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 :التمذىب الفقهي في العهد العثماني
 دراسة وتحليل

 طو جابر العلواني/  د .أ
 رئيس المعهد العالمي للفكر اإلسالمي

 بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للدراسات العثمانية
 م1811 مارس 20 – 15تونس 

 
  :التمذىب الفقهي يف العهد العثماين

 دراسة وربليل 
  .اؼبقدمة (1
  .مو وتارخيو ومراحلومفهو  ؛الفقو (2
  .اؼبذاىب الفقهية نبذة ـبتصرة عن نشأهتا وطبيعتها (3
  .بعض أصولو وخصائصو وطبيعتو ؛اؼبذىب اغبنفي (4
  .وبعض ظروؼ قيامها ،نشأهتا وطبيعتها ؛الدولة العثمانية (5
  .ازباذ الدولة العثمانية اؼبذىب اغبنفي أساسا للقضاء ومربراتو (6
  .تلك الفًتة مناقشة هتمة الركود الفقهي يف (7
  .دوف نظر يف الدليل الذي بو صاحب اؼبذىب ،ويقضي دبقتضاه ويفيت دبوجبو ،اؼبقلد واؼبتمذىب 

"  بن سليماف شاه الًتكماين آرطغرؿ"  ىا على يد فهي الدولة اليت بدأ تأسيس"  الدولة العثمانية"  أما
"  و .الغربية إىل آسيا الصغرى الًتؾ النازحُت من سهوؿ آسياقائد أحدى قبائل "  ـ1288/  687" 

الذي يعترب اؼبؤسس اغبقيقي لدولة آؿ عثماف "  ـ1327/  726 ت"  ىذا ىو والد عثماف"  آرطغرؿ
  .وإليو نسبتها

 ،وبقياـ الدولة العثمانية بدأت حركة توحيد األقاليم اإلسبلمية يف ظل خبلفة إسبلمية كربى من جديد
وقد استمر "  ىػ 656"  لى أيدي التتار يف العشرين من احملـر سنةبعد أف اهنارت اػببلفة العباسية ع

سلطاف الدولة العثمانية وىيمنتها على األقاليم اإلسبلمية ومنها العربية منذ ذلك التاريخ حىت اهنيار 
  ." ـ1924/  3/  2"  يف وحزبوعلى يد كماؿ أتاتورؾ  وإلغائهااػببلفة وىدمها 
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 ؟  وع* لماذا أخترت ىذا الموض
  :ؽبذا اؼبوضوع أسباب عدة اختياريكاف وراء 

أو يتوقع منو  ،أف يسهم فيما حيسن وعلى اؼبرء ،ىتماميف الفقو واألصوؿ موضوعها زبصصي واإ :أوؽبا
  .ذلك
  .بُت الفكر والفقوعتقده من العبلقة الوثقى اؼبا  :ثانيا

  .معافتردد العقل بالنظر والتدبر يف مقدمات للوصوؿ إىل  :فالفكر 
  .اؼبذىب اغبنفي مذىبا ؽباازباذ الدولة العثمانية  :( 3
  .الركود الفقهي وأثره يف ظاىرة اعبمود الفكري :( 4
  .خاسبة من الدروس اؼبستفادة من ىذا البحث :( 5

 وأف ينفعنا دبا علمنا ويعلمنا ما ،أف يعُت على الوفاء دبتطلبات ىذا اؼبوضوع (سبحانو وتعاىل)وأسأؿ اهلل 
  .إنو ظبيع ؾبيب الدعاء ،ينفعنا

  .توازي نفس اؼبرحلة يف التقسيم األوؿ :اؼبرحلة الثالثة
وىي اؼبرحلة اليت ال تزاؿ قائمة منذ منتصف  ،شيوع التقليدو  ،مرحلة توقف االجتهاد :اؼبرحلة الرابعة

  .ىذا القرف الرابع اؽبجري حىت يومنا
 

فإف اؼبرحلتُت جزء من فًتة  ،اؼبرحلتُت اػبامسة والسادسة والتقسيم األوؿ مل أجد فيو ما يسوغ إضافة
إال إذا أريد التقليد أصبح موقفنا  ،الركود واللجوء إىل التقليد حىت امتدت من القرف الرابع إىل يومنا ىذا

  .وأصبح االجتهاد هتمة ،رظبيا ومأمورا بو يف أواخر اؼبرحلة اػبامسة وما تبلىا
 

والذي  .ويف ىذا عندي نظر ،لو لوال أنو اعترب عصر النص عصر النشأة للفقووالتقسيم الثاين ديكن قبو 
دورين أساسيُت ديكن أف نضيف إليهما ىو أف للفقو  ،أميل إليو وأراه أقرب إىل مفهـو الفقو وحقيقتو

  .دورا ثالثا بشيء من التجوز
 

فقو ونظرياتو العامة على النص والتشريع وىو دور تأسيس وبناء مصادر ال –ىو دور  - فالدور األوؿ
  .وىي فًتة عصر النبوة فقط ،اؼبعاصرينحد تعبَت 

صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم  - وىو دور إنتاج الفقو وبنائو وىو دور بدأ بوفاة رسوؿ اهلل ؛والدور الثاين
 310"  سنة اؼبتوىف"  ابن جرير الطربي"  وبداية عصر الراشدين وانتهى بوفاة آخر ؾبتهد مطلق وىو -
وديكن تقسيمها إىل فًتات داخلية  ،وىي مرحلة االجتهاد الفقهي والبناء والتدوين والتكوين التاـ"  ىػ

 . سنبينو من اجملتهدينولكن الضابط اؼبميز ؽبا كلها أهنا مرحلة اجتهاد فيما خبل عقد من 
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 ،فعلوا أو يدعواما ينبغي أف ي -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم  - وعن رسولو  (جل شأنو) اهلل
بعدىم من علم بالعربية أو ويفقهوف األحكاـ الشرعية دوف حاجة إىل أية وسائل احتاج إليها اجملتهدوف 

غَتىا من شروط االجتهاد مل يكونوا يف حاجة إىل وسائل ووسائط يف فقو األحكاـ اليت تدؿ عليها 
وظروفها وأصحاهبا يف  –وع األحكاـ موض –يعرفوف الوقائع ألهنم كانوا  ،آيات األحكاـ أو أحاديثها

بأحكاـ ىذه  -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم  - ويشاىدوف الوحي ينزؿ على رسوؿ اهلل ،الغالب
أو ينزؿ مباشرة ولكن حكمو ديكن تنزيلو على  ،" يستفتونك"  أو"  يسألونك"  الوقائع بصيغ ـبتلفة

عاما أو  -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم  - ؿ اهللواقعة ؿبددة معروفة فيتعلموف أحكاـ اهلل ومراد رسو 
  .خاصا أو أمرا أو هنيا أو عزما أو إرشادا أو وعظا

