولكن اجتهاده  ،ادلتجددة
واجتهادات أصحابو يف حياتو كانت ٗتضع لالستئناؼ واالستدراؾ  -الصالة والسالـ 

فتصبح األحكاـ اليت  ،القرآف ىذه االجتهادات وال يستدرؾ عليها فأحيانا يقر   ،القرآين
ادلستندة إىل مقاصد القرآف وكلياتو  دلت عليها ثابتة بالسنة القولية أو الفعلية أو التقريرية

. وأحيانا يستدرؾ القرآف على ما يبدو– وإف كاف مبناىا أوال على االجتهاد وعموماتو
ومن ىنا ؽلكن القوؿ بأف كل ما  ،يبُت احلكم ادلطلوبالعظيم ويصحح ذلك االجتهاد و 

ظهر من تشريع يف ىذه ادلرحلة إظلا ىو تشريع إذلّي جاء معاجلة لوقائع وقضايا ؽلكن 
وقوعها يف أي عصر فيشملها عمـو النص أو قضايا خاصة ؽلكن أف يتخذ القضاء 

تذوه للوصوؿ إىل فقو أف ػل -بعد ذلك  -النبوي فيها ظلوذجا ومثال يستطيع اجملتهدوف 
أو ٖتقيق ادلناط وبناء قواعد ؽلكن تعميمها لتشمل ما قد  ،1األحكاـ على سبيل القياس

، وإرساء ادلبادئ واحملددات ادلنهاجية لتستنَت البشرية هبذه الرسالة يف يستجد من وقائع
 سائر عصورىا.

                                                           
1
 القياس ٔتعٌت: ٛتل معلـو على معلـو  
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عددىم وقد حفظت لنا كتب الرجاؿ أمساء عدد كبَت من فقهاء الصحابة بلغ  
على  -وحدىا  -فكانت قراءة القرآف  ،عند ابن حـز ستُت ومائة كانوا يلقبوف )بالقرّاء(

وعهد كبار الصحابة كافية لوصوؿ القارئ  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -عهد الرسوؿ 
أما الوسائل اليت احتاجها من جاء من  ،من الصحابة إىل األحكاـ الفقهية للوقائع

ن األمور ادلعروفة ذلم بداىة كما أشرنا من قبل . ولقد بُت القرآف بعدىم فقد كانت م
وأحكاـ األسرة أو ما يعرؼ اليـو  ،( آية141العظيم أحكاـ العبادات يف ضلو )

ويف األمور ادلدنية أو ما يسمى اليـو )بالقانوف  ،( آية71باألحواؿ الشػخصية فػي ضلو )
( آية ويف أمور القضاء والشهادة ضلو 31يات )ويف اجلنائ ،( آية كذلك71ادلدين( ضلو )

 ( آية .21)
ىذه األحكاـ وفصلها وأنزذلا على  -صلى اهلل عليو وسلم  - رسوؿ اهلل وبُتَّ  

 -وبُت  ،وأوضح شروطها وموانعها وقيودىا وعمـو العاـ منها وخصوص اخلاص ،الوقائع
 ،كوت عنو شلا لو عالقة بذلكوعاجل ادلس ،اجململ وقيد ادلطلق -عليو الصالة والسالـ 

 -صلى اهلل عليو وسلم  -وبُت ما ؽلكن أف يعترب قاعدة تشريعية . فما انتقل رسوؿ اهلل 
إىل الرفيق األعلى إال وقد ٘تت األصوؿ الكلية والقواعد العامة وادلصادر الفقهية القادرة 

٘تت الرسالة وكمل وبذلك  ،على تلبية أية حاجة فقهية ويف أي رلاؿ من رلاالت احلياة
 الدين .

 
 إعادة ترتيب الكتاب:

 
قد قاـ قبل وفاتو  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -وشلا ينبغي االلتفات إليو أف رسوؿ اهلل 

وعن  ،عن أسباب النزوؿبذلك فقطعو  ،توقيفا بإعادة ترتيب آيات الكتاب الكرًن وسوره
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عليو الصالة  -الغة لعل منها أنو وعن السياؽ الزمٍت وذلك حلكمة ب ،تاريخ النزوؿ
أراد أف ينّبو العادلُت كلهم من عصره إىل يـو القيامة إىل أف ىذا الكتاب  -والسالـ 

ما ٖتتاجو البشرية، وىو قادر البشرية ولكل الكرًن كتاب مطلق عاـ وشامل لكل 
نبوة بإطالقيتو ىذه على استيعاب وٕتاوز كل ما يأيت ويستجد من القضايا بعد عصر ال

 اليت ختمت بكرًن عطائو ادلتجدد وبقدرات االستيعاب ادلودعة فيو .
اإلشارة إىل أف الوقائع وأسباب النزوؿ  -أيضا–احلكمة يف ذلك ولعل من  

وادلناسبات مل تكن عالقتها باآليات الكرؽلة إال دلساعدة البشرية فيما يأيت من أزماف 
يف عمليات ربط  -اهلل عليو وآلو وسلم صلى  -على إدراؾ منهجية التأسي برسوؿ اهلل 

النص بالواقع وتكييف الواقع ْتيث يستجيب لدالالت النص وتثبيت ىذه الدالالت يف 
منهجية وتربوية لتوضيح معامل الفقو وتنزيل قيم النص باعتبارىا عملية القلوب والعقوؿ 

صلى اهلل عليو  -اهلل ، فال ٖتتاج البشرية بعد رسوؿ ادلتحّرؾعلى الواقع النسيب ادلتغَّت 
إال إىل العلماء اجملددين القادرين على فقو ىذه ادلناىج وفهم أبعادىا وفقو  -وسلم 

، والكليات والنص والواقع ،والثابت وادلتغَّت  ،حدود العالقة بُت ادلطلق والنسيب
 .واجلزئيات، واخلاص والعاـ

 
 كان فقها عمليا: 

 
 ،دـ وجود أيّة افًتاضات فقهّية من ناحيةومن السمات الظاىرة يف ىذا الطور ع 

والوعي على أنو   ،وقلة الرغبة يف اتساع ادلساحة اليت تشملها األحكاـ من ناحية أخرى
وقع الناس يف احلرج والضيق وأصبحت  ،كلما كثرت الضوابط واألحكاـ التفصيلية

وقد  ،كثراحتماالت التفّلت من األحكاـ أو التحايل عليها للتخلص من ضوابطها أ
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ولذلك كانت آيات األحكاـ  ،يؤثر ذلك يف التزاـ الناس باألمور األساسية من دينهم
علماء تقدر ٓتمسمائة آية يف أكثر تقديرات  ذات الدالالت الفقهية ادلباشرة عددا يسَتا

  األحكاـ.
على اختالؼ يسَت يف ذلك العدد  ،وال تزيد أحاديث األحكاـ عن ذلك كثَتا 

للذين يكثروف  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -اء. وقد اشتد ٖتذير رسوؿ  اهلل بُت العلم
إف أعظم ادلسلمُت جرماً )األسئلة يف تلك الفًتة لئال تكثر األحكاـ وشلّا قالو يف ذلك : 

، فح رِّـ من أجل مسألتو رَـّ دعوين ما تركتكم، إظلا أىلك من ). 1(من سأؿ عن شيء مل ػل 
ختالفهم على أنبيائهم، فإذا ّنيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا كاف قبلكم سؤاذلم وا

 . وقد كاف ذلذه الًتبية النبوية أثرىا حيث مل يسأؿ2(أمرتكم بأمر فأتوا منو ما استطعتم
إال عن ثالث عشر مسألة حىت  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -الصحابة  الرسوؿ الكرًن 

يسألونك }منها  ،آف )أجاب عنها القرآف(كلهن يف القر   -عليو الصالة والسالـ  -قبض 
 و [189البقرة:] {يسألونك عن األىّلة} و [217البقرة:] {عن الشهر احلراـ

 وضلوىا.  [85اإلسراء:] {سألونك عن الروح}ي
ومعاجلة شرعّية  ،وقع يءومل يكن الفقو ىدفا بذاتو بقدر ما كاف بيانا حلكم ش

حد إلعداد احلكم لو افًتاضا أو ٖتّسبا لوقوعو دلشكل حدث . أما ما مل يقع فال يسعى أ
قد بُّت ذلم قاعدة الشرع يف أف  -صلى اهلل عليو وسلم  -أو انتظارا لو، فإف رسوؿ اهلل 

 وادلنافع مطلوبة أو مباحة: ،ما سكت عنو الشارع فهو على األصل:  فادلضار شلنوعة
عوىا، وحـر أشياء فال إف اهلل حد حدودا فال تعتدوىا، وفرض لكم فرائض فال تضي)

تنتهكوىا، وترؾ أشياء من غَت نسياف من ربكم، ولكن رٛتة منو لكم فاقبلوىا، وال 

                                                           
1
 .باب: ما يكره من كثرة السؤاؿ وتكلف ما ال يعنيو ،كتاب اإلعتصاـ بالكتاب والسنَّةرواه البخاري،    

2
 وسلم. باب: االقتداء بسنن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو، كتاب اإلعتصاـ بالكتاب والسنَّةرواه البخاري،    
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بل  ،أو االلتزاـ اجملرد ،ومل يكن األمر يأخذ صورة اإلغلاب والتحرًن اجملردين 1تبحثوا فيها(
وىا. وّنيتكم ّنيتكم عن زيارة القبور، فزور )يتم ذلك ومعو كل وسائل اإلفهاـ واإلقناع : 

عن حلـو األضاحي فوؽ ثالث، فأمسكوا ما بدا لكم. وّنيتكم عن النبيذ إال يف سقاء، 
 .2(فاشربوا يف األسقية كلها. وال تشربوا مسكرا

 
 الدور الثاني :

 
حىت  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -ؽلتد زمن ىذا الدور من يـو وفاة رسوؿ اهلل  

ادلرحلة  ؽلكن تقسيم ىذهو  ،ىػ(311ير الطربي سنة )وىو ابن جر مطلق وفاة آخر رلتهد 
 تتميز كل فًتة منها عن سواىا بطبيعة االجتهاد فيها :تتصل و إىل فًتات 

 
 الفًتة األوىل : عصر  اخللفاء الراشدين .  -

 -خليفة عن رسوؿ اهلل  ،وىي الفًتة اليت بدأت ببيعة الصديق رضي اهلل عنو 
عن  -عليهما السالـ  -وتنتهي بتنازؿ احلسن بن علي  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

سنة  -رضي اهلل عن أصحاب رسوؿ اهلل أٚتعُت وعن آؿ بيتو الطيبُت  -اخلالفة دلعاوية 
 وىي فًتة دامت ثالثُت عاما. ،ىػ( وىو العاـ الذي مسي "بعاـ اجلماعة"41)
 

وذاعت فتاواىم  وعن قراء الصحابة يف ىذه الفًتة الذىبّية انتشر فقو الصحابة 
يف عصور مل تتغَت وأصبحت مصادر فقهّية تليب حاجات الناس من الفقو والفتاوى 

                                                           
1
 رواه احلاكم يف كتاب األطعمة.  

2
 باب استئزان النبي صلى اهلل صلى اهلل عليو وسلم ربو عز وجل في زيارة قبر أمو.، كتاب الجنائزرواه مسلم يف   
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. ويستطيع الباحث أف غلد قواعد االجتماع والعمراف اإلنساين فيها كثَتا عن بيئة التنزيل
يف اجتهادات أولئك القرّاء من الصحابة واختالفاهتم مالمح منهجّية وطرؽ استنباط 

وإشارات حوؿ تغَّت  ،والسياسة الشرعّية ،عليل بادلصلح ودفع ادلفسدةواضحة كالت
وعدـ تطبيق احلكم لفقداف شروط  ،وتغَّتىا تبعا لزواؿ عّلتها ،األحكاـ لتغَّت األزماف

أو بعضها وضلو ذلك من ادلالمح اّليت ٖتولت بعد ذلك العصر إىل  -كلها   -التطبيق 
وضعها علماء األصوؿ فيما بعد مل تكن معروفة  قواعد أصولّية وٛتلت أمساء اصطالحّية

الذي كانت ٖتكمو رؤيتهم أف بُت أيديهم خطابا إذليا، وبيانا تطبيقيا  يف عصر الصحابة
 نبويا، ومقاصد وغايات تشريعية ينبغي مالحظتها عند صدور الفتوى.

