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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 «بين األصالة والحداثة يّ الفقه اإلسالم»
 

من شررور أنفسرنا تعاىل احلمد هلل رب العادلني نستغفره ونستعينو ونستهديو ونعوذ باهلل 
ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن ال إلرو إال اهلل وحرده ال شرريه لرو وأن زلمرًدا عبرد اهلل ورسرولو 

 صلى اهلل عليو وآلو وصحبو ومن تبعو واىتدى هبداه إىل يوم الدين. –
فإّن العنوان ادلذكور يف أعلى ىرذا البحرمل ي ي رن مرن ارتيراريه بر  ىرو  ؛ بعد اأمّ  مث

فيرو ال يزيرد عرن سرب   وجيز عنوان ارتارتو اللجنة ادلنّظمة ذلذا ادلؤمتره وطلبت مين إعداد حبمل
 .صفحات

وم  ما ذكرت فإن تقديري دلنظمي ىذا اللقاء جيعلين أحاول تقدمي ورقة تسرتجي  دلرا 
 تنبو إىل ضرورة معاجلة ىذا ادلوضوع يف ادلستقب  بش   أعمق وأوس .و  هقرتحو ا

الررذي يسررتحق ىررذا الوصررق ىررو الفقررو يف الرردين الررذي جرراء بررو   «ةفقههه األصههال»إّن 
يطلبررون  : أي (؛299)بررراءة: لَِيتَهَفقَُّههه ا ِفههي الههد  نِ :  كترراب اهلل تعرراىل يف قولررو عررز وجرر 
عقيههههدر وةههههئ لة وموههههً ليَّة وسهههه    ا » «تههههد هن بهههههفقههههه ال»فقررررو الرررردين والتفقررررو فيررررو لي ررررب  

هها علررى علررم دقيررق وفقررو عميررق تبررارو وتعرراىل واضررًحا بيّرنًررا لررديهم حبيررمل يعبرردون اهلل  «ومنهاج 
أيب  ولإلمرام .«الفقهه األ رهئ»وفهم شام . ولذله اعتر  بعرا العلمراء ىرذا النروع مرن الفقرو 

 .«الفقه األ رئ» االسمكتاب مطبوع حيم  ىذا   «هه5ٓٔ – 0ٓ»حنيفة النعمان 
 

وأجيال األّمة بالنسبة ذلرذا الفقرو  ؛ ّبعو يف إطار مسرية أجيال األمَّةوىذا الفقو دي ن تت
 : األك  تنقسم إىل
صرررلى اهلل - : وىررو اجليررر  الررذي عررراش ع ررر رسرررول اهلل جيرر  التلقررري .2

و وتفعيلرو ويقوم بتأويل همن لدن ح يم ربرياجمليد وىو يتلقَّى القرآن -عليو وآلو وسّلم
م رررة مث يف وترررزكيتهم برررو. وىرررذا بالنسررربة دلرررن كرررانوا معرررو يف  وتطبيقرررو وتالوترررو وتعليمررروه

باعتبرراره اجمليررد فقررو القرررآن  إالىررذا اجليرر  مررن فقررو ادلدينررة ادلنررّورة. فلررم ي ررن للنرراس يف 
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وفقرررو التأويررر  والتفعيررر  والتطبيرررق النبررروّي  .ادل ررردر ادلنشرررا لوح رررام وال اشرررق عنهرررا
 .«الونَّة»يما بعد م طل  الذي أرذ ف

صرلى اهلل عليرو وآلرو -وجي  كبرار ال رحابة وآل البيرت بعرد وفراة سريدنا رسرول اهلل
فلررم حيرردث تغيررري يررذكره وعرراجلوا ادلسررتجدات الرر   «لجيهها الت قههي»كرران امتررداًدا -وسررّلم
واسررتمر احلررال علررى ذلرره حررا استشررهاد اإلمررام  هوىرري قليلررة جررًدا بررذات ادلررنه  حررد ت
بدأ م طل  الفقو يشي  وجيري  (ىر 00سنة )ويف  .وأرضاههلل وجو ورضي عنو كرم ا علي