حادثة أو واقعة عن مسألة أو حكم  -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم  - رسوؿ اهلل ُيسأؿوكثَتا ما 
ؼ اؼبراد وفقهت اآلية ؿ اغبكم بآية ُعر ز فإف ن ،تقتضي حكما فبل جييب بل ينتظر الوحي وينتظروف معو

معربا عنو بلفظو وتلك األحاديث  (تعاىل  )وإال توىل رسوؿ اهلل بياف ذلك منسوبا إىل اهلل  ،مباشرة
فيدركوف أف اهلل  ،" األحاديث النبوية"  وتلك السنة (تعاىل  )أو من غَت نسبة مباشرة إىل اهلل  ،القدسية

َوَما  ﴿ ألنو ،بياف اغبكم يف تلك الواقعة -ى آلو وسلم صلى اهلل عليو وعل - قد أوكل لنبيو -تعاىل  -
  .( 4 – 3سورة النجم )  ﴾ ِإْن ُىَو ِإال َوْحٌي يُوَحى *يَ ْنِطُق َعِن اْلَهَوى 

صلى اهلل  - الناس من الفقو وتنضبط مصادر التشريع على يد رسوؿ اهلل ولكي تستجيب الشريعة غباجة
صلى  - فقد بُت رسوؿ اهلل ،بلعب أو التغيَت بالزيادة أو النقصفبل تتعرض للت -عليو وعلى آلو وسلم 

وكيفية ازباذه وسيلة دائمة مستمرة "  االجتهاد"  للناس بأقوالو وأفعالو مفهـو -اهلل عليو وعلى آلو وسلم 
صلى اهلل عليو وعلى  - جتهداف ،االستجابة للحاجة الفقهية على الدواـ ويف سائر الظروؼ ىقادرة عل
وبُت ما ديكن أف يعترب قاعدة  ،لو عبلقة بذلكولكن اجتهاده  ،وأمر أصحابو باالجتهاد -لم آلو وس
إىل الرفيق األعلى إال وقد سبت  -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم  -اهلل  فما انتقل رسوؿ .تشريعية

من  يف أي ؾباؿاألصوؿ الكلية والقواعد العامة واؼبصادر الفقهية القادرة على تلبية أية حاجة فقهية و 
  .وبذلك سبت الرسالة وكمل الدين ،ؾباالت اغبياة

وقلة الرغبة يف زيادة اؼبساحة  ،فقهية من ناحيةعدـ وجود أية افًتاضات  يف ىذا الطوروالسمة الظاىرة 
وقع الناس يف  ،التفصيليةاليت تشملها األحكاـ والوعي على أنو كلما كثرت الضوابط وأحكاـ القضايا 

وأثر  ،من األحكاـ أو التحايل للتخلص من قيودىا أكثر ضيق وأصبحت احتماالت التفلتوالاغبرج 
 330)  ولذلك كانت آيات األحكاـ ذلك العدد اليسَت حوايل؛ ذلك يف التزاـ الناس باألمور األساسية

  .كثَتاوال تزيد أحاديث األحكاـ عن ذلك   ،آية( 
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إف من أشد "  :اشتد يف ربذيره للذين يكثروف األسئلة -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم  - ورسوؿ اهلل
"  :أو كما قاؿ ." على اؼبسلمُت بسبب مسألتو الناس عذابا يـو القيامة رجل سأؿ عن شيء فُحـر

  ." أىلك من كاف قبلكم قيل وقاؿ وكثرة السؤاؿ دعوين ما تركتكم فإمنا
كلهن  ،مسألة حىت قبض ةة إال عن ثبلث عشر وقد كاف ؽبذه الًتبية النبوية أثرىا حيث مل يسأؿ الصحاب

  ." أجاب عنها القرآف" (  1)  يف القرآف
مل يكونوا يف حاجة  –يف ذلك الدور  –ولعلو قد اتضح من عرضنا ػبصائص الدور األوؿ أف اؼبسلمُت  

عرفت  إليو بطرؽ االجتهاد اليت الذي يتوصل –إىل قواعد لبلستنباط وال إىل الفقو اؼبستنبط اؼبستفاد 
ومعرفة تفسَت أو  ،فيما بعد بل كاف قصارى ما حيتاجونو قراءة آيات الكتاب الكرمي اؼبتعلقة باألحكاـ

وإذا مارس أحد منهم  ،لؤلحكاـ من السنة -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم  - بياف رسوؿ اهلل
 -ليو وعلى آلو وسلم صلى اهلل ع - االجتهاد بأي نوع من أنواعو فمآلو أف يرد األمر إىل رسوؿ اهلل

  .أو يرفضو أو يعدلو كذلك .وخيرج عن كونيو ثابتا باالجتهاد ،فيصبح ثابتا بالسنة فيمضيو أو يقره
اليت على ىذا اغباؿ يف الفًتة األوىل  -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم  - وقد استمر أصحاب رسوؿ اهلل

ولكن ؼبا بدأت الفتوح وتكاثرت الوقائع  - صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم - أعقبت وفاة رسوؿ اهلل
فأحيانا يكوف  ،وتعدت أنواعو ،واغبوادث ظهر االجتهاد كمصدر من مصادر الفقو بشكل أكثر بروزا

وأحيانا يكوف بتفسَت النص وضبلو على  ،أو الذريعة أو رفع اغبرج االجتهاد بالقياس وأحيانا باالستصبلح
  .ة مقاصد الشرعأو مبلحظ ،أحد ؿباملو اليت حيتملها

أو ليس هبا نظائر يف اؼبنصوص عليو كاف اػبليفة  ،اليت تتعدد فيها ؿبامل النصوصكما إف الوقائع 
يف شأهنما جيمعوف ؽبا قراء الصحابة وأىل الرأي فيهم ليتداولوا  ،وسائر اػبلفاء الراشدين من بعده ،األوؿ

نسجم مع مقاصد الشرع وحيقق مصلحة األمة وخيرجوا حبكم فقهي تطمئن قلوهبم إىل أنو اغبكم الذي ي
  .رعشأو ديكن أف يندرج ربت قاعدة عامة من القواعد اليت دلت عليها مصادر ال

ومن  .مبلمح طرؽ استنباط واضحة ،جيد من اجتهادات الصحابة واختبلفهمويستطيع الباحث أف 
وتغيَت  ،لسياسة الشرعيةواألخذ باودفع اؼبفسدة  ،اؼبمكن أف قبد التعليل باؼبصلحة واألخذ بسد الذرائع

األحكاـ بتغَت األزماف وتبعا لزواؿ العلة من األمور اؼبألوفة عند كبار الصحابة وإيقاؼ العمل ببعض 
  .النصوص لفقداف بعض شروط التطبيق

يدؿ على مبلحظة قراء الصحابة لبعض القواعد من فتاوى الصحابة واجتهاداهتم وكثَت فبا نقل 
 بسماهتافيما بعد بل  ،اليت وضعها ؽبا علماء األصوؿن ال بأظبائها االصطبلحية ولك ،األصولية

                                           
 . (  792/  1قول ابن عباس حجة اهلل البالغة ) كما في  -(  1)  