 
 الفقو العملي: 

 
فإذا   ،عملي التطبيقيّ فًتة ٘تيزت بأّف الفقو فيها كاف يغلب عليو الطابع الىذه  

فإّف ىذه الفًتة كاف  ،كانت فًتة عهد الرسالة غلري فيها تنزيل النصوص على الوقائع
ليجعلوا منو  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -الصحابة يوظّفوف ما تعلموه من رسوؿ اهلل 

صلى  -قواعد يف فقو تنزيل النصوص على الواقع من خالؿ منهجية التأسي برسوؿ اهلل 
أف ىناؾ اندماجا   -كذلك–  وىي فًتة تعترب من أىم مزاياىا  - عليو وآلو وسلم اهلل

بُت السلطتُت السياسية والفقهّية، فقد كاف اخللفاء أنفسهم رلتهدين معروفُت ْتسن 
القراءة وإتقاّنا وبالفقو الشامل وبالقدرة على االجتهاد ٓتالؼ الفًتات اليت جاءت بعد 

بُت السلطتُت الفقهّية والسياسّية كاف لو آثاره السلبّية البالغة ذلك واليت شهدت فصاما 
 على كل من السياسة والفقو كذلك .
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ومن أىم الدروس اّليت ؽلكن أف نستقيها من سَت قراء الصحابة يف ىذه الفًتة  
وعلى  ،التأكيد ادلستمر على مرجعّية القرآف الكرًن كمصدر إنشائّي وحيد لألحكاـ

ة كمصدر بيايّن وحيد يف إلزامو للمسلمُت. وكاف ىناؾ حذر زائد من أف تقع السّنة النبويّ 
 غفلة عن ىذا األمر بأّي شكل من األشكاؿ.

ومن أبرز االجتهادات اليت ظهر فيها فقو قراء الصحابة يف تلك الفًتة بعض 
 سهم ادلؤلّفة قلوهبم"، و"قسمة الغنائم"، و"عدـ إقامة احلدود يف"و "ادلواريث"مسائل 

عقوبة السرقة يف عاـ اجملاعة"، و"االرتفاع بعقوبة شارب اخلمر" إىل تعليق "احلرب"، و 
اجللد ٙتانُت، و"قتل اجلماعة بالواحد"، و"احلكم بالدية وتقدير الدية نقدا بدؿ اإلبل"، 
و"التسوية يف العطاء"، و"حكم اللقطة وضواؿ اإلبل"، و منع عمر"تزوج الكتابيات"، 

بلفظ الثالث"،  واعتبار "زواج ادلرأة يف عدهتا زلّرما ذلا على من و"إمضاء الطالؽ 
استعجلها على الزواج"،  و"تضمُت الصناع ما يتلفونو"، و"االنتفاع بالرىن"، وضلو ذلك 

مشكالت واجهتهم ليكوف أسلوهبم باعتبارىا من مسائل أفرزىا رلتمعهم أو برزت 
والذي  جاء بعدىم يف ىذه القضايا . ومنهجهم يف مواجهة ىذه ادلستجدات ظلوذجا دلن

فيها يستطيع أف يدرؾ كم كاف قراء  -رضواف اهلل عليهم–يدرس ىذه القضايا اليت أفتوا 
الصحابة واعُت دلتطلبات الواقع، قادرين على قراءة القرآف الكرًن والسنة النبوية قراءًة 

وتدرؾ مقاصدىا تتجاوز أفكار التجزئة والتشطَت وتستلهم روح النصوص وكلياهتا، 
وغاياهتا، كما تدرؾ من الواقع جوانبو ادلختلفة وما يصلحو وما يفسده، وكيف ؽلكن 
للنص أف يرشِّد الواقع، وكيف ؽلكن للواقع أف يستخرج من النص كلياتو ومقاصده 
ليهتدي هبا يف توازف افتقر إليو من جاء بعدىم، وخاصة أولئك الفقهاء الذين مل يلتفتوا 

البنائية" للقرآف، وال يف اٖتاد السنة يف بياّنا مع القرآف يف وحدتو، فلم  إىل "الوحدة
 يستطيعوا أف ػلققوا مبدأ "اجلمع بُت القراءتُت".
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 الفصل بين القيادتين: 

 
واليت أشرنا إليها سابقا فقد برزت فيها معامل  هأما الفًتة الثانية اليت تلت ىذ 

 أساسّية أعّلها :
ـ بُت القيادتُت الفكريّة ادلتمثلة بالفقهاء والسياسّية ادلتمثلة تكريس الفصا  أوال :

وتوظيف كّل من الذين مل يعرؼ بالفقو منهم غَت عمر بن عبد العزيز، ٓتلفاء بٍت أمّية 
 الفريقُت دلفاىيم تبّناىا يف قضايا الفقو والعقيدة يف ذلك الصراع .

بروز ظاىرة االستبداد  وأثر ذلك يف ادلختلفة ظهور الفرؽ السياسّية ثانيا:
وانتهاء مفاىيم  وعقيدة اجلرب، وإضافة مسألة اإلؽلاف بالقدر إىل أركاف اإلؽلاف، السياسيّ 

على منهاج النبّوة والقائمة على تعليم الكتاب واحلكمة وتالوة آيات  كانت  اخلالفة اليت
 الكتاب والتزكية .

 اليت مت فتحها ومل يكن عمرتفّرؽ الصحابة يف سلتلف البلداف اإلسالمّية  ثالثا:
يسمح بذلك يف ادلاضي ليكوف أىل احلّل والعقد والرأي  -رضي اهلل عنو  - بن اخلطاب

، ولئال يؤدي تفرقهم يف األمصار إىل نشر االختالؼ بُت وادلشورة قريبُت منو عند احلاجة
 ادلسلمُت الختالؼ مروياهتم.

ذه الفًتة، بل كاف ادلوجود مل يبق من جيل الصحابة عدد كبَت خالؿ ى: رابعا
 منهم من كانوا يعتربوف صغار الصحابة يف السابق وكذلك كبار التابعُت .

بروز االضلرافات الفكرية خاصة ما يتعلق ٔتفهـو "أويل األمر" و"اإلمامة"  خامسا:
كما أف ىذه الفًتة   ،و"القدر" و"اجلرب واالختيار" و"حكم مرتكب الكبَتة" وغَت ذلك
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-رىا اجلمع الرمسي للسنة النبوية بتوجيو من اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بدأ يف آخ
 أمال يف إعادة الناس إىل مرجعية الوحدة والتوحيد. -رضي اهلل عنو

 
 :الدور الثــالــث 

 
ىػ( حىت ما يقرب من منتصف القرف 111الثالث فقد امتد من سنة ) دورأما ال 

يف ىذه  ومنها أف ،ّتملة من ادلعامل الفقهّية األساسّية الرابع اذلجري وىي فًتة اّتسمت
قد مّت واكتمل ٚتع السنن النبويّة وتصنيفها لتكوف فقها ومراجع للفقو، وبدأت  الفًتة

تظهر العلـو وادلعارؼ اليت تكّونت إىل جانب الّنص القرآيّن والسنن النبويّة لتوضيحها 
َت والفقو والكالـ. كما أف بدايات ىذه ، وخاصة التفسوخدمتها واإلعانة على فهمها

الفًتة شهدت ٖتوؿ العلـو وادلعارؼ اإلسالمية من إطارىا الشفوي القائم على التناقل 
من خالؿ الرواية والنقل الشفاىي، لتصبح ثقافة مكتوبة مدونة على ما ذكره الذىيب يف 

بقطع النظر  -حد ماإىل -"تاريخ اإلسالـ". كما أف ىذا التدوين قد اٗتذ طابعا رمسيا 
 عن احلرية العلمية اليت ؽلكن ٕتاوزىا أو تناسيها يف ىذا اجلانب.

ىػ.( نتيجة 132كما أف ىذه الفًتة قد شهدت ّناية الدولة األموية عاـ ) 
انقالب بٍت العباس عليها، وقياـ الدولة العباسية. كما برز دور ادلوايل وغَت العرب يف 

كانت القيادات العربية منشغلة إىل حّد كبَت يف العمل تأسيس وبناء ىذه العلـو حيث  
السياسي. كما أّنا ىي الفًتة اليت بدأ فيها احتكاؾ العرب وٛتلة اإلسالـ األولوف 
باحلضارات والثقافات العادلية اليت كانت سائدة، وبرزت وقائع وحوادث كثَتة أدت إىل 

ت قواعد علم األصوؿ وتأسست التوسع يف االجتهاد وحصوؿ تراكمات فقهية كثَتة وبني
ادلدارس وادلذاىب الفقهية، وصار الفقو ميدانا يتبارى فيو العلماء ويتناظروف يف رلالس 
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األمراء واخللفاء يف أصولو وفروعو، فراجت سوؽ اخلالفيات ونفقت بضاعة اجلدؿ 
ؿ الفقهي. وىذه ادلرحلة من أىم ادلراحل الفكرية والفقهية اليت ؽلكن أف تتضح من خال

دراستها كثَت من اجلوانب الفقيهة والفكرية والصفات وادلميزات اليت تكّوف العقل ادلسلم 
ٔتقتضاىا، وىي ادلرحلة اليت ال تزاؿ آثارىا يف العقل ادلسلم قائمة، فهي ْتاجة إىل كثَت 
من الدراسات ادلتعمقة يف سلتلف اجلوانب للوصوؿ إىل الدروس اإلغلابية الكثَتة وبعض 

السلبية اليت حفلت ىذه الفًتة اخلصبة الثرية هبا. وألف ادلقاـ ال ػلتمل اإلطالة الدروس 
فأود أف أحيل إىل كتيب صغَت كنت قد أعددتو يف "أصوؿ الفقو" وتعرضت فيو إىل أىم 
خصائص ىذه ادلرحلة، وكذلك كتابنا قيد الطبع "االجتهاد"، وأود أف أقتبس ىهنا بعض 

يل يف وصف أواخر ىذه ادلرحلة واليت أدت سلبياهتا إىل كثَت ما أورده حجة اإلسالـ الغزا
 من السلبيات اليت شهدهتا العصور التالية ذلذا العصر. قاؿ اإلماـ الغزايل:

 
علم أّف اخلالفة بعد رسوؿ اهلل توالىا اخللفاء الراشدوف ادلهديوف، وكانوا أئّمة ا"

غلُت بالفتاوى يف األقضّية، فكانوا فقهاء يف أحكامو، وكانوا مشت –تعاىل  -علماء باهلل 
ال يستعينوف بالفقهاء إال نادرا، ويف وقائع ال يستغٌت فيها عن ادلشاورة، فتفرغ العلماء 
لعلم اآلخرة وٕتردوا ذلا، وكانوا يتدافعوف الفتاوى، وما يتعلق بأحكاـ اخللق من الدنيا، 

فلما أفضت اخلالفة من  –م كما نقل من سَتى  -وأقبلوا على اهلل تعاىل بكنو اجتهادىم 
بعدىم إىل أقواـ تولوىا بغَت استحقاؽ وال استقالؿ بعلم الفتاوى واألحكاـ، اضطروا إىل 
االستعانة بالفقهاء، وإىل استعجاذلم يف ٚتيع أحواذلم الستفتائهم يف رلاري أحكامهم، 

الدين،  وكاف قد بقى من علماء التابعُت من ىو مستمر على الطراز األوؿ ومالـز صفو
ومواظب على مست العلماء من السلف، فكانوا إذا طلبوا ىربوا وأعرضوا، فاضطر اخللفاء 
إىل اإلحلاح يف طلبهم لتولية القضاء واحلكومات، فرأى أىل األعصار عّز العلماء وإقباؿ 
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األئمة والوالة عليهم مع إعراضهم عّنهم، فاشرأبّوا لطلب العلم توّصال إىل نيل العز، 
جلاه من قبل الوالة، فأكّبوا على علم الفتاوى، وعرضوا أنفسهم على الوالة، ودرؾ ا

، ومنهم من أصلح،  وتعرفوا إليهم، وطلبوا الواليات والصالت منهم، فمنهم من حـر
وادلنجح مل ؼلل من ذؿ الطلب ومهانة االبتذاؿ، فأصبح الفقهاء بعد أف كانوا مطلوبُت 

عراض عن السالطُت أذلّة باإلقباؿ عليهم، إال من وّفقو طالبُت، وبعد أف كانوا أعزّة باإل
يف  تلك  -يف كل عصر من علماء دين اهلل، وقد كاف أكثر اإلقباؿ  –تعاىل  -اهلل 

 . 1"على علم الفتاوى واألقضّية لشدة احلاجة إليهما يف الواليات واحلكومات –األعصار 
من وسيلة  –اخلاطئة  بعد تلك ادلمارسات -وىكذا شيئا فشيئا ٖتّوؿ الفقو 

يف  -لضبط حياة الناس ووقائعها بضوابط الشريعة، إىل وسيلة لتربير الواقع ادلطلوب 
وإشباع الرغبة يف التفريع والوصوؿ إىل أحكاـ االفًتاضات يف أحياف  –بعض األحياف 

 أخرى. 
 فأورثت تلك احلالة الفقهّية لدى ادلسلمُت نوعا من القلق الغريب، كثَتا ما جعل

األمر الواحد يف زمن واحد ومكاف واحد حالال عند ىذا الفقيو حراما عند ذاؾ. ويكفي 
أنّو أصبح لدينا أصل من األصوؿ الفقهّية وباب واسع من أبواب الفقو ع رؼ بباب 
)ادلخارج واحليل (، وأصبح إتقاف ىذا الباب وادلهارة فيو دليال على سعة فقو الفقيو 

وكّلما تقدـ الوقت وضعف سلطاف الدين على أىلو تفاقم ونبوغو وتفوقو على سواه، 
 ىذا األمر وتساىل الناس يف أمر الشرع. 