يف وصلررد  هبررني جيرر  صررغار ال ررحابة وكبررار التررابعني الررذين وجرردوا يف تلرره ادلرحلررةتداولررو 
جيرر  ويف تلرره ادلرحلررة كرران  هإشررارات لررذله طبقررات ابررن سررعد ونريىررا مررن كترر  الترراري 

فلرم  هةوال القير  والقرال يف القيرايا الفقهيّرالسرؤال  التلقي واجلي  الذي ترأ ر برو ال ي وررون
تلههال  فلههن ابههن عرههاا  ضههي ا  » ؛ ذاوآنرر «االفتئاضههيّ بالفقههه »شلررا عررر   شرريءيرر ز 

صهه   ا  ع يههه و لههه -مهها  أ ههم ق م هها ميهئ ا مههن أصههحا   سهه   ا  : ه قهها نَّههأعنهمها 
مههنهن  ،القههئ  هههن فههي   ّ   ،مهها سهه ل   نال عههن ثههالس عةههئر موهه لة  تهه  قههر -وسههّ  

 ِههههْهِئ اْلَحههههَئاِ  ِقتَهههها   ِفيههههه ََ َعههههِن الةَّ ََ َعههههِن  ،(0ٕٔ : الرقههههئر) َ ْوهههه َُل َن َوَ ْوهههه َُل َن
وقهههها   .عمهههها  ههههنفله  ناّل مهههها  ههههان ا  وهههه ل    : قهههها  ؛ (ٕٕٕ:  الرقههههئر) اْلَمِحههههي ِ 

 ئو  عهن أةهيا  مها  نها ننقهئوتنّقه ا نوه   عنههامها  نّه أةهيا ننك  تو ل   عن  :القاس 
 .«ولهه  ع مناههها مهها  هها لنهها أ  نكتمههها ،د ي مهها هههيأوتوهه ل   عههن أةههيا  مهها  ،عنههها

يف  ة االقتصههادماصههيّ  ؛ ةوىررذه اخلاصرريّ  (221رقمررو )( 2/29) الرردارمي يف سررننو أررجررو
 أنَّ  : والخاصهههية اليانيهههة .التاليرررة تفقررردىا األجيرررالوعررردم التشرررقيق والتفريررر  بررردأت  الفقرررو

تأسًيا بو عليو ال الة والسالم كرانوا أمير  -يو وآلو وسّلمصلى اهلل عل-أصحاب رسول اهلل
 : قههها  فلهههن عرهههادر بهههن نوهههّي الكنهههديّ » .مرررا ي ونرررون عرررن التشرررديد دإىل التيسرررري وأبعررر

ه  وفههي كلههَ   ّهه ،وال  وهه ل   موهها  ك  ،مهها  ههان ا  ةههددو  تةههد د   اق م هه أد  ههم
 . "بهه وسّ   ص   ا  ع يه و ل  ان ا   تزم   األد  الذي أدبه   س   ا 

 
فهررو جيرر  برردأ يهررتم بروايررة  (ىررر 00سررنة )ا اجليرر  الورراين الررذي نشررأ بعررد أّمرر  .9

بر  كرانوا يعملرون علرى أن  ؛ دون أن يفقد ر ائص جير  التلقري اآل ار واألربار والسنن
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ة الشررعوب الرر  درلررت راّصرر هم بررذله يلبررون حاجررات النرراسا مررنهم أّ ررييرريفوا ذلررا  ن رر
ف رارت الروايرات واآل رار تأررذ مزيرًدا مرن االىتمرام  هةالقيرايا الفقهيّرلإلسالم حرديوًا مرن 

وكانرررت تلررره الروايرررات  هسررروابق الفتررروى ؛ وتشررر   مرررا نسرررميو يف ع ررررنا ىرررذا بالسررروابق
ويف الوقررت  صررلى اهلل عليررو وآلررو وسررّلم  يف ع ررر رسررول اهللواآل ررار تررروي مررا كرران متررداواًل 