 5 

لصاحب حبكم معاصرهتا ذلك بناء على إدراكهم ؼبقاصد الشارع وأهنم كانوا يدركوف (  2)  ومفاىيمها
وحبكم إحاطتهم بالعربية سليقة حبيث ال  ،وصحبتهم لو -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم  - الرسالة

وىكذا كانوا ينقلوف العلم واإلدياف ؼبن بعدىم من مشكاة النبوة  ،من بعدىماجوف إىل ما احتاجو حيت
  .وال تدنسو معارضة ،غضا طريا ال يشوبو أشكاؿ وال يعكر صفوه اختبلؼ

وىي  ،وبانتهاء ىذه الفًتة انتهت الفًتة اليت كاف اػبلفاء فيها ؾبتهدين معروفُت بالقراءة والفقو واالجتهاد
على الوقائع بشكل شديد الشبو دبا كاف عليو اغباؿ الفًتة اليت سبيزت بالفقو العملي التطبيقي الذي تنزؿ 

  .يف عصر الرسالة
 ،فالفقيو مل يكن مفتيا أو منظرا يهمو استكماؿ اعبوانب الفنية لفتواه بقطع النظر عن الناحية العلمية

 واغباكم مل يكن سياسيا يهمو 
 

  :التي برز فيها فقو الصحابة في ىذه الفترةمن أىم القضايا و 
وإيقاؼ  ،وعدـ إقامة اغبدود يف اغبرب ،وقسمة الغنائم ،وسهم اؼبؤلفة قلوهبم ،بعض مسائل اؼبواريث

واغبكم بالدية بعد عفو  ،وقتل اعبماعة بالواحد ،وزيادة عقوبة شرب اػبمر ،عقوبة السرقة يف اجملاعة
وتزويج  ،وضواؿ اإلبل ،وحكم اللقطة ،والتسوية يف العطاء ،بدؿ اإلبل وتقدير الدية نقدا ،أولياء الدـ
  .واالنتفاع بالرىن ،وتضمُت الصناع ،وإمضاء الطبلؽ الثبلث وقضية زوج اؼبرآة يف عدهتا ،الكتابيات

 
  :ة الثانيةفًت ال
إىل معاوية بن أيب  ىي الفًتة اليت بدأت بأيلولة اػببلفة –ديكن أف تعترب الفًتة الثانية من ىذا الدور  

  ." ىػ 101"  وانتهت عاـ"  بعاـ اعبماعة"  وىي السنة اليت ظبيت(  ىػ 41)  سفياف سنة
  :ز أمور منهاوالذي يسوغ اعتبار ىذه الفًتة فًتة خاصة تستحق التمي

  .-رضي اهلل عنو  - تفرؽ الصحابة يف ـبتلف األمصار بعد عهد عمر (1
كبار التابعُت كانوا قد انتقلوا إىل بل إف أكثر   ،ة بعد ىذا العاـإنو مل يبقى صحايب على قيد اغبيا (2

  .الدار اآلخرة
  .وتداوؿ فتاوى الصحابة رضواف اهلل عليهم صبيعا ،شيوع رواية اغبديث وانتشارىا (3
  .-رضي اهلل عنو  - بدء عملية اعبمع الرظبي للسنة ووضعها يف مدونات بأمر عمر بن عبد العزيز (4
  .اسية كالشيعة واػبوارجظهور الفرؽ السي (5

                                           
ولعل الكاتب يقصد بوقف العمل بالنصوص موقف سيدنا عمر  ،ليعقوب الباحسين 969تدوينو وتطويره ص  ؛راجع أصول الفقو -(  2)  

نما ىو في باب عدم العمل بالحكم لفقدان شرطو  .  من مثل الخمس وليس ىذا تعطيال وا 
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بل يعترب دور سيطرة الفقو  ،نستطيع إال أف نقوؿ بأف ىذا الدور كلو يعترب دور االجتهاد بكل أنواعو 
  .تقريبا على سائر جوانب العقلية اإلسبلمية

وشيوع اؼبناظرات  .لبعض اؼبدارس الفقهية نتيجة كثرة اآلراء ويف أواخر ىذه الفًتة شاع نوع من التعصب
رواج فكرة تبٍت بعض اغبكاـ لبعض اؼبذاىب الفقهية يف ؿباولة للحد من سلبيات ما ديكن تسميتو و 

وحاوؿ ىاروف الرشيد  ،و جعفر اؼبنصوربأوال يفوتنا أف نذكر بأنو حُت حاوؿ  ،باغبرية الفكرية اؼبطلقة
كاف رفض اإلماـ  ،يةالحتواء اغبرية الفقه بعده أف حيمبل الناس على موطأ مالك يف ؿباولة لكل منهما

ولكن يف أواخر ىذه الفًتة قبد أف كثَتا من الفقهاء كانوا يشجعوف اغبكاـ على  ،ؽبذه احملاولةمالك قويا 
وكل ذلك قد مهد لظهور  ،والوظائف الرظبية يف أصحاهبا ،تبٍت مذاىب فقهية معينة وحصر الفقهاء

  .بعض األمور يف األدوار اؼبقبلة
فقد توىف آخر ؾبتهد مطلق وىو ابن جرير  ،نتهي الدور الثاين وىو دور االجتهادوبنهاية ىذه الفًتة ي

فهم بُت ؾبتهد يف مذىب من وأما من جاء بعد ذلك إىل منتصف القرف الرابع "  ىػ 310"  الطربي
والتعصب  ،وشاع ازباذ اؼبذاىب واغبديث عن التقليد كموقف شرعيالفقهية وؾبتهد جزئي  اؼبذاىب

ولعدـ  ،قهية فاندثرت ؾبموعة كبَتة من مذاىب بعض اجملتهدين لعدـ وجود تبلميذ نشطُتللمذاىب الف
 تبٍت أمراء وحاكمُت الجتهاداهتم وعدـ وجود مدونات فقهية ألصحاب تلك اؼبذاىب كاألوزاعي

وأيب حنيفة والشافعي وأضبد بن  ،مذىب اإلماـ مالك :وانتشرت مذاىب أربعة .وسفياف الثوري وغَتىم
صبعوه ودونوه ونشروه يف اآلفاؽ ولذلك لقب ىؤالء  ،ألف فقو كل ىؤالء قد قيض لو تبلميذه ،حنبل

  .بفقهاء األمصار األربعة
الستفتائهم يف ؾباري أحكامهم وكاف قد بقي من علماء بالفقهاء وإىل استعجاؽبم يف صبيع أحواؽبم 
 ،اظب على ظبت العلماء من السلفومبلـز صفو الدين ومو التابعُت من ىو مستمر على الطراز األوؿ 

فرأى  ،فكانوا إذا طلبوا ىربوا وأعرضوا فاضطر اػبلفاء إىل اإلغباح يف طلبهم لتولية القضاء واغبكومات
مع إعراضهم عنهم فاشرأبوا لطلب العلم والة عليهم األمصار عز العلماء وإقباؿ األئمة والأىل تلك 