وقد استساغ بعض الفقهاء اذلواة ٕتاوز احلدود الشرعّية وادلقاصد اإلسالمّية، 
أو التشديد، ففريق يبحث عّما يستجيب ذلوى النفوس، وفريق يتصّلب  يسَتْتجة الت

 األقواؿ وأشّدىا ليفيت هبا.  ويتشّدد ليبحث عن أغلظ
                                                           

1
 وما بعدىا. الباب الرابع: يف سبب إقباؿ اخللق علىعلم اخلالؼ. 1/41إحياء علـو الدين:   
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غاب االجتهاد، وخاؼ كثَت من الصلحاء  –ويف ظل ىذه الظروؼ  -وىكذا 
 -يف كثَت من األحياف  -أف يلج بابو من ال يصلح لو، فقد تصدى للفتيا رجاؿ صنعوا  

على أعُت السلطاف فأصبحوا يلووف أعناؽ النصوص إىل حيث مالت هبم رياح اذلوى، 
 ،التعصب األعمى دلذاىبهم، فنسخوا وأولوا كّل ما خالف مذاىبهموآخروف أخذىم 

وحاربوا وقاوموا كّل من خالفهم أو أفىت بغَته ما ألفوه، فبدأ ىؤالء الصلحاء يبحثوف عن 
العالج فلم غلدوا منفذا للخالص إال يف إلزاـ األّمة بالتقليد، ويا ذلا من أزمة يكوف سبيل 

 لتقليد. اخلروج منها السقوط يف درؾ ا
إّف تزاحم الفقهاء، وٕتادذلم فيما بينهم، واستمرار مناقضاهتم ومعارضاهتم 
وشلانعاهتم، جعل ادلخرج الوحيد من اجلداؿ ىو الرجوع إىل أقواؿ األئمة ادلتقدمُت يف 
ادلسائل اخلالفّية، كما أّف الناس فقدوا الثقة بكثَت من القضاة لقرهبم من السلطاف، 

يا، وجورىم يف كثَت من القضايا، فأصبحوا ال يثقوف بقضاء القاضي، وإقباذلم على الدن
 إال إذا كاف قضاؤه موافقا لقوؿ األئمة األربعة. 

وىكذا اعترب تقليد األئمة األربعة عند ٚتاىَت ادلسلمُت، والتزاـ أقواذلم يف كّل ما 
ات ادلنحرفة واليت قالوا بو، والتخريج عليها فيما مل يقولوا بو، ضمانة واقية من االجتهاد

قد تصدر من غَت أىل الورع من ٛتلة العلـو الشرعّية، خدمة لألغراض وٖتقيقا للرغبات، 
ىػ( انعقاد إٚتاع احملققُت على منع تقليد  478ولذلك فقد ادعى إماـ احلرمُت )ت 

أعياف الصحابة، بل عليهم أف يتبعوا مذاىب األئمة الذين سربوا ونظروا وبّوبوا األبواب 
ذكروا أوضاع ادلسائل، وتعرضوا دلذاىب األولُت، مثّ أكد ذلك، وخلص إىل ذلك احلكم و 

 الغريب بكوف العامي مأمورا باتباع مذاىب السابرين. 
وعلى قوؿ إماـ احلرمُت ىذا، وعلى ادعائو إٚتاع احملققُت: يبٍت ابن الصالح )ت 

م، وتدوينها وٖترير ىػ( دعواه بوجوب تقليد األئمة األربعة: النضباط مذاىبه643
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شروطها، وضلو ذلك شلا مل يتوافر دلذاىب سواىم من الصحابة والتابعُت، وتناقلو عنو بعد 
 ذلك ادلتأخروف. 

ومن ىنا بدأ إعلاؿ الناس للكتاب الكرًن وعلومو، وإعراضهم عن السّنة وفنوّنا، 
فريع عليها، وقنعوا من العلم بنقل األقواؿ وادلذاىب وتأصيلها، واجلداؿ عنها والت

 والتخريج منها يف أحسن األحواؿ. 
بعد ذلك قروف على التقليد  -واستمر االضلدار واشتّد اخلالؼ وتعّمق ونشأت 

احملض وركدت حركة الفكر، وذوت شجرة االجتهاد، وانتشرت الفنت، وعّم اجلهل، 
اء، ىو ذلك الذي حفظ ٚتلة من أقواؿ الفقه -يف نظر الناس -وأصبح الفقيو العامل 

وتزّود بعدد من اآلراء، دوف ٘تييز بُت قويها وضعيفها يف كثَت من األحياف وال معرفة 
والعامل اجلهبذ من يعرؼ ٚتلة من ادلتوف، وغليد القراءة يف   .بأدلتها، ووجوه االستدالؿ هبا

وصار احملّدث من حفظ ٚتلة من  كتاب من كتب الفقو أو األصوؿ، وػلسن شرحو،
أّما احملّدث الكبَت فهو الذي يستطيع أف يردد بعض ما  ،ألقاهبا األحاديث وعرؼ بعض

قالو األئمة السابقوف من أّف ىذا احلديث صحيح، وذلك ضعيف، وىذا الراوي رلرّح 
مل نعدـ رؤية  -وذاؾ معّدؿ، يف ىذا الظالـ الفكري الذي كاف يلّف دنيا اإلسالـ 

اليت ذوت فيها عروؽ احلياة، ولكن مصابيح ىداية ىنا وىناؾ، وغصنا طّيبا يف الدوحة 
 الصبغة الغالبة كاف ما ذكرنا. 

ودلّا قامت الدولة العثمانّية كانت األّمة على ىذا احلاؿ الذي ذكرنا، فوجد 
العثمانيوف أمامهم أّمة مل يبق من مقوماهتا احلقيقّية الشيء الكثَت: فالعقيدة خاملة، 

لفكر جامد، واالجتهاد معّطل، والفقو والسلوؾ منحرؼ، واالستقامة شبو معدومة، وا
مفقود، والوعي غائب، والتناحر منتشر، واالنقساـ مستشر، والفوضى الفقهّية والفكريّة 
عارمة، فما كاف منهم إال أف ألزموا األّمة ٔتذىب واحد اختاروا منو القضاة والوالة، 
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من الرجوع باألّمة إىل وعّينوا منو األئمة واحملدثُت والفقهاء، واعتربوا أّف ىذا أسلم 
الكتاب والسّنة دلا يتطلبو ىذا الرجوع من وسائل وعدد ال تتوافر إال لعباقرة الرجاؿ 

 والفقهاء. 
ػلتاج إىل أف يقسم  -ال شك  -وخلطورة ىذا الدور من األدوار الفقهّية فإنّو 

ة. وىذه إىل مراحل سلتلفة ْتسب التطورات السياسّية واالجتماعّية والفكريّة والفقهيّ 
الدراسة ال تستطيع يف الوقت احلاضر الوفاء هبذا، ولذلك فإنّنا نفّضل الوقوؼ يف ىذا 

  .الدور عند ىذا احلد
 

 قضّية منهجّية: 
 

لذلك فإنّنا يف حاجة ماسة إىل ٖتديد منهجّية تقـو على اكتشاؼ العالقة  
ف عن استيعاب لكوف، وىي عالقة تداخل وتكامل منهجي تكشاادلنهجّية بُت الوحي و 

منهجّية القرآف العظيم للكوف وسننو وقوانُت حركتو، كما أّف فهم ومعرفة السنن الكونّية 
والقوانُت الطبيعّية تساعد على فهم واكتشاؼ قواعد منهجّية القرآف ادلعرفّية، كما تساعد 

ساف على فهم نظم القرآف ادلعجز القدًن ادلتسق مع الًتكيب اإلذلي العجيب للكوف ولإلن
 ادلستخلف فيو الذي ؽلّثل بدوره كونا صغَتا. 

 
مهّمة الوصوؿ إىل الكشف عن العالقة ادلنهجّية بُت الوحي  -إّف ىذه ادلهّمة  
ال يستطيع القياـ هبا إال من أويت القرآف وحظا وافرا من العلـو وادلعارؼ  -والكوف 

نو من اكتشاؼ ذلك التداخل االجتماعّية واإلنسانّية ادلعاصرة وادلتوارثة بشكل كاؼ ؽلكّ 



 31 

إلنساف، ولعل ذلك ؽلكن أف يتضح وتظهر معادلو ادلنهجّية اادلنهجّي بُت القرآف والكوف و 
 يف إطار احملاور الستة التالّية: 

 
 المحور األول: بناء النظام المعرفي اإلسالمّي: 

 
ُت ونعٍت بذلك إعادة كشف وبناء النظاـ التوحيدي للمعرفة القائم على جناح 

معرفّية مبدعة تقدـ إجابة  قةأساسيُت علا: تفعيل قواعد العقيدة معرفّيا وٖتويلها إىل طا
وبناء الرؤية الكلية، والتدرب على   شافّية عّما يطلق عليو "األسئلة الكلّية أو النهاية"

وذلك من خالؿ الفهم ادلعريّف لقواعد اإلؽلاف والًتكيز على األبعاد  كيفية التوليد منها،
ادلنهجّية ذلا. فما الذي يستفاد بو معرفّيا من اإلؽلاف باهلل الواحد ومالئكتو وكتبو ورسلو 
واليـو اآلخر؟ وما ىي الدالالت ادلنهجية ذلذه القواعد ؟ وكيف نوجد القناعة بأف العلـو 

للكوف وأصل  توحيدية ضارات البد أف تقـو على نظرة معينة كليةٚتيعها بل األفكار واحل
 مصدره وغايتو وكيفية معرفتو ومكوناتو األساسية : ادلرئي منها وادلاورائي .

ومن مث فإنو إذا كاف العقل ادلسلم قد درج على اعتبار ىذه القواعد قضايا فردية  
 -اليت نتبّناىا  ادلنهجية الرؤية فإف يء،اعتقادية تتعلق باعتقاد ديٍت ال ينعكس على ش

تقـو على أف ىذه القواعد ٘تثل  -اتساقا مع مقاصد الشرع وخصائص رسالة اإلسالـ 
أساسا للنسق احلضاري وادلعريف الذي ينشده اإلسالـ وىي تدرؾ يف الوقت ذاتو أنو ما 
من ّنضة أو حضارة على وجو األرض قامت أو تقـو إال على أساس معريف ويف 

تها اإلسالـ الذي حقق ما حققو بناء على الرؤية اإلسالمية للغيب والكوف مقدم
واإلنساف واحلياة وبقية ادلنظومة . والعقيدة منطلق ىذه الرؤية وأساسها . وىذه العقيدة 
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ىي ادلنطلق األساسي لبناء العقلية القادرة ادلتحررة من سائر  -إضافة إىل ما تقدـ  -
   األوىاـ .

 
ين الذي يقـو عليو النظاـ اإلسالمي للمعرفة ىو كشف ا ألنساؽ األساس الثا 

والنظم 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 

، وىي جديد والشموؿ يف ذلك اإلنتاجالعصور لتحديد مدى االستقامة والفعالية والت
العالقة بُت األزمة الفكرية اليت معرفة . و خطوة ال بّد منها لنقد وتقييم ذلك الًتاث

وٖتديد مدى تأثر األنساؽ  ،عاشتها األمة وبُت األنساؽ اليت سادت يف تلك الفًتات
ذلك ٘تهيدا و  ،ادلعرفية اجلزئية بالنموذج الكلي التوحيدي الذي سبقت اإلشارة إليو

يف سلتلف العلـو النقلّية االجتماعّية توحيدية وتوطئة إلمكانية تشكيل ظلاذج معرفية 
قراءة الوحي وقراءة  ،اجلمع بُت القراءتُتعلى والتطبيقية قائمة على عقيدة التوحيد و 

ا الواقع مع االستفادة من النماذج ادلعرفية اليت سادت الًتاث والنماذج ادلعرفية اليت طورى
، واليت ؽلكن استيعاهبا ٔتنهجية القرآف واالبستمولوجيا الفكر الغريب أو اإلنساف ادلعاصر

 التوحيدية.
 