مث ابررن  وعررددىم علررى مررا ذكررر ابررن حررزم هيررتنفسررو تيرريق مررا رواه قررراء ال ررحابة وآل الب
ن يف من القراء الذين كان الناس يتداولو  ةادلوقعني حوايل مخس وستني ومائ أعالمالقيم يف 

الر   اإلضرافةفت رون  هوه مرن آ رار أو فتراوى أو مرا إىل ذلرهذله اجلي  جي  الرواية مرا رو 
الروايررة ي ت ررن مررن ال ورررة  وىررذه  هادلررذكورينالقررراء  أولئررهالروايررة عررن  إضررافةحررد ت ىرري 

يطلرررق عليرررو جيررر  الروايرررة حيرررمل شررراعت  أنكمرررا حررردث يف اجليررر  الترررايل الرررذي اسرررتحق 
العزيز والرد عمرر برن عبردالعزيز حرني كران واليًرا ات علرى عهرد عبردالرواية وبدأ تردوين ادلرويّر

 (ىرر 22سرنة )ات ودلرا ويل ولرده اخلالفرة ن أو أمر بتدوين بعا ادلرويّرحيمل دوّ  على م ر
ات بشر   واسر  جعر  كورريًا مرن البراحوني جبم  اآل رار واألربرار وادلرويّر أمر وبش   رمسيّ 

وي  هفجمعت الروايات واألربار عن القراء ونرريىم هيطلقون على ذله اجلي  جي  الرواية
صررلى اهلل  ات عررن رسررول اهللتررأم مرويّررفقررد  هاتي ونرروا يف بررادئ األمررر دييررزون بررني ادلرويّرر

وكرررران ادلت رررردون للفترررروى  هات وآ ررررار عررررن ال ررررحابةوإىل جانبهررررا مرويّرررر ّلمعليررررو وآلررررو وسرررر
أمررر عمررر  : ويقولررون إذا مررا جرراءعم واقعررة اسررتفتاء هاتيواجهرون ادلسررتجدات بتلرره ادلرويّرر

صرلى اهلل  ه عرن رسرول اهللدوا مرا يررو جيري إذا  هأو علًيا ب ذا هب ر ب ذاأبو  أفاأو  هب ذا
ات وف رر  األحاديررمل واألربررار ادلرفوعررة عررن ز ىررذه ادلرويّرريرريإىل أن برردأ مت عليررو وآلررو وسررّلم

فقرررو  واسرررتمر احلررال كرررذله وبرررز هوالتمييرررز بينهررا بشررر   مالئررم هآ ررار ال رررحابة والتررابعني
وعررر  يف أقرراليم اإلسررالم ادل تلفررة  هوأمورراذلموربيعررة  وزاعرريّ حنيفررة واأل وأيبمالرره وجعفررر 

صررلى اهلل  ة عررن رسررول اهللالسررنن ادلرويّرر يفتررون النرراس اسررتنباطًا مررن ال ترراب أو مررن أنرراس
أو مررن فترراوى معاصررريو مررن صررحابة وآل بيررت شلررا جعرر  بعررا ادلررذاى  عليررو وآلررو وسررّلم 
واإلمررام مالرره تبررأ عمرر  أىرر  ادلدينررة وبرررزت قيررايا  هة قررول ال ررحايبّ حبجيّرريتبنررون القررول 

ء وعلررررى لعلمرررراوصررررارت ترررردور بررررني ازلرررردودة  بأشرررر الالتعليرررر  واالسررررتنباط واالسررررتدالل 
وىو اجلي  الذي بردأ بربعا األمسراء  هحا بدأ جي  الفقو بالتش   ألسنتهم استمر احلال
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زلمررد البرراقر  كاإلمررامحنيفررة مث مررن جرراء بعرردىم   وأيبال برررية مورر  مالرره وجعفررر ال رراد  
يشرر لون اجليرر  الررذي عررر  جبيرر  الفقررو وكرران فرريهم عرردد  برردءواىررؤالء  هالشررافعي واإلمررام