وعرضوا أنفسهم على الوالة  ،والة فأكبوا على علم الفتوىرؾ اعباه من قبل الدتوصبل إىل نيل العز و 
واؼبنجح مل خيل من ذؿ  ،ومنهم من أقبح ،وتقربوا إليهم وطلبوا الواليات والصبلت منهم فمنهم من حـر

وبعد أف كانوا أعزة  ،فأصبح الفقهاء بعد أف كانوا مطلوبُت أصبحوا طالبُت ،الطلب ومهانة االبتذاؿ
يف كل عصر من  -تعاىل  -من وفقو اهلل  إال ،أصبحوا أذلة باإلقباؿ عليهمُت باألعراض عن السبلط

علم الفتاوى والقضايا لشدة اغباجة إليهم  –يف تلك األمصار  –وقد كاف أكثر اإلقباؿ علماء دين اهلل 
  .انتهى .( يف الواليات واغبكومات
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ووقائعها من وسيلة لضبط حياة الناس  –بعد تلك اؼبمارسات اػباطئة  –وىكذا شيئا فشيئا ربوؿ الفقو 
 وإشباع الرغبة يف التفريغ –يف بعض األحياف  –إىل وسيلة لتربير الواقع اؼبطلوب  ،بضوابط الشريعة

  .ىل أحكاـ االفًتاضات يف أحياف أخرىإوالوصوؿ 
د يف زمن كثَتا ما جعل األمر الواح ،من القلق الغريبفأورثت تلك اغبالة الفقهية لدى اؼبسلمُت نوعا 

ويكفي أنو أصبح لدينا أصل من األصوؿ  ،حراما عند ذاؾ ،واحد ومكاف واحد حبلال عند ىذا الفقيو
 وأصبح إتقاف ىذا الباب واؼبهارة ،" بباب اؼبخارج واغبيل"  الفقهية وباب واسع من أبواب الفقو عرؼ

قت وضعف سلطاف الدين على فيو دليبل على سعة فقو الفقيو ونبوغو وتفوقو على سواه وكلما تقدـ الو 
  .تساىل الناس يف أمر الشرعو أىلو تفاقم ىذا األمر 

وخاص إىل ذلك اغبكم الغريب بكوف العامي مأمورا  ،مث أكد ذلك ،وتعرضوا ؼبذاىب األولُت ،اؼبسائل
  .باتباع مذاىب السابقُت

دعواه بوجوب "  ىػ 643 ػ"  بٌت ابن الصبلح وعلى ادعائو إصباع احملققُت ،إماـ اغبرمُت ىذاوعلى قوؿ 
ؼبذىب وكبو ذلك فبا ال يتوافر  ،وتدوينها وربرير شروطها ،النضباط مذاىبهم ،تقليد األئمة األربعة

  .وتناقلو عنو بعد ذلك اؼبتأخرين ،سواىم من الصحابة والتابعُت
من العلم بنقل  وقنعوا ،وإعراضهم عن السنة وفنوهنا ،ومن ىنا بدأ إمهاؿ الناس للكتاب الكرمي وعلومو

  .والتخريج منها يف أحسن األحواؿ ،والتفريع عليها ،واعبداؿ عنها ،واؼبذاىب وتأصيلهااألقواؿ 
احملض وركدت حركة  قروف على التقليد –بعد ذلك  –واستمر االكبدار واشتد اػببلؼ وتعمق ونشأت 

 –يف نظر الناس  –العامل  وأصبح الفقيو ،وعم اعبهل ،وانتشرت الفنت ،وذوت شجرة االجتهاد ،الفكر
يف   هافيقويها وضع دوف سبييز بُت ،وتزود بعدد من اآلراء ،الفقهاء ىو ذلك الذي حفظ صبلة من أقواؿ
وصار احملدث من حفظ صبلة من األحاديث  ،ووجوه استدالؿ هبا ،كثَت من األحياف وال معرفة بأدلتها

وجييد القراءة يف كتاب من كتب الفقو أو  ،اؼبتوفوالعامل اعبهبذ من يعرؼ صبلة من  .وعرؼ بعض ألقاهبا
أما احملدث الكبَت فهو الذي يستطيع أف يردد بعض ما قالو األئمة السابقوف  ،وحيسن شرحو ،األصوؿ

يف ىذا الظبلـ الفكري  ،وذاؾ معدؿ وىذا الراوي ؾبرح ،وذلك ضعيفمن أف ىذا اغبديث صحيح 
وغصنا طيبا يف الدوحة اليت ذوت  ،مصابيح ىداية ىنا وىناؾ الذي كاد يلف دنيا اإلسبلـ مل نعدـ رؤية

  .ولكن الصبغة الغالبة كاف ما ذكرنا ،فيها عروؽ اغبياة
  :اؼبذاىب الفقهية األساسية ونبذة عن منهج كل منها 

 ،اؼبذاىب الفقهية اليت ظهرت بعد عصر الصحابة وكبار التابعُت يعدىا بعضهم ثبلثة عشر مذىبا
الذي كاف وبقى مذىب صباىَت اؼبسلمُت وعامتهم "  أىل السنة"  صحاهبا إىل مذىبوينسب صبيع أ

وقد تباين ما دوف من فقههم  ،ولكن مل ينل حظ التدوين سوى فقو شبانية أو تسعة من ىؤالء األئمة
  :وىؤالء ىم ،فحظي بعضهم بتدوين كل فقو على حُت اقتصر على بعضو بالنسبة لآلخرين
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  ." ىػ 110"  تويف سنة ،سعيد اغبسن بن يسار البصريأبو اإلماـ  :أوال
  ." ىػ 150"  تويف سنة ،اإلماـ أبو حنيفة النعماف بن ثابت بن زوطي :ثانيا
  ." ىػ 157"  تويف سنة ،األوزعي أبو عمرو عبد الرضبن بن عمرو بن ؿبمداإلماـ  :ثالثا
  ." ىػ 160 " تويف سنة ،سفياف بن سعيد بن مسروؽ الثوري اإلماـ :رابعا

  ." ىػ 175"  تويف سنة ،الليث بن سعد اإلماـ :خامسا
  .ىػ 179تويف سنة ،مالك بن أنس األصبحي اإلماـ :سادسا
  ." ىػ 198"  تويف سنة,  سفياف بن عيينة اإلماـ :سابعا
  ." ىػ 204"  تويف سنة ،ؿبمد بن إدريس الشافعي اإلماـ :ثامنا

  ." ىػ 241"  تويف سنة ،حنبلأضبد بن ؿبمد بن  اإلماـ :تاسعا
وىنك اإلماـ داود بن علي األصبهاين البغدادي اؼبشهور بالظاىري نسبة إىل األخذ بظاىر ألفاظ 

  ." ىػ 270"  تويف سنة ،الكتاب والسنة
عدـ "  و ،" ال تفيد الرجحاف كثرة الرواة"  و ،" الصحايب على خبلؼ العمـو ـبصص لومذىب "  و 