 المحور الثاني : بناء المنهجية المعرفية القرآنية :
 

إف االختالؿ ادلنهجي الذي أصاب العقل ادلسلم يف وقت مبكر غلعل من إعادة  
وادلنهجية ادلعرفية القرآنية وإف كانت نابعة من  ،ة ملحةبناء ادلنهجية ادلعرفية القرآنّية ضرور 

النموذج ادلعريف اإلسالمي وقائمة على مسلماتو وقواعده ادلنطقية غَت أف غياهبا الطويل 
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ونسياف أو تناسي التعامل معها غلعل اجلهود ادلطلوبة لبنائها أقرب إىل الكشف منها إىل 
عرفية ىي القادرة على التفاعل مع ظواىر تراثنا وادلنهجية ادل ،إعادة البناء والتشكيل

الفقهّي وغَته وقضاياه التارؼلية وادلعاصرة باعتبارىا سبيال لذلك ألف ادلنهج سبيل 
وباإلضافة إىل ارتباط  ،للوصوؿ إىل احلقيقة وطريقة تسلك يف فهم الظواىر وٖتليلها

أمساىا األستاذ زلمود زلمد فإنو يقـو كذلك على أسس  ،ادلنهج بعناصر النظاـ ادلعريف
شاكر "ما قبل ادلنهج" وقصد هبا الثقافة واللغة وتكوين الباحث ادلعريف والنفسي . 
ويتكوف ادلنهج يف ذاتو من فلسفة وأدوات وفلسفة ادلنهج نابعة من النسق ادلعريف 

طي : وإف كاف األمر كما يقوؿ اإلماـ السيو  ،واالعتقادي والبناء الثقايف واألدوات كذلك
"يغتفر يف الوسائل ما ال يغتفر يف ادلقاصد" فإف أدوات، البحث ورصد الظواىر 

وإف بدا أّنا قد ال تتقيد كثَتا باألطر ادلعرفية والثقافية واالعتقادية ولكنها  ،واالقًتاب منها
ومن مث فإف بناء ادلنهجية اإلسالمّية غلب أف ينصرؼ معظم اجلهد فيو إىل  ،ال تربأ منها

ء فلسفة ادلنهج على سلتلف مستوياهتا وزلاولة اكتشاؼ األدوات اليت وظفت قدؽلا من بنا
وكذلك أدوات ادلنهج ادلعاصرة يف العامل اليـو سعيا  ،قبل العلماء والباحثُت ادلسلمُت

إلغلاد أو تعديل أو تكييف أدوات منهجية يقـو العلماء هبا بعد ٖتقيق ادلواءمة والتكييف 
ة ادلنهج اليت مت بناؤىا وٖتديد معادلها األساسية انطالقا من النموذج بينها وبُت فلسف

ادلعريف اإلسالمي الكلي ادلعتمد على العقيدة واإلطار الثقايف واحلضاري اإلسالمي كذلك 
. 

إف بناء ادلنهجية اإلسالمية العامة أو ما ؽلكن أف يطلق عليو قواعد ادلنهج طبقا  
أف تقـو على أساس الكشف وليس رلرد  السعي للتميز للرؤية اإلسالمية اليت ينبغي 

وسلالفة ادلنهج الغريب ادلعاصر بل يكوف القصد ٖتقيق االتساؽ والتناغم بُت مكونات 
إف بناء  النسق ادلعريف اإلسالمي ٔتعزؿ عن ادلقارنات وادلقاربات وادلقابالت والسجاؿ.
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وين عقلية قادرة على االجتهاد لتكمثل ىذه ادلنهجية يعد ضرورة أولية ومقدمة ضرورية 
 واإلبداع.

 
 المحور الثالث : بناء منهج التعامل مع القرآن العظيم :

 
اليت  –بناء منهج للتعامل مع القرآف اجمليد من خالؿ تلك الرؤية ادلنهجية  

باعتباره مصدرا للمنهج والشرعة وادلعرفة ومقومات الشهود  -سنوضح تفاصيلها
قد قضية التجديد. و  –ىذه القضية  ل الدعامة الثالثة من دعائماحلضاري والعمراين ؽلث

وٕتاوز الكثَت من  ،يقتضي ذلك إعادة بناء وتركيب علـو القرآف ادلطلوبة ذلذا الغرض
فالعريب يف ادلاضي قد فهم القرآف ضمن خصائص تكوين  ،ادلوروث يف ىذا اجملاؿ

ة اجتماعيا وفكريا إذا قيست إىل اإلنساف العريب ادلوضوعية اليت كانت بطيئة وزلدود
اليت ما بلغتها أوروبا وأمريكا مث العامل إال بعد  خصائص التكوين احلضاري العادلي الراىنة

ادلرور ٔتجموعة ىائلة شلا اصطلحوا على تسميتو بػ "الثورات"، وآخرىا "الثورة التقنية 
ي للعلـو وادلعارؼ النقلية اليت ففي تلك ادلرحلة اليت مت فيها التدوين الرمس ،وادلعلوماتية"

واعتربت ادلداخل الرئيسة للتعامل معهما،  دارت حوؿ النص القرآين واحلديث النبوي
كانت العقلية البالغية واللغوية وما توحي بو من إتاه ضلوه التجزئة ومالحظة   بينما

 تلك ادلرحلة ولذلك اعترب الفهم الذي تولد عنها مقبوال وكافيا يف ،ادلفردات ىي السائدة
. 

والبحث عن  ،أما يف ادلرحلة الراىنة حيث تسيطر عقلية اإلدراؾ ادلنهجي لألمور 
عالقاهتا الناظمة ذلا بطرؽ ٖتليلية ونقدية توظف األطر العلمية ادلختلفة وتربطها 
ٔتوضوعات حضارية متشعبة وعالقات متنوعة البّد من إعادة النظر يف علـو وسائل فهم 
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وٗتليصو من كثَت  ،وقراءتو قراءة اجلمع مع  الكوف والتداخل ادلنهجي معو النص وخدمتو
من أنواع التفسَت والتأويل اليت مل تالحظ فيها أبعاد إطالقيتو ومفاىيم تصديقو دلا سبقو 

فحدث فيها ذلك الربط الوثيق بالنسيب من خالؿ طوفاف االسقاطات  و،وىيمنتو علي
ذلك الربط  ،والربط الشديد بأسباب النزوؿ وادلناسبات ،اإلسرائيلية يف التفسَت وغَته

الذي ال يقف عند حدود ادلساعدة يف الفهم والتفسَت يف إطار قاعدة عدـ تقييد اللفظ 
إىل ربط  -لدى الكثَتين من إسالميُت وعلمانيُت  -بل يتجاوز ذلك  ،ٓتصوص السبب

تارؼلّيا أو تارؼلانّيا شئنا أـ أبينا، القرآف بإطار زماين ومكاين إنساين معُت غلعل منو نصا 
وذلك يتعارض مع العادلية اإلسالمية واخلا٘تية للنبوة واحلاكمية للكتاب اليت تستلـز أف 
يكوف القرآف نصا كرؽلا يعطي بسخاء لكل العقوؿ واألزماف واألمكنة ما يتجاوز قدراهتا 

 لق من كثرة الرد .وال ؼل ،االستيعابية ويظل غنيا ال تنتهي عجائبو وال تنقضي
تبيانا لكل }فالقرآف اجمليد ىو ادلصدر اإلنشائي الوحيد لإلسالـ فهو الذي جاء  

 .[89النحل: ] {شئ وىدى ورٛتة وبشرى للمسلمُت
أما السنة فهي ادلصدر التفسَتي ادللـز الوحيد للقرآف ا لعظيم فهي اليت جاءت  

وتعهد  ،تكفل ْتفظ ا لقرآف العظيم قد -تعاىل  -لتبُت للناس ما نزؿ إليهم . فاهلل 
-17القيامة:] {إف علينا ٚتعو وقرآنو، فإذا قرأناه فاتبع قرآنو مث إف علينا بيانو}ببيانو : 

. وليس على وجو األرض مصدر للمعرفة والفكر والثقافة واحلضارة غَته حظى هبذه [19
واحلاكمية  ،ادة التامةوعصم من التغيَت والتبديل . وجعلت لو السي ،الضمانات اإلذلية

 اؿ القرآففال يط [11الشورى:] {وما اختلفتم فيو من شئ فحكمو إىل اهلل}الكاملة : 
نسخ كما ذىب إىل ذلك اجلماىَت، وال ينالو ٖتريف يف وقت أوكل فيو حفظ الكتب 

 باعتباره األخرى إىل الربانيُت واألحبار. ولذلك فإف إعادة التعامل مع القرآف الكرًن
للعلـو النقلّية واالجتماعية والطبيعية سيعود على ىذه العلـو ٔتا  اومعرفي امنهجي ار مصد
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وسيعيد االرتباط بُت  ،غلعلها قادرة على إمداد احلياة اإلنسانية ٔتا ؼلرجها من أزماهتا
ويربطها ٔتقاصد احلق وغائية  ،ىذه العلـو والقيم اليت سيعود عليها بكثَت من الفوائد

وليس  ،لك ٔتا ؽلنحها من سعة يف إدراؾ احملددات ادلعرفية واألبعاد ادلنهجيةوذ ،اخللق
البحث عن أخبار أو ظواىر أو مصادر لالكتشاؼ العلمّي التقٍّت يف آيات الكتاب 
العزيز الذي ىو شرعة ومنهاج للبشر ٚتيعا ومعادؿ معريّف للكوف ػليط ْتركتو وحركة 

 اإلنساف فيو.
 
 

 اء مناىج التعامل مع السنة النبوية المطهرة :المحور الرابع : بن
 

الرابع يف  األساسي بناء منهج للتعامل مع السنة النبوية ادلطهرة يشكل احملور 
عملّية بناء العقل اجملتهد ادلسّدد، فالسنة النبوية باعتبارىا ادلصدر التفسَتي البياين ادللـز 

وحقيقة دورىا أيضا من خالؿ الرؤية الوحيد للنص القرآين البد من الوعي على حقيقتها 
فبدوف السنة ال ؽلكن بياف ادلنهج  ،ادلنهجية وباعتبار السنة النبوية ادلطهرة ادلصدر البياين

والشرعة وادلعرفة ومقومات الشهود احلضاري والعمراين : فلقد كانت مرحلة النبوة وعصر 
 -لى اهلل عليو وآلو وسلم ص -الصحابة مرحلة تعتمد على االتصاؿ ادلباشر برسوؿ اهلل 

صلوا كما رأيتموين ) 1(خذوا عٍت مناسككم)ومتابعتو والتأسي بو فيما يقوؿ أو يفعل : 
عليو  -. واالتباع والتأسي يعتمداف على التحرؾ العملي يف الواقع للرسوؿ 2(أصلي

لرسوؿ فا -عليو الصالة والسالـ  –وعلى رواية الرواة لتفاصيل ٖتركو  ،-الصالة والسالـ 
                                                           

1
، من طاؼ بالبيت وسعى، من البقاء على اإلحراـ وترؾ التحلل بابرواه مسلم يف كتاب احلج،     ما يلـز

2
باب: األذاف للمسافر، إذا كانوا ٚتاعة، واإلقامة، وكذلك بعرفة وٚتع، وقوؿ ادلؤذف: الصالة يف الرحاؿ، يف الليلة الباردة أو رواه البخاري يف كتاب األذاف،   

 ادلطَتة.
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فالتطبيق النبوي  ،كاف غلسد بسلوكو القرآف يف الواقع  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم   -
والبياف الرسويّل كانا يضيقاف الشقة ٘تاما بُت مكنونات ادلنهج اإلذلي القرآيّن وبُت الواقع 

من  وادلتحملُت للسنن بعقليات أىلو وقدراهتم الفكرية وادلعرفية وبشروط دقة الرواة
 -الذين كانوا حريصُت على أف ال تفوهتم أي جزئية تتعلق ْتياة رسوؿ اهلل  -ابة الصح

ألف ذلك ىو البديل الوحيد عن الوعي بادلنهج الناظم للقضايا  -صلى اهلل عليو وسلم 
ادلختلفة. ولذلك اشتملت السنة على ذلك الكم اذلائل من أقواؿ وأفعاؿ وتقريرات 

وتلقينا كل التفاصيل اليت ٕتعلنا قادرين على أف  -م صلى اهلل عليو وسل -رسوؿ اهلل 
يف غدوه ورواحو وسلمو وحربو وتعليمو  -عليو الصالة والسالـ  -نتابع حركتو اليومية 

عليو الصالة  -وقضائو وقيادتو وشلارستو اإلنسانية بطريقة تكشف عن أسلوبو أو سنتو 
عليو الصالة  -كيف كاف و  ،ف والواقعوبياّنا وتفسَتىا دلنهج التعامل مع القرآ -والسالـ 
عن خصائص الواقع  –إضافة لذلك  –كما أف السنة تكشف   .يربط بينهما -والسالـ 

وىو واقع  ،يتعامل معو ويتحرؾ فيو –صلى اهلل عليو وسلم  –الذي كاف رسوؿ اهلل 
و التنزيل مغاير للواقع الذي ضلياه يف تركيبتو وعقليتو فيدفعنا ذلك إىل استنباط منهج فق

صلى اهلل  -على الواقع  أو " فقو التدّين"،  والتأسي من خالؿ تطبيقات النيب ادلعصـو 
ال من خالؿ النزوع إىل التقليد واحملاكاة يف اجلزئيات والتفاصيل كما يظن  -عليو وسلم 
 الكثَتوف .