ن يستنبطون األح رام مرن ال تراب ال ررمي وفرق منراى  وضرعوىا وقواعرد من اجملتهدين الذي
مث  إ باعرررراة وحيررررددون مررررواقفهم وطررررر  اسررررتنباطهم مررررن السررررنن وكيفيّرررر هسررررنوىا ألنفسررررهم
ة علرى األجيررال وىررذا اجلير  قرد سرريطرت مذاىبرو وأصرولو ومنتجاتررو الفقهيّر هاالسرتدالل هبرا
 وا األدلة وتتبعروا ة الفقهاء الذين  ليد أولئه األئمّ تق ؛ ة التقليديّ قي طرحتالتالية حبيمل 

 هز عررن ادلرردارس األررررىف ررار ل رر  مررنهم مدرسررة تتميّرر هادلسررائ  وبوبرروا الفقررو إىل أبررواب
إىل أن جرراءت أجيررال تبنررت مبرردأ التقليررد ة ىررذا األمررر سررائًدا لرردى ادلررذاى  السررنيّ  ىوبقرر

مرذاى  ا أمّ  ه تفون بالوقة بذله الغرية إذ كانوا يوىو يف عرفهم قبول قول الغري بال حجّ 
 هيف األصررول د ضلررت منًحررا آرررر دون كبررري ارررتال ة فقررة وزيديّررالفقررو لرردى الشرريعة إماميّرر

ة اإلمجراع إال اعتر  شلترًدا حرا الغيبرة ال ر ى وي تأررذ مرذاى  الشريعة حبجيّرفع ر الرنص 
لعردم قوذلرا بعمروم  ال رحابةادلع وم بني اجملمعني وي تأررذ بروايرة كورري مرن  اإلمامإذا كان 

ة لقبرررول األربرررار ولتعررردي  وارررري  الرجرررال ومرررا إىل العدالرررة فررريهم ووضرررعت شرررروطًا راّصررر
 ذله.

وىرو الع رر  هبالنسبة للع ر اآلرر دي ن أن نسميو بع ر التقليد أو طور التقليرد
قليرررد الت وأنَّ  هو مرررا تررررو السرررابق لالحرررق شررريءالقرررول فيرررو بأنَّررر الرررذي شررراع يف اسررري  السرررينّ 

 هة الورررابرين ىررررو سررربي  اخلرررالص مررررن الوقررروع برررأقوال ال دليرررر  عليهرررا أو ال سرررند ذلررررالوئّمررر
ا يف وأّمررر .ة األربعرررة حرررا ع ررررنا ىرررذالوئّمررر واسرررتمر مبررردأ التقليرررد سرررائًدا يف العررراي السرررينّ 

مرن عردم جرواز تقليرد اجملتهرد ادليرت جعر  مراجر   ةما ذى  إليرو األئّمر فإنّ  اسي  الشيعيّ 
شيًئا من ادلرونة والقردرة يف مواجهرة  إىل الفقو الشيعيّ  أضا دائًما من األحياء شلا  التقليد

ة نا قرد أعطينرا ف ررة سرريعة وعاّمرإىل ىنا نستطي  أن نقول بأنّ  .ادلستجدات الواقعة احلاد ة
  «.بفقو األصالة»عما دي ن تسميتو 

لدى ادلعاصرين من  فللحدا ة تعريفها االصطالحيّ  «بفقه الحداثة» : ا ما يسمىوأمّ 
ُتطلق على رلموعة اجلهود ال  قام هبا أدباء ومفّ رون وفنانون وعلماء  : ادلف رين وىي

وفالسفة أوربّيون أو سواىمه حبيمل أّدت جهودىم إىل وض  ر  فاص  بني األحداث 
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ما تاله التارخيّية ألوربّا مت مبقتياه التأسيس للعقالنيَّة األوربيَّةه يف القرن السادس عشر و 
  (2)والت لّص من اذليمنة ال نسيَّةه أو االستالب ال نسّي الالىوّم للعق  األوريّب.