مقتضى األمر "  و"  عدـ قبوؿ خرب الواحد فيما تعم بو البلوى"  و ،" رط والصفةاعتبار مفهـو الش
فالعمل دبا  ،خالف الراوي الفقيو روايتو بأف عمل على خبلفهاإذا "  و"  الوجوب قطعا ما مل يرد صارؼ

األخذ باالستحساف "  و"  اؼبعارض لو تقدمي القياس اعبلي على خرب الواحد"  و ،" رأى ال دبا روى
علمنا ىذا رأي "  :لذلك نقلوا عن اإلماـ أيب حنيفة قولو"  وترؾ القياس عندما تظهر إىل ذلك حاجة

  ." ومن جاء بأحسن منو قبلناه ،وىو أحسن ما قدرنا عليو
  :مذىب اإلماـ مالك(  2

جل تركنا ما نزؿ بو أفكلما جاءنا ر "  :فهو يقوؿ ،فذو منهج ـبتلف –رضبو اهلل  –أما اإلماـ مالك 
وقد مر بنا أف مذىبو ىو مذىب "  عبدلو -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم  - على ؿبمد جربيل

فيما وتتلخص قواعد اإلماـ مالك  ،-رضبو اهلل  –سعيد بن اؼبسيب أصحاب مدرسة اإلماـ اغبجازيُت 
  :يلي
 األخذ بنص الكتاب العزيز.  
 مث بظاىره وىو العمـو.  
  ىو مفهـو اؼبخالفةمث بديلو و.  
 فقةاويريد مفهـو اؼبو "  مث دبفهومو ".  
 ( 145سورة األنعاـ )  [فَِإنَُّو رِْجٌس َأْو ِفْسًقا  ] :وىو التنبيو على العلة كقولو تعاىل ،مث بتنبيهو.  
فإذا صح قياسو على األصل صح وقامت بو ؟  وإمنا يقاؿ للفرع ملَِ ؟  وال يقاؿ لؤلصل مِلَ وكيف ،أصل

  ." جةاغب
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يف اغبديث شرطا غَت فبل يشًتط  ،أف القرآف والسنة سواء يف التشريع –يرى  –فاإلماـ الشافعي ( 3
شهرة اغبديث إذا ورد فيم تعم فبل يشًتط ؟  مِلَ وكيف :واألصل ال يقاؿ لو ،الصحة واالتصاؿ ألنو أصل

  –ة اغبديث لعمل أىل اؼبدينة ومل يشًتط عدـ ـبالف –كما اشًتط ذلك اإلماـ أبو حنيفة   –بو البلوى 
ألف ؽبا طرقا ولكنو مل يقبل من اؼبراسيل إال مراسيل سعيد بن اؼبسيب  –كما أشًتط ذلك اإلماـ مالك 

الذين كانوا حيتجوف  –من أىل اغبديث  –يف ىذا مالك والثوري ومعاصريو وقد خالف  ،متصلة عنده
وكتب يف رد االستحساف   ،لك اؼبالكية واغبنفية معاـبالفا يف ذ"  االستحساف"  وأنكر االحتجاج بػ ،هبا

 اؼبصاٌف اؼبرسلة"  كما رد"  من استحسن فقد شرع"  :وقاؿ قولتو اؼبشهورة"  إبطاؿ االستحساف"  كتابو
وأنكر االحتجاج  ،وأنكر االحتجاج بالقياس الذي ال يقـو على علة منضبطة ظاىرة ،وأنكر حجيتها" 

على اغبنفية تركهم العمل بكثَت من السنن لعدـ توفر ما وضعوه فيها من  كما أنكر ،بعمل أىل اؼبدينة
  .على األخذ بأحاديث اغبجازيُت –كمالك   –مل يقتصر نو أكما  .وكبوىا ،كالشهرة ؛الشروط

وفيها من اؼبخالفة ألصوؿ اغبنفية واؼبالكية ما  ،ىذه ىي أىم وأبرز أصوؿ مذىب اإلماـ الشافعي إصباال
  .ال خيفى

  :منهج اإلماـ أضبد بن حنبل(  4
فقواعد مذىبو شديدة القرب من قواعد مذىب اإلماـ  –رضبو اهلل  –وأما اإلماـ أضبد بن حنبل 

 . –اليت تقدـ ذكرىا  –الشافعي 
 

  :* الفقو في الدولة العثمانية
 صار غلق يف الدولة العباسية قد بلغ مداه يف القرف اػبامس اؽبجري حُتكاف الضعف الفكري والفقهي 

وعجزىا عن مقاومة على ضعف األمة  إيذاناوكاف ذلك  ،باب االجتهاد اؼبوقف الرظبي والعلمي لؤلمة
ومع أنو قد وجد بعد ذلك مفكروف وؾبتهدوف بيد أف الضعف الفكري واعبمود  ،عوامل الًتاجع واالهنيار

  .من عوامل التفككالفقهي قد تفشيا حبيث مل تعد اعبهود الفكرية قادرة على ضباية األمة 
فنفذ الصليبيوف إىل أجزاء  ،وجدهتا أمة مل تعد قادرة على الصمود ،وحُت دمهت اغبروب الصليبية األمة

  .وأغبقوا هبم ىزائم ،وأذلوا اؼبسلمُت ،ىامة من ديار اإلسبلـ وأسسوا فيها كياناهتم
وأف هتـز  ،من عافيتها أف تسًتد شيئاصبلحات كثَتة إوبعد  مث استطاعت األمة بعد جهود مريرة

ولكن كانت أمور األمة يف كثَت من  ،الصليبيُت وتسًتد القدس على يد القائد الصاٌف صبلح الدين
مراكز القوى والقيادات العسكرية فازداد إمهاؿ األقطار قد آلت إىل أيدي اؼبماليك الذين كانوا ديثلوف 

ها اللغة العربية لغة الكتاب والسنة ووسيلة ومسائل إصبلحها ويف مقدمت ،الناحية الفكرية والفقهية
وتشبث الناس باؼبذاىب  ،وزاد معو الوىن والضعف ،واالجتهاد بعدافزاد التقليد شيوعا  ،االجتهاد األوىل
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للمذاىب عامبل إضافيا من عوامل تفكك التعصب وصار  ،الفقهية اؼبوروثة وتعصبوا ؽبا أشد التعصب
  .األمة وضعفها

تار ليجد الطريق فبهدة إىل بغداد باالختبلفات اؼبذىبية والصراعات السياسية والفنت فجاء اجتياح الت
  .الداخلية

وذلك للعبلقات اؼبعقدة مع الدولة  ،خاصة اؼبذاىب الشيعية ،ء منهاأما اؼبذاىب األخرى فلم يعتنوا بشي
  .الصفوية واليت استمرت يف تعقيداهتا حىت إلغاء اػببلفة