يف سنتو ؽلثل ٕتسيدا للربط بُت ادلنهج  -عليو الصالة والسالـ  -لقد كاف  
الذي عاشو،  ولذلك فإف من الصعب فهم كثَت من القضايا يف معزؿ عن  قرآين والواقعال

فهم ذلك الواقع الذي كاف عليو الصالة والسالـ يتحرؾ فيو. كما أنو من الصعب تطبيق 
السنة وٖتقيق واجب االتباع والتأسي واالقتداء بو صلى اهلل عليو وآلو وسلم يف إطار 

اط منهج للتأسي كناظم موضوعي للسنن يضم جزئياهتا يف تتبع اجلزئيات دوف استنب
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ويعترب  -مثال  -فحُت ينهي عليو الصالة والسالـ عن النحت والتصوير  ،إطار منهجي
ادلصورين أشد الناس عذابا يـو القيامة فال ينبغي أف يفهم ّنيو عن ذلك على أنو موقف 

هلل سليماف الذي كاف غلند اجلن عاـ مطلق من اجلماليات اجملسمة يتعارض مع فهم نيب ا
وال مع تساؤالت ادلعاصرين ورلادالهتم يف ىذا ادلوضوع  ،يصنعوف لو ما يشاء من ٘تاثيل

وضلوه: بأنّنا ال نشعر بالرغبة أو االستعداد لعبادة ادلصورات فلماذا ٖتـر علينا ؟ وال 
مد عبده كما فعل الشيخ زل  -يكمن احلل بفتوى جزئية ٖتل ىذا النوع من التصوير

، بل -كما فعل الشيخ ابن باز وآخروف   –أو ٘تنع ذلك   -والشيخ ٓتيت ادلطيعّي 
ينبغي أف يالحظ فيها ادلنهج الذي أشار عليو الصالة والسالـ إليو يف مواقف عديدة 

 ،يا عائشة ! لوال أف قومك حديثو عهد بشرؾ ذلدمت الكعبة فألزقتها باألرض) :مثل
فإف قريشا  ،وزدت فيها ستة أذرع من احلجر ،رقيا وبابا غربياوجعلت ذلا بابُت بابا ش

  1(اقتصرهتا حيث بنت الكعبة
يعمل على قطع دابر صناعة  -صلى اهلل عليو وسلم  -لقد كاف رسوؿ اهلل  

األوثاف والًتويج ذلا بُت قـو حديثي عهد هبا يراد رفع درجة يقينهم التوحيدي اجملرد إىل 
من الوصوؿ إىل ادلنهج الناظم الضابط دلثل ىذه  -إذف  - فالبد ،أعلى ادلستويات

القضايا وقراءهتا قراءة معرفية ٗترج األحاديث والسنن إىل دائرة ادلنهج بدال من دائرة 
اجلزئيات ادلتصارعة اليت كثَتا ما ػلوذلا ادلختلفوف إىل أقواؿ جزئية تدؿ على الشيء 

 ة .ونقيضو وكأّنا أقواؿ أئّمة ادلذاىب ادلختلف
ومن ذلك أننا أعددنا دراسة مستفيضة حُت حدثت أزمة بُت احملكمة الدستورية  

أياـ كانوا قادرين على –العليا يف أمريكا وبُت اجملتمع ادلسلم حُت اعًتض بعض ادلسلمُت 
حيث يوجد على جدراف احملكمة  -ـ.2111االعًتاض قبل سبتمرب / أيلوؿ األسود 

                                                           
1
 نقض الكعبة وبناؤىا. رواه مسلم يف كتاب احلج، باب  
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–ىم عشرة شخصيات قدموا للبشرية شرائع وقوانُت إطار منحوت وضع فيو ما ؽلثل أ
مثل سيدنا موسى وسيدنا سليماف وٛتورايب وجستنياف، ومن ضمنهم ما ؽلثل صورة 

وقد ٛتل يف إحدى يديو مصحفا ويف األخرى  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–رسوؿ اهلل 
لقوة. وبعد سيفا، وك تب تعليق أسفل النحت )الفريز( يقوؿ: إنو فرض تطبيق شريعتو با

أف شاع اخلرب بُت بعض رجاالت اجملتمع ادلسلم يف أمريكا اىتبلها بعض أئمة ادلساجد 
والراغبُت ٓتلق ادلعارؾ الوعلية فرصة ونددوا باحملكمة الدستورية العليا، ودعا البعض إىل 

ا التظاىر أمامها للمطالبة برفع النحت والتعليق معا. ومعلـو أف احملكمة الدستورية العلي
يف أمريكا تعّد رمزا ذا ىالة عالية؛ فهي الناظم والضابط للسلطتُت التشريعية )رللس 
الشيوخ والنواب( والسلطة التنفيذية )البيت األبيض واحلكومة( فهي مرجيعة أمريكا 
حكومة وشعبا. وحينها تلقيت من احملكمة دعوة لزيارهتا ومناقشة ادلوضوع مع كبار 

ر أو اإلساءة اليت تلحق اإلسالـ وادلسلمُت بوجود ىذا موظفيها، ومعرفة مدى الضر 
"الرمز"، وكذلك زلاولة هتدئة ادلسلمُت لئال يصطدموا من دوف أف يقصدوا بأىم ما لدى 
أمريكا ادلعاصرة من رموز قد تبلغ هبا مستوى القداسة. فقبلت الدعوة وقمت بزيارة 

ى أعلى جدراف القاعة، احملكمة واطلعت على تلك الصور العشرة نصف اجملسمة عل
فعلمت أف ذلك النحت كاف قد أىدي إىل احملكمة العليا من احلكومة اإليطالية عاـ 

ـ.( كهدية فرنسا اليت كانت عبارة عن "٘تثاؿ احلرية" يف مدينة نيويورؾ، وشرح 1935)
ال ٘تلك حق تغيَت أي شيء فيها، ورٔتا  -نفسها–يل مدير عاـ احملكمة أف احملكمة 

لتغيَت إىل موافقة اجمللسُت ورٔتا اجراء استفتاء يف شأّنا، وأشار إىل أف احملكمة ال احتاج ا
صلى اهلل عليو وآلو –ترى أف ىناؾ إساءة يف أف يكوف ىناؾ ما يرمز إىل رسوؿ اهلل 

بنفس ادلستوى الذي وضع فيو موسى وسليماف وبقية العظماء العشرة الذين  -وسلم
شرائع، فوافقتو على ذلك ولكنٍت قلت: يف الوقت الذي أشكر عّلموا البشرية القوانُت وال
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االيطاليُت الذين صنعوا ىذا، وأشكر احملكمة اليت وضعت النحت يف ىذا ادلكاف وأ٘تٌت 
لو أف باالمكاف إحداث تغيَت طفيف على التعليق أو وضع ساتر مناسب وبشكل فٍت 

الكلمات اليت ال نراىا مناسبة  على -ؽلكن أف يتحمل اجملتمع ادلسلم يف أمريكا تكلفتو–
يف حق خامت النبيُت، مث قلت: إنٍت أشكركم جزيل الشكر، إننا نعترب وجود ما يرمز إىل 

يف ىذ اإلطار وبُت أعظم عشر شخصيات يف  -صلى اهلل عليو وسلم–سيدنا زلمد 
دلستشرقوف التاريخ التشريعي يعترب نقلة نوعية يف التفكَت الغريب. فإف الذي يتابع ما كتبو ا

عن رسوؿ اهلل، واألوصاؼ ادلقذعة اليت وصفو هبا بعضهم، مث  -بصفة عامة–والغربيوف 
يرى  اعتباره من أىم وّضاع الشرائع والقوانُت على مستوى اإلنسانية، يلحظ نقلة كبَتة 
ال تنسجم ووصفهم لو باإلرىاب وسفك الدماء، واالنشقاؽ عن الكنيسة وغَت ذلك من 

عليو –بإنساف عادي. مث قلت: أرجو أف تفهموا موقفنا، إننا نؤمن بو أوصاؼ ال تليق 
–نبيا ورسوال معصوما من مقارفة الذنوب، ويف مقدمتها خيانة اهلل  -الصالة والسالـ

فيما أرسلو بو، وأرجو أف تعذرونا إذا استفزنا أي شيء ؽلكن أف يسيء إىل  -تعاىل
عنو بشريتو، وال ننكر عليو إنسانيتو، فهو  مقامو، فهو عبد اهلل ونبيو ورسولو، ال ننفي

بشر رسوؿ، وضلن مهما بلغ حبنا وتوقَتنا وتعزيرنا لو فإننا مل ننف بشريتو كما فعل غَتنا، 
ومل ندّع أنو ابن اهلل، وال ثالث ثالثة. وأما موقف بعض األئمة فأرجو أف يفهم يف إطار 

ارة الكلمة، وما ورثتموه من االختالؼ احلضاري، ال التناقض الديٍت؛ فحضارتنا حض
عليو –حضاريت اإلغريق والروماف ؽلثل حضارة الصورة والتمثاؿ. أما ضلن فقد وصفناه 

بالكلمة وصفا دقيقا لو مسعو فناف أو رساـ أو ضلات معاصر الستطاع  -الصالة والسالـ
يف  -عليو الصالة والسالـ–أف يرسم أو ينحت لو شيئا قريبا شلا كاف عليو جسمو 

صلى –ياتو. وقد وجد يف تاريخ حضارتنا فنانوف كانوا على قدرة تامة من رسم مثالو ح
لكنهم مل يفعلوا ذلك ألننا نؤمن أنو أمسى من أي مثاؿ أو صورة  -اهلل عليو وآلو وسلم
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أو شكل، فكّنا نصفو بالكلمة كوصف علي بن أيب طالب وىند بنت ىالة وغَتعلا. 
يق، وسألوين أف أكتب يف ادلوضوع فتوى، فكتبت ْتثا فوعدوا أف ينظروا يف أمر التعل

ٓتمس وأربعُت صفحة ؽلكن أف يكوف حيثيات لفتوى، ذلك أنٍت أنفر بطبيعيت من 
 شلارسة الفتوى إال ما اضطر إليو.

 
 الرواية بديل عن المنهج: 

 
لقد ارتبط العرب يف مرحلة نزوؿ القرآف ٔتفهـو االتباع واالقتداء واٗتذوا من  
 أو بديل ادلنهج قدوة عملية جسدت ذلم ادلنهج -صلى اهلل عليو وسلم  -اهلل رسوؿ 

القائم على ادلالحظة والرواية طبقا لشروطهم وظروفهم الواقعية احلياتية ويف إطار االتباع 
والتأسي نشأت مفاىيم "ادلأثور وادلنقوؿ" وجرت رواية األحاديث وتناقلها منقطعة عن 

وعوملت على أّنا  -ثَت من العناصر الضرورية لفهمها ظروفها وأسباب ورودىا وك
ويف  ،كنصوص القرآف اجمليد يكفي لفهمها اإلدراؾ اللغوي  ي؛مصدر نص -ّتملتها 

زلاولة للتخفيف من آثار ذلك جلأ من جلأ إىل التأويل الباطٍت والتفسَت الرمزي واإلشاري  
ر إال اضطرابا وكاف الواجب ىو كمخرج من التقيد ْترفية ادلأثور ولكن ما زاد ذلك األم

الوصوؿ إىل ادلنهج القرآين النبوي لتنضبط على ىدى منو سائر التفاصيل واجلزئيات 
 ولتفهم يف إطاره فتتبُت ادلقاصد وتتضح الغايات.

عن الناظم ادلوضوعي لألمور  -باستمرار  -إف العقلية ادلعاصرة عقلية تبحث  
التحليل  ملياتفضمن ىذه ادلنهجية تصبح ع ،األبعاد وٖتاوؿ النفاذ إىل ادلنهجية الكاملة

والنقد والتفسَت ىي اإلطار ادلوضوعي للحركة الفكرية يف تعاملها مع القضايا الكونية 
واحمللية، وهبذه ادلنهجية ؽلكن النفاذ إىل مقاصد القرآف اجمليد وتفهم السنة النبوية دوف 
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نية أو زلاوالت ٕتديد ٖتاوؿ إحداث الوقوع يف إطار ماضوية سكونية أو تأويالت باط
فكأّنا تعبَت عن  ،تعديالت أو تأويالت لتطبيقات ادلاضي لتعيد إنتاجها يف احلاضر

، وذلك ال ؽلثل التجديد الذي ننشده بإعادة أو لغة جديدة ادلاضي يف ثوب جديد
وال  ،ياالرتباط بالقرآف الكرًن بوصفو ادلصدر اإلنشائي وبالسنة بوصفها ادلصدر التفسَت 

 ػلقق ىدؼ عادلية اذلدى ودين احلق .
 