وعٌي نقيٌا يقوم على رفا أمناط احلساسيَّة " : واحلدا ةه كما يعرِّفها ال وريون اليوم
والرؤية والفع  السائدةه ودحيهاه وىدم منظومتها الفلسفّية واجلماليَّة من أساسهاه بغرض 

 . "أسيس حريَّة حقيقّية تتجاوز ادلّقدس وادلدّنس مًعا؛ لتأكيد ضرورعا وسيادعات
؛ إذ تتبرأَّ  كرّ  َمرا مرن شرأنو أنح يطري   وىذه احلدا ة ال تعوقها عوائرق مرن نروٍع مرا 

مبررا يقيِّررد مررن حركتهررا الفاعلررةه وتعتمررد علررى ال رردمة والغرابررة وتقررويا العالقررات ادلتعررار  
ازل السرَّ الغنوصّي للذة واجلسده واالنفتاح على اجملهوله ول نَّهرا ترتف  عليها مجيًعاه وتغ

السرررادة ادلنظمرررني دلؤمترنرررا ىرررذا ي يق ررردوا  ولعررر ّ دوًمرررا بعرررداٍء عميرررٍق للميتافيزيقيرررا والرررروح. 
ىرررذا اجليررر  الرررذي نعررري  فيرررو والع رررر الرررذي ضليرررا فيرررو  بررر  ق ررردوا ؛ احلدا رررة هبرررذا ادلعرررأ

ارراوز مررا ىررو زلرردد مررن ألررئال وىنررا سررو  أقرردم عنرراوين سررريعة  هوالتحررديات الرر  تواجهنررا
ة أول تٍد واجهنا بعد احت اكنا باحليارة الغربيّ  : فأقول .ال فحات وادلساحة ل   حبمل

وقرررد ارتلفرررت فتررراوى  هة وموقرررق اإلسرررالم منررروىرررو التحررردي يف ت ررريم القررروانني الوضرررعيّ 
ة ا كرران ارراوز الشررريعة اإلسررالميّ ذإالعلمرراء عرر  ىررذه ادلرحلررة ارتالفررات شررديدة حررول مررا 

ة يررؤدي إىل ت فررري القررائمني علررى احل ررم يف بررالد ادلسررلمني الرر  وت رريم القرروانني الوضررعيّ 
ة أو علرررى طوىررر  ىررذا الت فرررري ينسرررح  علررى أفرررراد ادل ررونني للسرررل هتهررا ىرررذه الظرراىرةعمّ 

فرات زالرت االرتالوما ؟وىر  يعرد مرن ال فرر األكر  أو األصرغر ؟أصرحاب القررار وحردىم
 .حول ىذا ادلوضوع شديدة يف دار اإلسالم

 
 
 

                                                 
 يعرِّ  راديوند ويليامزعاصرةه و ىذا اإلطال  عند ج  ادلتناولني ذلا وادلتعاملني معهاه وإن ي يُرتَّفق على تعريق زلدد للحدا ة ادل 2

Raymond Williams  طرائق احلدا ة للحظتنا الراىنةه انظر: راديوند ويليامزه  -ول ن الوابتة-احلدا ة ب و ا األش ال اجلديدة
 Andiriasويعرِّ  أندرياس ىويسن  75( 2222فارو  عبد القادر )ال ويت: عاي ادلعرفةه حزيران  ترمجة: ضد ادلتوائمني اجلدده

Howesn  َّمة ما بعد احلدا ة أو احلدا ة العليا ب و ا عماًل يف رلال التوتر بني التقاليد والتجديده بني اسافظة والتجدده بني الوقافة ادلعم
  972( 2220ه ترمجة:أمحد حسان )القاىرة: وزارة الوقافةه مدر  إىل ما بعد احلدا ةوالفن الرفي . انظر: إجيلتون وآررون: 
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ة ادلعاصررة بنراًء علرى تطبيرق الل اليّرة الميّ سرى  تعد اجملتمعرات اإل :التحدي الياني
ة ويعررد سررالميّ أو تبقررى زلتفظررة ب ررفتها اإلة ة رلتمعررات جاىليّررة والقرروانني الوضررعيّ والعلمانيّرر