 –مل تبدعو الدولة العثمانية  –واغبق يقاؿ  –أف أمر االنتصار للمذىب اغبنفي ر ومن اعبدير بالذك 
ألف من اؼبعلـو أف ىاروف الرشيد قد ازبذ أبا يوسف القاضي صاحب أيب حنيفة قاضيا لقضاتو  –لذلك 

فلم يكن يويل بببلد العراؽ وخراساف  ،وأصبحت تولية القضاء إليو ودبشورتو"  ىػ 170"  بعد سنة
ؼبذىب وشيوع افكاف لذلك أثره يف انتشار (  3)  أقصى أعماؿ أفريقيا إال اغبنفية شاـ ومصر إىلوال

واؼبالكي  ،اغبنفي باؼبشرؽ ؛رمها بالرئاسة والسلطافممذىباف انتشرا يف بدء أ"  :يقوؿ ابن حـز .مزاياه
  ." باألندلس

فإف  ،كاف األمر ـبتلفاواإلفتاء   يف القضاء –وحده  –ولكن العثمانيُت حُت أخذوا باؼبذىب اغبنفي 
كل ىؤالء كانوا حنفية  ،وكذلك األلباف وسكاف ببلد البلقاف ،األتراؾ ومنهم القادة واغبكاـ والوالة

فإما  ،ويغلب عليهم التعصب للمذىب فلما أضيف إىل ذلك القضاء مل يعد لدى عامة اؼبسلمُت خيار
ب الرظبية على اختبلفها وإما الرضاء بشظف التمذىب باؼبذىب اغبنفي فتفتح للمتمذىب اؼبناص

  .وطبوؿ الذكر وتطامن الطموح ،العيش
ولكن ال خيرج عن واؼبفتوف واؼبدرسوف بالشرح والتعليق ويتداوؽبا القضاة وتدار أحكاـ الوقائع دبقتضاىا 

"  ابة والتأليففلغة الكت ،ومهما يكن من أمر فإف لغة الكتاب غَت لغة اؼبادة القانونية احملددة ،مضموهنا
تبقى قابلة ألف توضع يف قوالب ـبتلفة متعددة عند نظر "  اؽبجري أوال الثاين خاصة ؼبا كتب يف القرف

معرفة تامة بلغة  ىوأصحاهبم وعلماء تلك القروف عامة كانوا علفاألئمة األربعة  ،القضاة أو اؼبفتُت فيها
اػبطاب فيهما لقرب العهد بعصر الرسالة بُت أساليب  الكتاب والسنة وقدرة فائقة على التمييز

فلم تظهر لديهم اغباجة إىل ربديد اؼبصطلحات الفقهية  ،ولبلتصاؿ اؼبباشر بالكتاب والسنة ،والصحابة
ىنا نود أف نقتبس كبلـ  لبياف أمهية ىذا اؼبلحظ ،ي أتباعهمبالشكل الذي حددت بو بعدىم على أيد

  :يقوؿ حيث"  ىػ 751"  سنة اؼبتوىف ،ابن القيم
على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورع األئمة من  –من أتباع األئمة  –وقد غلط كثَت من اؼبتأخرين "  

مث سهل عليهم لفظ الكراىة وخفت مؤنتة  ،" الكراىة"  وأطلقوا عليو لفظ ،" التحرمي"  إطبلؽ لفظ

                                           
 "  95"  تيمور -(  3)  
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 ،ا كثَت جدا يف تصرفاهتموىذ ،فحملو بعضهم على التنزيو وذباوز بو آخروف إىل كراىة ترؾ األوىل عليهم
  ." 32/  1أعبلـ اؼبوقعُت "  ." فحصل بسببهم غلط عظيم على الشريعة وعلى األئمة

"  ،" ال ينبغي"  مثلكثَتا من األمثلة على استعماؿ األئمة لعبارات  –بعد ذلك  - ابن القيم كروقد ذ 
ء بعدىم بتأثَت االصطبلحات يف كبلـ األئمة الكبار يف ؾباالت ربرمي فحملها من جا"  ال يعجبٍت

التعبَت القرآين أو اللفظ النبوي يف استعملوا إمنا مع أف األئمة  ،الفقهية على الكراىة مغلظة أو ـبفضة
َوَما ﴿ :ويقوؿ .( 82سورة مريم )  ﴾ َوَما يَ ْنَبِغي ِللرَّْحَمِن َأْن يَ تَِّخَذ َوَلًدا﴿ :فاهلل تعاىل يقوؿ ،ىذا

  .( 211 – 210 سورة الشعراء)  ﴾ َوَما يَ ْنَبِغي َلُهمْ  *َياِطيُن تَ نَ زََّلْت بِِو الشَّ 
فقامت مرات بدأت تضيق بو ذرعا بعد أف ساعدت يف ربجَت الواسع وشجعت عليو ويبدو أف الدولة 

 ،تشرعهابتجاوز الفقو والفقهاء وأخذت تعاًف كثَتا من مستجدات الوقائع بأنظمة تسنها وقوانُت عديدة 
الذي أمر بوضع قانوف مدين  ،" ـ 1481 ،ىػ 886"  ؿبمد الفاتح اؼبتوىف سنةطاف بدأ ذلك السل

عن اغبدود الشرعية وأكمل ما بدأ بو الفاتح سليماف القانوين عاشر سبلطُت وقانوف للعقوبات بديل 
والذي لقب بذلك لكثرة القوانُت واألنظمة اليت ـ "  1566 ،ىػ 674اؼبتوىف سنة "  ،الدولة العثمانية

اليت ازبذىا وأدخل تغَتات عديدة يف نظاـ العلماء واؼبدرسُت وجعل أكرب  اإلداريةسنها واإلجراءات 
وؼبا ظهرت بعد ذلك  .كما كاف اغباؿ قبل ؿبمد الفاتح  –وظيفة اؼبفيت وليس القاضي الوظائف العلمية 

واحملاكم اإلدارية  اتوبقية اعبهوالتضارب اؼبستمر بُت أقضية القضاة الشرعيُت  ،التناقضات الكثَتة
بعض تقرر يف وقت متأخر دعوة  ،وضاقت بذلك الدولة أيضا ،وضاؽ الناس بذلك ذرعا ،والقضائية

 ،فألغت الفتاوى التاتارخانيةاؼبعروؼ اليـو  " " التقنُت من الفقهاء لتقريب اؼبسائل ووضعها بطريقة قريبة
ساعد القضاة واؼبفتُت على معاعبة ما يعرؼ وفقا لبلستفادة كسوابق ت"  " العاؼبكَتية والفتاوى اؽبندية

 ." " ؾبلة األحكاـ العدلية مث ختمت تلك اعبهود بوضع ،لقواعد اؼبذىب اغبنفي
كاف اؼببليُت من اؼبسلمُت   ،وؼبا بدأت الوسائل واؼبخًتعات الصناعية اغبديثة تظهر وتنتشر يف العامل

تواجو دبزيد من  فينبغي أف ،تربىا ؾبرد أشراط للساعةوبعضها يع ،بعضهم يعتربىا أعماؿ شياطُت ؛ـبدرين
  .حلقات الذكر وقراءة دالئل اػبَتات