 المحور الخامس : قراءة التراث اإلسالمي قراءة سليمة :
 

وذلك بإعادة دراسة وفهم تراثنا اإلسالمي وقراءتو قراءة نقدية ٖتليلية معرفية  
ٗترجنا من الدوائر الثالث اليت ٖتكم أساليب تعاملنا مع تراثنا يف الوقت احلاضر : دائرة 

ودائرة التلفيق واالنتقاء العشوائي. فهذه الدوائر  ،ودائرة القبوؿ ادلطلق ،لرفض ادلطلقا
كما ال   ،الثالث ال ؽلكن أف ٖتقق التواصل مع ما غلب التواصل معو من ىذا الًتاث

وكل ىذه األساليب  ،ؽلكن أف ٖتقق القطيعة مع ما غلب إحداث القطيعة معو من ذلك
معرقال يف احلاضر ومصادرا للمستقبل . لكن إعادة القراءة وفق ٕتعل من الًتاث معيقا و 

وٖتكيم  ،منهجية معرفية سليمة كفيل ٔتساعدتنا على اخلروج من إطار الدوائر الثالث
النظاـ ادلعريف اإلسالمي وادلنهجّية ادلعرفية اإلسالمية بو مع االحتكاـ إىل مصدري اذلدى 

 تكوف مقصودة يف ذاهتا وإظلاال ضاياه اليت قد والنور والكتاب والسنة يف احلكم على ق
يف بياف منهجية تعامل العقل ادلسلم مع ظواىر اإلنساف والكوف على سلتلف  ىي مطلوبة

ادلعاصرة،  االجتماعية وما ؽلكن االستفادة بو من ىذه ادلنهجية يف فهم ظواىرنا ،العصور
وإظلا ىو فكر نسيّب مقيّد  ،فذلك ألف الًتاث ليس فكرا مطلقا متجاوزا للزماف وادلكا

زلّدد ْتدود الزماف وادلكاف الذي وجد فيو ولكّنو كأّي فكر إنسايّن نسيب يف زمانو 
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وكوف الًتاث اإلسالمي قائما ومنطلقا من نص موحى مطلق متجاوز  ،ومكانو وإنسانو
 حلدود الزماف وادلكاف فإف نسبة احلقيقة فيو قد تكوف أكثر من ذلك الفكر ادلنفصل

ولكن يف كال احلالتُت غلب وضع الًتاث يف موضعو حيث ىو  ،وادلنبت عن الوحي
، استهدفت ٖتقيق أىداؼ زلددة، وقامت معُت أفكار ومعاجلات وتفسَتات لواقع

غلب أف نبحث عن ٖتقيق أىداؼ زلددة من وراء  زلددٔتعاجلات وتفسَتات لواقع 
والًتاكم ومعرفة ادلنهاج واألنساؽ  تتمثل يف ٖتقيق التواصل ،وإعادة اكتشافو ،فهمو

 الصاحلة لزماننا ومكاننا .فاىيم ادلعرفية اليت سادتو واالستفادة  من األفكار وادل
 

 المحور السادس : التعامل مع التراث اإلنساني :
 

لكي  -أيضا  -بناء منهج للتعامل مع الًتاث اإلنساين ادلعاصر وكذلك البد من  
ن أساليب التعامل احلالية اليت ٗتلفت عن أطر وزلاوالت ؼلرج العقل ادلسلم معو م

أو القبوؿ ادلطلق بروح مستلبة ٘تاما أو  ،ادلقاربات مث ادلقارنات لتنتهي بالرفض ادلطلق
الذي ال تقوده منهجية منضبطة وال قراءة معرفية تبحث عن أو بروح االنتقاء العشوائي 

ؾ أثر الفوارؽ احلضارية والثقافية على ادلعرفة احلكم وال تقع يف إطار التقليد والنقل وتدر 
 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 

" ليستقيم مسار االجتهاد العلـو الطبيعية وجهة إسالمية" أو "التأص يل اإلسالمي للعلـو
واإلبداع يف الفقو وغَته. فنحن قد وجدنا أنفسنا أماـ وضعية عادلّية تعمل على توظيف 
ادلعارؼ والعلـو واكتشافات العلـو ومنجزاهتا توظيفا يفصم العالقة بُت اخلالق والكوف 
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ا لتصوراتنا اإلسالمية. واإلنساف، وذلك بطرح تصورات حوؿ الوجود يبدو بعضها نقيض
إذ ليست القضية أف ننتقي من مقوالتنا الدينية ما  ،وقد تكوف ىي كذلك وقد ال تكوف

 .أو نرفضها وندمغها بالكفر ،يتوافق مع تلك التصورات لنقوؿ؛ إّّنا لدينا من قبل
وبا فمنطلق ٕتديد ادلعرفة منذ األساس ٕتاه العلـو الكونية ليس منطلقا الىوتيا وليس مطل

فلو   ،منا أف نقتدي بغَتنا ألف ٕتربة الغَت يف مواجهة العلم ومنجزاتو ٗتتلف عن ٕتربتنا
وقد  ،أي القراءة األوىل فقط ،كاف القرآف الىوتا دلا جازت فيو إال قراءة البعد الواحد

أمرنا ٓتالؼ ذلك؛ فنحن ال نصارع العلم ألننا ندرؾ أف الوحي يف الكوف الكتايب ىو 
فإذا ظهرت اضلرافات أسندت إىل العلم فادلطلوب تطهَت  ، الكوف الطبيعيالوحي يف

العلم منها، وىذا أساس اجلمع بُت القراءتُت إذ مل يكن الدين من قبل يواجو سوى فكر 
ومل يكن مسلحا بالعلم التطبيقي ادلعاصر ونتائجو اليت أدت إىل قياـ  ،عقلي وضعي رلرد

 –بنشر اذلدىباعتبارنا أمة مأمورة –فادلطلوب منا  ،يديةمذىبيات ٕتاوزت الوضعية التقل
اسًتجاع العلم من ىذه ادلذىبيات ادلنحرفة وتطهَته من آثارىا وإعادة توظيفو ٔتنطق 

ف وعليو فإف العقل اجملتهد ادلبدع الذي ضلتاجو دلواجهة ٖتديات ،اجلمع بُت القراءيت
ية اإلسالمية األوىل إىل العادلية اإلسالمية ادلرحلة الراىنة واالنتقاؿ من حالة بقايا العادل

مضافا إليها الوعي  ،الثانية ىو العقل القائم على التفاعل مع تلك احملاور الستة ادلذكورة
على دالالت حتمية ظهور الدين وعادلية اإلسالـ وحتمية ختم النبوة وانتقاؿ مهاـ 

ادلعصومة اليت ال  ٕتتمع على  التجديد وحراسة الدين من األنبياء ادلتتابعُت إىل األمة
وذلك يعٍت أننا  ،وحاكمّية الكتاب الكرًن والشريعة ادلبنية على التخفيف والرٛتة ،ضاللة

 يف حاجة إىل إعادة تشكيل العقل ادلسلم وإعادة بناء منظومة التفكَت اإلسالمية بناءً 
نساف وفقا ؽلكنها من ٖتقيق أىداؼ اإلسالـ الكربى. ويف مقدمتها إعادة بناء اإل

الذي يستطيع أف يعيش يف قلب احلضارة الغربّية، وؽلتص فادلسلم للتصور اإلسالمّي، 
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صدماهتا العنيفة، ليس إنسانا عاديا ؽلكن بناؤه بفقو النوازؿ واحليل وادلخارج والرخص 
والتأويالت، بل ىو اإلنساف الرسايل الذي يدرؾ مهمة وجوده يف الغرب بنفس الشكل 

عي بن عامر حُت قاؿ لرستم: "إّف اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة الذي أدركو رب
العباد إىل عبادة اهلل وحده، ومن جور األدياف إىل عدؿ اإلسالـ، ومن ضيق الدنيا إىل 
سعة الدنيا واآلخرة"، فهو إنساف تغيَت ػلمل قدرات التغيَت بشروطو ادلعاصرة، فالفقو 

 إنساف بادلواصفات التالية: بناء دؼ تهه يساحلضاري األكرب الذي نريد
(  بناء إنساف التغيَت الرسايل ادلكوف يف إطار التالوة والتزكية ومعرفة العلم واحلكمة 1

 الواعي بذاتو ؤتهمتو .
يعمل على إعادة تشكيل األمة القطب اخلَتة الوسط ادلخرجة للناس اإلنساف الذي (  2

 شهادة منهم .القادرة على استقطاهبم والوقوؼ موقف ال
لو قدرة على الوعي بالعلمية ادلستوعبة للبشرية ادلتجاوزة لكل أنواع اخلطاب إنساف (  3

 احلصري قوميا أو جغرافيا أو طائفيا أو الىوتيا .
وىي ليست  ،يتمتع بقدرة على الوعي باحلاكمية ادلهتدية بكتاب اهلل احلاكمإنساف (  4

وال كفاح إلغلاد ظل  ،الفة كخالفة داوود وسليمافوال خ ،حاكمية إذلية موسوية مباشرة
 هلل يف األرض من البشر فهو سبحانو ليس كمثلو شئ وال ظل لو .

لو إدراؾ ووعي خلواص الشريعة اإلسالمية وأعلها : أّنا شرعة ٗتفيف ورٛتة إنساف (  5
 منطلق ،وٖتليل للطيبات ،وٖترًن للخبائث ،ورفع للجرح، ووضع لألصر واألغالؿ

 التكليف منها ىو التشريف والتخفيف ال التشديد واالنتقاـ .
فإذا فهمت ىذه ادلعطيات فهما صحيحا ويف إطار وحدهتا العضوية وتكاملها  

اجملتهد القادر على  نكوف قد قاربنا اإلطار النظري الصحيح الذي ؽلكن أف يقـو ويبٌت
فما  ،كورة يفضي إىل اآلخرفكل عنصر من العناصر ادلذ ، األكرب احلضاري الفقو توليد
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من دين يدعي العادلية ويكوف بذات الوقت منغلقا عاجزا عن استيعاب أنساؽ العامل 
احلضاريّة ومناىجو ادلعرفّية . وليكوف ذلذا الدين العادلي قدرة االستيعاب ىذه فالبد أف 

. يكوف نصو مطلقا ْتيث يرقى على اخلصوصيات البشرية ويتفاعل معها بنفس الوقت 
وحُت يكوف النص مطلقا ليحقق عادليتو فالبد أف تتصف أحكامو بالتخفيف والرٛتة 

اإلسالـ اخلالدة وىي دعائم مشروعو دعائم وىذه ىي  ،على مستوى التشريعات
، وختم وشرعة التخفيف والرٛتة ،وعادلية اخلطاب ،احلضاري التغيَتي )إطالقية الكتاب

 ( .النبوة، واجلمع بُت القراءتُت
وما أرسلناؾ إال كافة للناس بشَتا }رسالة  وخطابا :  ،لقد جاء اإلسالـ عادليا 

. وصفة العادلية يف الرسالة ٖتملها معٌت [28سبأ:] {ونذيرا ولكن أكثر الناس ال يعلموف
فيجد فيها اآلسيوي  ،القدرة على استيعاب العامل كّلو ضرورة توافر عناصر خطَتا أال وىو

وكذلك األورويب واألمريكي ومن ىم  ،ا كما غلد األفريقي فيها حاجتوحاجتو لينتمي إليه
فكيف ؽلكن خلطاب واحد أف يستوعب البشريّة بأكملها إف مل  ،يف سائر أضلاء العامل

يكن قادرا على استيعاب خصوصياهتا وسائر أنساقها احلضارية وأظلاطها الثقافية 
 !ومناىجها ادلعرفية

 
 الخطاب القرآني وآفاقو:

 
لقد صور البعض اخلطاب اإلسالمي بأنو خطاب حصري عريب انطالقا من 

 أمرين :
حيث يعود من يقرأه إىل أصوؿ  ،أف القرآف عريب اللغة ال يفهمو غَت العرب  أولهما :

 اللغة العربية وقواعدىا وقاموسها .
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  مقيد بأسباب نزوؿ وورود ٗتتص بالعرب وإىل أمثاؿ ىي من بيئتهم أنو ثانيهما :
وإىل أعرافهم  ،[17الغاشّية:] {أفال ينظروف إىل اإلبل كيف خلقت}كوصف  اجلمل : 

وإىل  ،يف التبٍت وتعدد الزوجات وإىل صراعاهتم مع بٍت قريظة والقينقاع وبٍت النضَت
قصص أنبياء اقتصر ذكر من ذكر منهم على ما بُت النيل والفرات واجلزيرة العربية من 

 ،باختصاص الرسالة بالعرب واختصاص خطاب القرآف هبم كذلك ذلذا قيل ،دوف العامل
 وفسر االنتشار خارج الدائرة العربية بأنو مت بقوة الفتح والقتاؿ .