ة كفرر أو فهر  ت رون جاىليّر هة ىنراوإذا مسحنا باسرتعمال م رطل  اجلاىليّر ؟ ذله اضلرا 
 ؟ة معاصيجاىليّ 

ة تقسررريم األرض إىل دار إسرررالم ودار حررررب باعتبرررارات فقهيّررر : التحهههدي اليالههه 
  .معينة

ة ىررو األح ررام ادلتعلقررة مبسررتويات العالقررة بالقيررادات السياسرريّ  : الئابهه  تحههديال
  .ال  ال ت م الشريعة

ة يف بلرررردان واجملررررالس النيابيّرررر ندلرررراكيررررق ينظررررر اإلسررررالم لل    : التحههههدي الخههههام 
وىرر  تعترر  ادلشرراركة يف تلرره اجملررالس مشرراركة يف احل ررم  هةمسررلمة تطبررق القرروانني الوضررعيّ 

صبحت اآلن أوقد  .ما تزال كلمة الفقهاء سلتلفة يف ىذا اجملال؟ و أو ال  هنزل اهللأبغري ما 
ة جهررزة األمنيّررة إىل األالفقهيّررمررا النظرررة  .ة يف بلرردان مورر  العرررا  وضلوىرراحلاًحررا راّصررإأكوررر 

 ؟ ةومرا ح رم ادلشراركة يف السرلطة القيرائيّ  ؟ تزال بعيردة عرن ت ريم الشرريعةحل ومات مرا
ة وما قيريّ  ؟ نقالبات عس رية أو ضلوىاامامة ادلتغل  أو احل ومات ال  تقوم بإما ح م 

أو ة علمانيّرررئرررات ة برررني فالرروالء والررر اء والتحرررالق مرر  نرررري ادلسرررلمني والتحالفرررات السياسرريّ 
ة والتعامررر  معهرررا مرررا ح رررم تأسررريس البنررروو يف صررريانتها الغربيّررر ؟ و مرررا إىل ذلرررهأملحررردة 
مرررن القيرررايا الررر  دي رررن أن نطلرررق عليهرررا ىرررذه ونريىرررا  ؟ يرررداًعا ومرررا إىل ذلرررهإاقرتاًضرررا و 

 ة علرى الردلي  والتعلير ة ادلبنيّرعيّ وتقتيري منرو ادلواقرق الشرر  هصررات تواجو الفقيرو ادلعاتديّ 
 قافررررة مشرررررتكة بررررني  وإلجيررررادة سرررراس مرتبتهررررا الشرررررعيّ أواالسررررتنباط واألرررررذ باألدلررررة علررررى 

ة تشررم  ة مجاعيّرريف حاجررة إىل لقرراءات فقهيّرر نرراإنّ  أ ررنّ ة اخلالفيّرر النقرراطوتقليرر   هادلسررلمني
  ادلررذاى  القائمررة يف ع رررنا ىررذا مررن أولئرره الررذين دي ررن أن ي ررون ذلررم يررفقهرراء مررن مج

ين أرشررى لررو اسررتمر احلررال كمررا ىررو أن نررإلّ  هه ادلسررائ  واحلسررم فيهررااجتهرراد يف ىررذ ةأىليّرر
بررررز تررردي أة الررر  ىررري تسرررتمر اخلالفرررات والنزاعرررات وأن حيررررم ادلسرررلمون مرررن وحررردة األّمررر

ىررذه اذليئررة  ولعرر ّ  هةووحرردة الوقافررة الرر  دي ررن أن اتمرر  عليهررا كلمررة األّمرر هيواجهنررا اليرروم
ىرررذه األمرررور ب رررراحة ووضررروح حبو ًرررا متعمقرررة  ادلررروقرة تبررردأ ب نرررام  مشررررتو يهيرررا لبحرررمل
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مدروسة يأررذ أصرحاهبا يف إعردادىا الوقرت ال رايف ل ري يرأم القرول حامسًرا فيهرا إن شراء 
 اهلل تعاىل.

 دلا حيبو ويرضاهتعاىل وفق م اهلل 