حىت إهنم حُت ظهرت اؼبطابع وعزمت الدولة على استعماؿ مطبعة  ،جديد وبعضهم كاف يعتصم بتحرمي
  .( 4)  مث مالت غالبيتهم إىل التحرمي ،تردد الفقهاء ،جديدة يف طباعة القرآف العظيم

ولكن  ،زبلو الببلد اؼبنضوية ربت راية الدولة العلية من دعاة التجديد يف العقائد واألفكار والفقو ومل
" أي  أف واعظ روميا ـ " 1711 ،ىػ 1123 " يف كل شيءاالذباه العاـ كاف ضد دعوات التجديد 

وجذب إليو  ،لياءوالتوسل باألو  جلس يف جامع اؼبؤيد حيض الناس على إنكار التوجو إىل القبور"  تركيا

                                           
 . "  151" الدولة اإلسالمية، النبياني (  4)  
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وربرؾ الصناجق يفضوف من ذبمع مع  ،لكن شيوخ األزىر وقفوا ضده ،رىطا من الناس أعجبتهم دعوتو
  .( 5)  الرجل فضربوا بعضهم ونفوا بعضهم وسكتت الفتنة

وقامت ؿبوالت كثَتة لكسر  ،احتبلؾ الظلملقد كانت ىناؾ ؿباوالت ذبديد كثَتة تربز يف األمة عند 
ولكن ال يزاؿ ىذا الطوؽ آخذا خبناؽ أمتنا حىت يومنا ىذا  ،اػبانق وربرير العقل اؼبسلم منو طوؽ التقليد
وغَت مشروع أحيانا مشروع أحيانا  ،واستمر طموح االجتهاد يبدو ؾبرد طموح ،الفكاؾ منو ال تستطيع

  .وعظمة الكثَت منها ،رغم كل تلك احملاوالت ،أخرى
  :مث يلخص األسباب بأهنا

  .الصلة بُت علماء األمصار اإلسبلميةانقطاع  (1
  .انقطاع الصلة بيننا وبُت كتب األئمة (2
  .اإلخبلؿ يف االختصار (3
  .طرائق التعليم اػباطئة (4

أما العلة نفسها فهي التخلف الفكري أو األزمة  ،أف ىذه بعض مظاىر العلة –واهلل أعلم  –ويف ظٍت 
  .الفكرية

حيث يبُت بوضوح عمق األزمة حبيث مل يعد طموح أىل  ،رهوفبا يلفت النظر السبب الثاين الذي ذك
بل سار الرجوع إىل كتب األئمة  ،العلم والراغبُت يف اإلصبلح ديتد إىل الرجوع إىل الكتاب والسنة

  .طموحا بعيد اؼبناؿ األقدمُت حىت القرف اػبامس
أما يف أواخر ىذا الدور "  :يف ىذه الفًتة موضوع الدراسة قاؿ وحُت ربدث عن اإلخبلؿ يف االختصار

وؼبا   ،وىي االجتهاد يف الكثَت من اؼبسائل يف القليل من األلفاظ ،فإف االختصار قد اذبو إىل وجهة غريبة
 ربوؿ الكبلـ إىل ما يشبو األلغاز ،ضعيفة " " أي عند مؤلفي اؼبختصرات كانت السليقة العربية عندىم

ألف األلغاز كاف مظهرا من مظاىر  ؛بل ليلغز " وؿوأق ." فكاف اؼبؤلف مل يكتبو ليفهم بل ليجمع
تزاؿ تعترب من الكتب التعليمية يف اؼبعاىد  كتب فقهية كانت وال  ةوذكر مناذج من أشهر ثبلث .التعاليم "
فكثَتا ما ذبد يف الكبلـ مبتدأ تبحث عن  ،وىي كتب بلغ االختصار فيها حد اإللغاز الشديد .الشرعية

  ،زبميناوقد ال ذبده فتكوف مطالبا بتقديره  ،لصفحة تاليةاخربه فبل ذبده إال يف 
بل أصبحت ضرورة عامة ألسباب  ،مل تعد قاصرة على ما تقدـاليـو ومعاعبة ما استجد من شئوف  

  :عديدة منها
ق عنو مصدراف تارخيياف لكثَت من نصوص القوانُت الوضعية ف التشريع اإلسبلمي والفقو اؼبنبثإ (1

  .اؼبعاصرة

                                           
 . "  619" طارق البشري المسألة الثانية (  5)  
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" دبعناىا اؼبتعارؼ عليو اؼبتناوؿ  ريعات كثَت من الببلد اإلسبلمية اعتربت الشريعة اإلسبلميةإف تش (2
وكذلك القانوف اؼبدين  ،يف مادتو األوىلؼبصادر التشريع نص على ذلك القانوف اؼبدين اؼبصري 

نص يف ال  ا" اؼبرجع الدائم يف كل م :السوري نصت مادتو األوىل على أف الشريعة اإلسبلمية ىي
  " القانوف عليو

  .اؼبأخوذة بكاملها من الفقو اغبنفي"  " ؾبلة األحكاـ العدلية :والقانوف اؼبدين الكوييت وكذلك األردين
وىناؾ نصوص دستورية يف كثَت من البلداف اإلسبلمية تنص على اعتبار الشريعة اإلسبلمية مصدرا من 

وىذا كلو جيعل اغباجة ماسة إىل ازباذ كل ما من  ،ةمصادر التشريع لقوانينها اؼبختلفة بدرجات ـبتلف
  .سهاما فعاال يف النهضة اؼبأمولة لببلد اإلسبلـإشأنو تقدمي التشريع والفقو اإلسبلمي بشكل حيقق 

اإلسبلمي مصدرا عن أف ىناؾ ببلدا إسبلمية ازبذت من التشريع اإلسبلمي والفقو  –فضبل  –وىذا 
وسوؼ تتبعها يف ذلك إف  ،ها اؼبملكة العربية السعودية منذ تأسيسهاوحيدا لسائر أنظمتها يف مقدمت

 وتنطبق  .سائر ديار اؼبسلمُت -تعاىل  -شاء اهلل ببلد إسبلمية أخرى حىت تعم أحكاـ اهلل 
أو األدمغة اإللكًتونية  ،تغذية مراكز اإلعبلـ القانوين سواء منها ما يستخدـ الوسائل التقليدية(  و

  .( 6)  اغبديثة
 - رضي اهلل عنهم وأرضاىم - الذين تطاولت على وفياهتم –إف من غَت اؼبمكن أف نطالب أئمتنا 

بل علينا أف  ،وتلبية حاجاتنا اغباضرة ،وتقدمي اغبلوؿ ألمورنا اؼبستحدثة ،القروف دبعاعبة قضايانا اؼبعاصرة
سب ما نطمح إليو من ضبط نتحمل مسئولياتنا ونتفقو يف ديننا كما تفقهوا ونبذؿ من اعبهود ما ينا