 {وما أرسلناؾ إال كافة للناس}معٌت قولو تعاىل :  -ٚتيعا  -إننا ندرؾ  
ىل أي ولكن إ [117األنبياء:] {وما أرسلناؾ إال رٛتة للعادلُت}، وكذلك [28سبأ:]

مدى ؽلكن أف ندفع هبذه العادلية وندحض منطلقات ادلنطق ادلعاكس اليت تتلخص ٔتا 
 يلي :

 (  أف الكتاب الكرًن عريب .1
 ( وأنو مقيد إىل نسق بيئة عربية وخطاب موجو إليها .2
 (  أنو ما من نصوص زلدودة ؽلكن أف تستوعب حركة البشرية كلها .3
رنا حيث حدثت من بعده تغَتات تارؼلية واجتماعية (  وأنو تنزؿ قبل أربعة عشر ق4

وانتقل العامل بأكملو من الدورة الرعوية الزراعية واالقتصاد الطبيعي إىل الدورة الصناعية 
 والثورة الفيزيائية والتكنولوجية .

على ادلستوى  -إف صفة العادلية كخاصية للقرآف تثَت قضايا كبَتة جدا 
خاصة الذي يعيش يف الغرب -العقل ادلسلم ادلعاصر  ادلوضوعي العاـ وتفًتض على

 أف يوضح احلقائق التالية : -ويتعامل معو
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(  أف القرآف الكرًن وإف تنزؿ بلغة عربية لفظا إال أنو مطلق يف معانيو وزليط وشامل 1
ومستوعب ٔتستوى كلي للوجود الكوين وحركتو وصَتورتو ٔتا يف ذلك األنساؽ احلضارية 

 يت جاءت بعده .وادلعرفية ال
 والالزلدود باحملدود، ،(  إف عالقة القرآف ببيئة النزوؿ العربية ىي عالقة ادلطلق بالنسيب2

وأف السنة النبوية قد قامت بدور ادلبُت دلنهجية  ،والالمقيد بادلقيد وادلتجاوز بادلستوعب،
 تعلق ادلطلق القرآين يف الواقع النسيب .

صوصا زلدودة ومتناىية على مستوى ادلعاين وتفرعاهتا (  إف اخلطاب القرآين ليس ن3
 وإف كاف نصوصا زلدودة ومتناىية على مستوى اللفظ .

 (  إف تنزلو قبل أربعة عشر قرنا تضمن خاصتُت :4
 ىيمنتو وإحاطتو ٔتا سبقو من األزمنة .  أوال :
ا سبق قدرتو على استيعاب ما يليو من األزمنة فهو ادلصدؽ وادلهيمن دل  ثانيا :

 .مع قابلية التجاوز بعد االستيعاب وادلستوعب وادلهيمن على ما يلحق
 

 القرآن والخصائص العالمية: 
 

 ،إذف فعادلية اإلسالـ تبدأ من فهم خصائص الكتاب ادلتضمن لعادلية اخلطاب 
ادلستوعب وادلتجاوز بذات الوقت إلشكاليات كافة األنساؽ احلضارية وادلناىج ادلعرفية 

-اكية ال يف ادلاضي فقط ولكن يف احلاضر وادلستقبل أيضا ولكافة البشرية واإلدر 
إذا فهم على أنو ادلعادؿ للكوف وحركتو، وىذا ىو الذي سيساعدنا ومن يأيت  -كذلك

 .شلارسة االجتهاد واإلبداع الفكريبعدنا على بناء "الفقو األكرب" و 
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ي دفعة واحدة لنقوؿ من الضرور  ادلنهجي غَت أننا ال ننتظر اكتماؿ ىذا اجلهد
فخصائص العادلية ظاىرة يف الكتاب الكرًن ويف سَتورة التاريخ اإلسالمي وإف   ،ىنا نبدأ

وىي ْتيث يستطيع الباحثوف تداولو واستعمالو، كانت مل تتحوؿ إىل منهج بعد، 
وذلك إذا رتبت ذىنيا  ،وتدؿ كل خاصية على األخرى ،خصائص يشد بعضها بعضا

 النحو التايل : ومعرفيا على
(  ليكوف اخلطاب عادليا كاف البد من ختم النبوة وذلك لتوحيد ادلرجعية فال تتعدد 1

 وػلدث النسخ والتعارض واالختالؼ . ،النبوات التالية
(  ليكوف اخلطاب عادليا كاف البد من ٖترير القرآف من خصوصية بيئة النزوؿ وذلذا 2

صلى اهلل عليو وآلو وسلم  -ا على يدي رسوؿ اهلل أعيد ترتيب مواقع آيات القرآف توقيف
 قبل التحاقو بالرفيق األعلى . -
يا كاف البد من نسخ الشرائع ذات اخلصوصيات عادل(  ليكوف اخلطاب القرآين 3

احلصرية لشعوب وقبائل زلددة وىي شرائع إصر وأغالؿ لتستبدؿ بشرائع القرآف اليت 
افة ْتيث ٖتمل قابلية الشموؿ والعمـو والتجّدد تتفق مع حاجات اجملتمعات العادلية ك

لتكوف مشًتكة وقابلة للتطبيق يف كافة أرجاء العامل وىي شرائع احلدود الدنيا القائمة على 
)التخفيف والرٛتة( وضبط حركة اإلنساف يف دائرة األمانة واالستخالؼ والعمراف 

 واالبتالء .
تضمن النصوص اللغوية احملدودة معاين (  وليكوف اخلطاب عادليا كاف البد من أف ت4

إطالقية تكتشف عرب اكتشاؼ منهجية القرآف ادلعرفية ضمن وحدتو البنائّية حُت تنطلق 
من ىذه ادلسلمات العقيدية بوصفها )فرضيات( علمية موضوعية تؤكد يف ترابطها على 

أيدينا مثل عادلية اخلطاب اإلسالمي وسنكشف أف قدرا منها ىو من البديهيات اليت بُت 
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وحاكمية الكتاب ادلطلق يف معانيو للبشرية كلها  ،وشرعة التخفيف والرٛتة ،ختم النبوة
 وصَتورتو مع الزماف وادلكاف .

وقلنا يا آدـ }فاخلطاب اإلذلي التارؼلي يف القرآف إذ يبدأ باحلالة العائلية )آدـ(  
قبلية أكثر اتساعا  فإنو يتدرج ليخاطب حالة [35البقرة:] {اسكن أنت وزوجك اجلنة

مث ؽلضي  ،[122البقرة:] {يا بٍت إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم}يف العائلة : 
 {ىو الذي بعث يف األميُت رسوال منهم} ليخاطب حالة أمية أكثر اتساقا من القبلية: 

وقد وردت ىذه اإلشارات ضمن سياؽ متدرج يف سورة البقرة . مث يتسع  ،[2اجلمعة:]
ىو الذي }خلطاب اإلذلي التارؼلي من بعد العائلة والقبيلة واألمية إىل احلالة العادلية : ا

 .[28الفتح:] {أرسل رسولو باذلدى ودين احلق ليظهره على الدين كلو ولو كره ادلشركوف
فلكل  ،ويتطابق تدرج اخلطاب اإلذلي التارؼلي مع حاالت التشريع ا دلختلفة 

ية اخلاصة هبا يف إطار التوجو الديٍت العاـ، فالتشريع الديٍت يتفاعل حالة شليزاهتا التشريع
 -. فَتد اهلل [48ائدة:{ ]ادلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا}مع خصائص كل واقع 

مل تقل اآلية : "ولكل  إذ ،األمر إىل نفسو دوف األخذ بنسبية احلالة -سبحانو وتعاىل 
 : "لكل جعلنا منكم".منكم جعلنا شرعة ومنهاجا" ولكنها قالت 

ىكذا ينبهنا القرآف إىل ضرورة دراسة الشرائع الدينية بشكل مقارف يرتبط ٔتراحل  
وضع البشرية وتدرج اخلطاب اإلذلي من احلالة العائلية وإىل العادلية مرورا بالقبلية ومرحلة 

يعتمد األميُت . فإذا انتهينا إىل اخلطاب اخلامت وىو اخلطاب العادلي صلد أنو خطاب 
شرعة التخفيف والرٛتة لكافة البشرية على حساب نسخ شرائع اإلصر واألغالؿ 

الذين }وذلك حىت تتطابق العادلية مع احلد األدىن ادلشًتؾ القابل للتطبيق :  ،السابقة
يتبعوف الرسوؿ النيب األمي الذي غلدونو مكتوبا عندىم يف التوراة واإلصليل يأمرىم 

دلنكر وػلل ذلم الطيبات وػلـر عليهم اخلبائث ويضع عنهم بادلعروؼ وينهاىم عن ا
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إصرىم واألغالؿ اليت كانت عليهم، فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزؿ 
 .[157األعراؼ:] {معو أولئك ىم ادلفلحوف

إذف فنحن أماـ خطاب إذلي يف القرآف الكرًن ؽلضي متدرجا من العائلية إىل  
يقابلو تدرج يف اخلطاب التشريعي من شرائع اإلصر  ،األمية إىل العادليةالقبلية إىل 

واألغالؿ وإىل شرعة الرٛتة والتخفيف . ولكن األخطر من ذلك كلو تدرج مقابل يف 
مث إىل حاكمية كتاب  نبوية مطلقة إىل حاكمية خالفة يةمفهـو احلاكمية من حاكمية إذل

. 
للحاكمية اإلذلية  -ماعات اإلسالمّيةبُت كثَت من اجل-فادلفهـو السائد  

 {إف احلكم إال هلل يقص احلق وىو خَت الفاصلُت}يستخلص من آيات زلددة منها : 
، وكذلك [11:الشورى] {وما اختلفتم فيو من شئ فحكمو إىل اهلل} ، [57األنعاـ:]
آيات  [ يف حُت أف ٚتيع44:ادلائدة] {ومن مل ػلكم ٔتا أنزؿ اهلل فأولئك ىم الكافروف}

باتباع ما أوحي إليو تنبو إىل حاكمية الكتاب،  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم–أمر النيب 
 إضافة إىل آيات أخرى ذات داللة مباشرة يف ىذا اإلطار.

غَت أننا حُت نبحث يف دالالت ىذه ادلفاىيم ضمن النسق القرآين وبالطريقة  
التطور التارؼلي من العائلية إىل اليت نظرنا هبا إىل تدرج اخلطاب اإلذلي على مستوى 

ومن شرائع اإلصر واألغالؿ إىل شرعة التخفيف والرٛتة نكتشف أظلاطا سلتلفة  ،العادلية
 ذلذه احلاكمية تتضح منها حقيقة "حاكمية الكتاب" .

فهناؾ يف البداية حاكمية إذلية )مطلقة( يهيمن اهلل فيها على البشر وظواىر  
كشق البحر يف   ،خارج قوانُت الوجود الطبيعي والوجود اإلنساينالطبيعة ىيمنة مباشرة  و 

فأوحينا إىل موسى أف اضرب بعصاؾ البحر فانفلق فكاف كل فرؽ  }حاؿ الطبيعة 
وإذ استسقى موسى }كانبحاس ادلاء من الصخر أو  [63{]الشعراء:كالطود العظيم
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، ويف [61البقرة:{ ]لقومو فقلنا اضرب بعصاؾ احلجر فانفجرت منو اثنتا عشرة عينا
قل ىل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة }حاؿ ادلعصية البشرية يتم ادلسخ إىل قردة وخنازير 

مث ادلوت  ،[61دلائدة:]ا {عند اهلل من لعنو اهلل وغضب عليو وجعل منهم القردة واخلنازير
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهلل جهرة }والبعث الدنيوي يف آف واحد 

 {مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكروف ،كم الصاعقة وأنتم تنظروففأخذت
 .[56البقرة:]

فهذه حاكمية إذلية  ،ػلكم ىنا حكما مطلقا مباشرا -سبحانو وتعاىل  -فاهلل  
ولذلك اختلط  ،مباشرة ذلا نسقها ادلفاىيمي وإطارىا التارؼلي وخصائصها التشريعية

 سهم "بشعب اهلل ادلختار" .األمر على بٍت إسرائيل ومسوا أنف
، على ىذا النمط من احلاكمية اإلذلية ادلطلقة -بعد ذلك  -و٘ترد اإلسرائيليوف  

طلبهم من اهلل ٖتويل احلاكمية إليهم كاف إعالنا عن عجزىم عن قبوؿ مقتضيات ىذه و 
لنا أمل تر إىل ادلأل من بٍت إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنيب ذلم ابعث }احلاكمية : 

فحوؿ اهلل  -جل شأنو  -، واستجابتو [246البقرة:] {ملكا نقاتل يف سبيل اهلل
ولكن مع تزويد أولئك  ،حاكميتو اإلذلية ادلطلقة إىل حاكمية استخالؼ بشري نبوي

ولقد }األنبياء ادلستخلفُت بقدرات اذليمنة على الطبيعة والكائنات ادلرئية وغَت ادلرئية 
 ،ما وقاال احلمد هلل الذي فضلنا على كثَت من عباده ادلؤمنُتآتينا داوود وسليماف عل

وورث سليماف داوود وقاؿ أيها الناس علمنا منطق الطَت وأوتينا من كل شئ إف ىذا ذلو 
 {وحشر لسليماف جنوده من اإلنس واجلن والطَت فهم يوزعوف ،الفضل ادلبُت

 . [17-15النمل:]
تخالؼ على البشر والكائنات والطبيعة وقد كاف لذلك النمط من حاكمية االس 

فحُت ؼلطئ داوود تتسور ادلالئكة  ،ضوابطو التشريعية بتدخل إذلي فوري لتقوًن أي خطأ
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وحُت ؼلطئ  ،[21ص:]  {وىل أتاؾ نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب}احملراب للتصحيح 
دا مث ولقد فتنا سليماف وألقينا على كرسيو جس}سليماف يلقي اجلسد على كرسيو 

. فتلك حاكمية استخالؼ مزودة بقوى السيطرة على الطبيعة  [34ص:] {أناب
 والكائنات وبتدخل إذلي فوري لتسديد اخلليفة النيب .

مث نأيت إىل  النمط الثالث من بعد احلاكمية اإلذلية ادلطلقة و حاكمية  
اىر الفعل االستخالؼ وىي احلاكمية البشرية يف إطار كتاب إذلي مطلق حيث ٗتتفي ظو 

وحيث ٗتتفي قدرات اذليمنة على  وضرب احلجر وتفجَت ادلاء اإلذلي اخلارؽ كشق البحر
الطبيعة والكائنات باالستخالؼ وتنتهي حصرية اخلطاب وحيث ٗتتم النبوات 

 والرساالت .
أيا كاف نسقو احلضاري  ،تلك ىي حاكمية الكتاب ينفذىا اإلنساف ادلستخلف 

ملتزما بقيم اذلدى ودين احلق . إف ىذا التحليل ادلنهجي  ،ادلعريفوظلطو الثقايف ورلالو 
مػن حاكمية إذليػة مطلقة إىل حاكميػة  ،يوضح تدرج مفهـو احلاكمية يف ثالث مراحل

بُت األشكاؿ الثالثة  قارنا، إىل حاكمية كتاب ينفذىا اإلنساف . فإذا نبوياستخالؼ 
عادلية( واخلطاب التشريعي  -قبيلة  -)عائلة  على مستوى اخلطاب اإلذلي للحالة البشرية

حاكمية  -ٗتفيف ورٛتة( واخلطاب احلاكمي )حاكمية إذلية مطلقة  -)إصر وأغالؿ 
حاكمية كتاب( سنجد أف السياؽ الديٍت ينتهي لدى ثالثية تربط ما بُت  -استخالؼ 

اإلسالـ )عادلية اخلطاب وحاكمية الكتاب وشرعة التخفيف والرٛتة( وىذه ىي عناصر 
 ومضامُت توجهاتو واإلطار الذي يؤسس ٔتوجبو اجملتمع العادلي وتقـو عليو فلسفة

 ومشروع اإلسالـ احلضاري كلو. التغيَت الشاملاالجتهاد والتجديد و 
صائص القرآف ادلنهجية خل اإف ىذا التحليل ػلمل يف ذاتو منهجا يف الفهم وإدراك 

ويتجاوز  ،وتتعدد طرؽ التناوؿ ،ق يف ادلعٌتالدعوة ْتيث يتسع النص ادلطلالعمل و  يف
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ادلطلق القرآين نسبية بيئة التنزيل بل يؤكد على قدرات العطاء القرآين وإمكانيات تواصلو 
 ،مع سائر قضايا البشرية ومعاجلتو لكل األسئلة ادلثارة يف ساحتنا ادلعاصرة وما يأيت بعدىا

وتكاد تشل الفكر ادلتدين بشك  ،رةوىي قضايا مل تطرح من قبل ألّنا حادثة ومعاص
عاـ وٕتعل أصوات ادللتزمُت تبدو نشازا حُت تقدـ فقو الواقع التارؼلي ادلوروث على أنو " 
الشريعة اإلسالمّية " فتبدو حركات الصحوة اإلسالمية كأّنا تأخذ بشرعة اإلصر 

طريق ادلهدي ادلنتظر واألغالؿ ويضيق فهمها لعادلية اإلسالـ لتتصورىا أمرا غيبّيا يأيت عن 
 موقع اإلنساف من حاكمية الكتاب . -آنذاؾ  -هم ىذا يتبُت والسيد ادلسيح. إذا ف  

فلو ٘تكن الفكر اإلسالمي ادلعاصر من استكشاؼ ىذه اآلفاؽ فإنو لن يكوف  
فكرا سكونيا يدور يف حلقات الواقع التارؼلي ويعجز عن حل ادلشكالت أو مواجهة 

بعضها ٔتفهـو التشريع  اإلذلي ومعٌت السلطة واجملتمع وعالقة النص  التحديات اليت يتعلق
القرآين بادلتغَتات االجتماعية والتارؼلية ومفهـو اإلطالقية يف القرآف ومفهـو التغيَت 
ومفهـو اجلماعة واألمة والتقليد واالتباع والتجديد والتجدد وإمكانية إعادة قراءة النص 

خاصة فيما يتعلق  ،والدالالت اليت مل يلتفت إليها من قبلالقرآين ْتيث يعطي النتائج 
ٔتفهـو ادلطلق القرآين يف تأسيس اجملتمعات ادلعاصرة وادلركبة على وحدة السوؽ الصناعي 

بديل عن الفقو الذي  إسالمي العادلي ادلعاصر ومن تلك النتائج والدالالت تقدًن فقو
يتم يف دائرة  زلدود ة أكرب من ٕتديدإذف فالقضي .أنتج ضمن رلتمعات رعوية زراعية

أو افتعاؿ التحديث  ،وأكثر من التحدث بلغة عصرية يف موضوعات قدؽلة ،أصوؿ الفقو
أو زلاوالت التوفيق دلا بدا لدى البعض متعارضا  ،لتفسَتات تارؼلية سابقة مقيدة بعصرىا

اب اجمليد مع النصػوص . فالتعارض ىو يف أصل الفهم البشري وليس يف نصوص الكت
 احملفوظ ْتفظ اهلل تعاىل .
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فإف أوىل البدايات إلحداث التغيَت والنقلة النوعية للمجتمع ويف كل  ،إذف 
احات الواقع ادلعاصر فإذا  ساالٕتاىات إظلا تبدأ بإعادة قراءة النص القرآين وفهمو ضمن م

 كاف اإلسالـ قد تأسس يف مبتدأ عادليتو على :
لو أنفقت ما }دفعة اإلذلية اليت ألفت بُت القلوب وٚتعت بينها ( التوفيق اإلذلي أو ال1

 . [63األنفاؿ:] {يف األرض ٚتيعا ما ألفت بُت قلوهبم ولكن اهلل ألف بينهم
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ا لكتاب واحلكمة }( والتنشئة النبوية للصحابة والرواد 2

 .[129البقرة:{ ]ويزكيهم
 
خَت أمة أخرجت للناس تأمر بادلعروؼ وتنهى عن تبارىم باع( وخروج العرب للعامل 3

ادلنكر وتؤمن باهلل . إف خصائص عادليتنا الراىنة بعد مرور أربعة عشر قرنا على نزوؿ 
الكتاب الكرًن تتطلب منا إعادة قراءة النص القرآين الكتشاؼ كوامنو وتوجيهاتو ادلكنونة 

ما وىذا  ،وإطالؽ ىذه الدراسات للناس ،ةحوؿ ادلتغَتات االجتماعية والتارؼلية ادلعاصر 
أسست ٔتقتضاه جامعة العلـو اإلسالمية واالجتماعية اليت نشرؼ عليها يف والية فرجينيا 

تقدـ مشروعها يف إصالح مناىج الفكر وبناء ادلعرفة اإلسالمية وىي أمريكا،  –
 وفق الضوابط همة تستهدؼ تكوين اإلنساف الرسايل، إنساف التغيَتادلعاصرة، وىذه ادل

ادلنهجية وادلعرفية اليت يكشف عنها ىذا الكتاب الكرًن ادلطلق. إف القضية اآلف قضية 
فليست القضية  ،القرآف طروحاتو وحلولو لإلشكاليات ادلعاصرة يْتث وعلم حىت يعط
فأكثرنا تطورا يف ىذا العامل ٔتا ؽللكو من تقنية وطاقة وعناصر  ،نإتة عن ٗتلفنا فقط

مؤىلة وأنظمة دستورية مستقرة الزاؿ يعاين من أزمات ٖتيط بوجود اإلنساف  بشرية
 وتفكك شخصيتو . فالتحدي عادلي واخلروج من  ادلأزؽ ال يكوف إال عادليا.
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إف ىذا اجلهد الفكري يرتبط بعامل متغَت نوعيا وليس كميا . فعادلية اليـو ترتبط  
عوية الزراعية واقتصادىا الطبيعي وما  ٔتركزيات صناعية متقدمة خالفا للمجتمعات الر 

فإذا  ،كانت عليو العالقات اإلنسانية يف ادلاضي . فقد اختلفت تقنيات ادلعرفة ووسائلها
مل تكن رلتمعاتنا اإلسالمية تعيش يف داخلها )أعٍت يف عقليتها ونفسيتها( قدرات معزولة 

 مل قرية صغَتة .خصوصا وقد أصبح العا -عن التأثر ٔتنتوجها ادلادي والفكري 
وإذا كنا مدعوين إلنقاذ أنفسنا  ،فإذا كاف ىذا ىو ما عليو واقع العامل اآلف 

فالبد من أف تتجو ْتوثنا إىل فهم الواقع بذات الوقت الذي  ،ضمن شروط ىذه العادلية
 نعيد فيو قراءة وفهم النص القرآين .

 ثقافية وادلناىج ادلعرفيةوقراءة الواقع تعٍت فهم األنساؽ احلضارية واألظلاط ال 
وال تستطيع رلموعة أو مؤسسة أو عدة مؤسسات  ،ومكامن ادلأزؽ يف كل منها القائمة

أف تدعي أف ٔتقدورىا وحدىا وبإمكانياهتا احلالية البشرية وادلادية القياـ هبذا اجلهد ما مل 
ات تتضافر اجلهود اإلسالمية كافة وبالذات على مستوى مراكز البحوث والدراس

يف داخل الكياف االجتماعّي واإلسالمّي ويف أماكن وجود األقلّيات،  ،واجلهات ادلختصة
ولنا عربة ودروس يف كيفية بداية عادلية اإلسالـ األوىل  ،بذلك يكوف جهد التغيَت ٚتاعيا

قبل أربعة عشر قرنا واليت تأسست على خروج أمة وليس على دعاة ومبشرين أفراد . فإذا  
مقتضيات احلاؿ من قبل فكيف يكوف األمر أماـ عادلية شاملة يف عامل كانت تلك 

فشملت ما بُت  ،متغَت ؟ لقد أدت أمتنا "خَت أمة أخرجت للناس" رسالتها يف ادلاضي
 ،واذلادي شرقا، ويف الوسط اجلغرايف البشري من العامل القدًن ،األطلسي غربا ،احمليطُت

مسلم  ونصف ادلليار ادلليارتقارب القاعدة البشرية اليت  وأورثنا اهلل الكتاب الكرًن وىذه
ولكننا أورثنا أنفسنا بعد ذلك كثَتا من مظاىر  ،نتيجة وٙترة لتلك االندفاعة األوىل

فقاعدتنا ىشة الًتكيب وىامشية إزاء ادلركز العادلي ادلتقدـ  ،الضعف والتمزؽ والتخلف
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فهمومنا العادلية مًتاكبة مع علومنا  ،لنا بالرغم من وفرة اإلمكانيات اليت قيضها اهلل
البشرية . ومن ىنا تصبح مهمتنا العادلية الراىنة متوقفة على إصالح أوضاعنا  –اجلغرافية 

يف النطاؽ البشري اجلغرايف اإلسالمي ويف أماكن وجود األقلّيات، فهي مهمة مزدوجة 
ف ظلضي فيها بإذف اهلل ليتحقق علينا أ ،وبالغة التعقيد والتنوع ألّنا ذات عمق واتساع

، فذلك ىو االجتهاد وأوضاع  العامل من حولنا بعد ذلك ،اذلدؼ ادلنشود يف أوضاعنا
ادلطلوب، واالبداع ادلنتظر، والتجديد الذي ال بد منو، وتلك طبيعتو، وذلك ىو فهمنا 

دـ دلنهجية التجديد وبناء مشروع حضاري توحيدي نستأنف بو حياتنا اإلسالمية ونق
 للبشرية من خاللو النموذج ادلطلوب، واهلل يقوؿ احلق وىو يهدي السبيل.