  .على كل كلمة -تعاىل  -بضوابط الشرع وإعبلء كلمة اهلل  وقائع حياتنا
لبناء حضارة متينة  -صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم  - إف علينا أف نستلهم كتاب ربنا وسنة نبينا

  .ارة اآلباء واألجدادتنقذ عامل اليـو من ىبلؾ ؿبقق كما أنقذت عامل األمس حض ،ثابتة البنياف ،الدعائم
  ." ـ 1791 – 1703 " حركة الشيخ ؿبمد عبد الوىاب يف قبد ػ 
  .يف اؼبدينة اؼبنورة" ـ  1762 – 1752"  والشيخ ؿبمد بن نوح الفبليت ػ 
  .يف اؽبند "ـ  1762 – 1702"  شاه ويل اهلل الدىلوي ػ 
  .اليمن يف"  ـ 1843 1758"  واإلماـ ؿبمد بن عبد اهلل الشوكاين ػ 
  .يف العراؽ"  ـ 1854 – 1802"  والشهاب األلوسي ػ 
  .مث اغبركة السنوسية يف اؼبغرب ػ 
  .واغبركة اؼبهدية يف السوداف ػ 

                                           
 لمدكتور جمال الدين عطية . " مدى الحاجة إلى موسوعة الفقو اإلسالمي " يستحسن مراجعة البحث القيم (  6)  
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ونبذ التقليد وسلوؾ  ،كانت تتفق كلها على الدعوة إىل إحياء االجتهاد وحركات أخرى ىنا وىناؾ 
اليت ربولت إىل هدىا القرف األخَت كحركة األفغاين ناىيك عن اغبركات األخرى اليت ش ،سبيل اإلصبلح

  ." ـ 1897 – 1829"  مدرسة
  ." ـ 1889 – 1822"  وحركة خَت الدين التونسي ػ 
  ." 1940 – 1889"  وحركة عبد اغبميد بن باديس ػ 
  .ـ " 1949 - 1906"  وحركة الشيخ حسن البنا ػ 

لكن حاؿ اؼبسلمُت مل يزؿ  ،ؿبلية تؤازرىاقامة سلطة ومع أمهية كل ىذه احملاوالت وقباح بعضها يف إ
صلى اهلل  - مرحلة الرجوع على اؼبصادر األصلية كتاب اهلل وسنة رسولو ؛عن بلوغ ىذه اؼبرحلةبعيدا 

وبناء الفقو اغبضاري الذي ديكن أف تقـو عليو هنضة شاملة ألف للتغَت الشامل  -عليو وعلى آلو وسلم 
ومن أىم ىذه  ،ال بد من األخذ هبا ليحق اهلل اغبق بكلماتو -تعاىل  - سننا وشروطا وضعها اهلل

الشروط وأقواىا أف تتحقق هنضة فكرية مشرقة تعيد لؤلذىاف والعقوؿ والقلوب الفهم الصحيح اؼبشرؽ 
وتعيد طرح اؼبفاىيم  ،اؼبفاىيم اػباطئة عن الكوف واغبياة واإلنساف والسنن واألسبابلئلسبلـ وتغَت 

ؽبا تأثَتا سلبيا يف عقل اؼبسلم ويف مشاعره ووجدانو  ،اػباطئ ية يف سائر القضايا اليت أثر الفهماإلسبلم
  .وتربيتو ونفسيتو وسلوكو

ومل  ،مل يدر خبلد أي ؾبتهد من اجملتهدين أف أقوالو وفتاواه ستكوف يف يـو من األياـ للناس دينا(  4
منهم النهي الصريح عن أف يقلد يف فقهو وفهمو عن كل  بل لقد ثبتذلك من  يتطلع منهم أحد لشيء

بأف  –وحاشاىم أف يفعلوا  –والدعوة الصرحية إىل أف ينظر الناس يف األدلة مباشرة ومل يفكر أحد منهم 
ولكنهم دعوا الناس إىل أف جيعلوا الكتاب والسنة معيارا لكل  تتخذ أقوالو معيارا يوزف بو الكتاب والسنة

  .ما عدامها
االجتهاد يف  –صبيعا  –عدـ التكلف دبا ال يطاؽ ولو كلف الناس  ن ىذه الشريعة ويسرىامن دي(  5

من يوثق بعلمهم  على العامة وأذف ؽبم بسؤاؿ -تعاىل  -الشريعة ؼبا استطاعوا ولذلك فقد يسر اهلل 
 .( 43سورة النحل )  [ َلُموفَ فَاْسأَُلوا أَْىَل الذِّْكِر ِإْف ُكْنُتْم ال تَػعْ  ] :يهمهم من أمور الشرعودينهم عما 

  .كما يف اغبديث الصحيح"  " أفبل سألوا إذا مل يعلموا فإف شفاء العي السؤاؿ
أف معظم الفقهاء اؼبشاىَت قد يسر اهلل ؽبم من  –كذلك   –على األمة  -تعاىل  -من نعمة اهلل (  6

فهناؾ كتب موجزة تقتصر  ،وأساليبوويسر من بعدىم من تفنن يف طرائق التدوين  ،دوف فقههم وصبعو
وكتب  ،على ذكر أقواؿ اجملتهد دوف التعرض ألدلتو أو ألقواؿ ـبالفيو وىناؾ كتب عنيت بذكر األدلة

بينها للتنبيو إىل بياف الراجح فبا يشكل يف ؾبموعو ثروة فقهية أخرى تعرضت للمذاىب وأدلتها واؼبوازنة 
  .ة إذا أحسنت طرائق االستفادة منووتراثا ىائبل ديكن أف تسد بو حاجات فقهية كبَت 
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ف ىناؾ فبا يؤكد إبل  ،وذلك ال يعٍت أننا لن نكوف حباجة إىل كتاب جديد أو فقو أو ؾبتهد جديد(  7
بقطع  -اليـو األكفاء والعلماء والفقهاء اؼبوجودين يف العامل اإلسبلمي وحيتاج ذلك إىل ىذه اغباجة 

  .جتهاد اعبماعي يف القضايا اؼبعاصرةليمارس اال –النظر عن التمثيل الرظبي 
واؼبراجع القددية واالستفادة من التقنية اغبديثة يف طبلع على الكتب واؼبدونات * وكبتاج إىل تيسَت اال

  .الطبع والفهرسة واإلخراج والتيسَت
ُت يف لدراسات يضم إليها األذكياء جدا والنوابغ من الباحثُت اؼبسلم* كبتاج إىل معهد رفيع اؼبستوى 

من  " على أيدي القلة الباقية من العامل اإلسبلمي ؾباالت الفقو والعلـو االجتماعية للعمل على إعدادىم
  .لبلجتهاد بطريق الًتجيح والتخريج يف القضايا اؼبعاصرة وذلك سبهيدا إلجياد الفقيو اجملتهد " العلماء

  .وأخر دعوانا أف اغبمد هلل رب العاؼبُت


