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  .إىل والدي الذي أعطاين كل شيء
  .ومل يطلب أي شيء

  





 المقدمـة
٣ 

  

 [  $  #  "       !Z   

  

 
 À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É ¿ ] :احلمد هللا القائل يف كتابه    

ËÊ Ì Í Î Ï Z )وأشهد أالّ إلـه إال اهللا وحـده ال          )١٧ :الرعد 
 اللـهم   ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله     ، الفاعل لكل مبتدأ ومبتدع    شريك له 

صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما رفعت منـصب املـنخفض      
 ، يف ذاتـك   :تكاني وجربت بالسكون إليك كـسر اجلـازم بوحـد         ،جلاللك
  . وأفعالك،وصفاتك

نعوذ بك   و ، ونعوذ بك من فتنة العمل     ،إنا نعوذ بك من فتنة القول     ! اللهم  
  .  ومن الطبع وسورته، ومن الظن وخبطته،من الرأي وغلطته

 والعجـب   ، وشراسة اخلُلُـق   ، وجمانبة الصدق  ،جنبنا معاندة احلق  ! اللهم  
 و اخلفوق   ،واإلخالد إىل العاجلة   ، واالستعانة باللجاج  ، والبهت باجلهل  ،بالعلم

  .  واتباع كل ناعق،مع كل ريح
  :أما بعد

بداية احلقيقية لالقتـراب مـن هـذا املوضـوع يف عـام             فلقد كانت ال  
 فكتبت يومهـا   ،مع صدور إعالن باريس لتجديد اخلطاب الديين      ) هـ١٤٢٤(

 رأيت أنه من الواجب علـى كـل   ؛نقاط تعليقات على ما ورد يف اإلعالن من   
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مسلم غيور على عقيدة األمة وأصوهلا املعصومة أن يبين ألمته خطـورة تلـك              
 وتسلمها  ، ومتحق ركائزها  ، وإمنا تبلبل فكرها   ،دامة اليت ال تبين األمة    املبادئ اهل 

  .جثة هامدة ألعدائها
 ، والنـدوات  ، باملؤمترات :وهي حبلى  مث مضت األيام واألسابيع والشهور    

يزال ضجيجها صـارخا      و ما  . واملؤلفات اليت حتمل الغث والسمني     ،واملقاالت
   .حىت كتابة هذه الكلمات

 وألقى عليه   ،ذا اجلو العكر النكد يف تلويث مصطلح التجديد       وقد أسهم ه  
نّ جتديـد   أ إذ   ؛ وهذا بطبيعته أدى إىل عرقلة جهود التجديد       ؛هالة من الشكوك  

 فإذا أصـبح  ، بديالتتبناه وال ترضى بسواه  الدين مشروع ضة لألمة اإلسالمية    
 لن يكون سوى    ذئ فإنه عند  ؛املشروع مشكوكا يف هويته وعدالة القائمني عليه      

  .طحني جعجعة بال
منهج أهل السنة     متبنيا :ولقد حاولت أن أقف على حقيقة مفهوم التجديد       

 وواقفا علـى نقـاط      ، ومبينا حقيقة التجديد يف ضوئه     ، وداعيا إليه  ،واجلماعة
  .الفصل والوصل بني التيارات املختلفة اليت تتجاذب هذا املصطلح

 الوقوف عند املفاهيم والتيارات املختلفـة       إليه ليس  وأعظم ما كنت أتطلع   
 وإنما سوقها حنو مشروع جتديدي متكامل متخض يف الفصل اخلامس           ،للتعبد ا 

 ، فلست وحدي يف امليـدان     ،وال أزعم أنين وضعت لَِبناته لَبِِنة لبنة      . من البحث 
لى مـدار    وجهود العلماء املخلصني ع    ،واخلريية يف األمة قائمة إىل قيام الساعة      
  .التاريخ اإلسالمي ال ينكرها إال جاحد

 فإن كانت نافعة فهذه     ،وعلى كل حال فهذه حماولة قمت ا خملصا جماهدا        
 ، وإن كانت األخرى فال يكلـف اهللا نفـسا إال وسـعها            ،مِِِِِِِِنة من اهللا عظيمة   

  . واهللا وحده ويل التوفيق،وحسيب أنين ما قصرت وسع طاقيت
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  :توطئـة
   أهمية التجديد:أوالً

 فقـد دلـت   ،ا حضارييكون مطلبان أإن جتديد الدين مطلب شرعي قبل    
 وحـديث   ، حديث التجديـد   :منها ،على احلاجة إىل التجديد أحاديث كثرية     

 ولذا فأمهية التجديد يف     ؛ وحديث الِفرق  ، وحديث قبض العلماء   ،اختالس العلم 
  :ضوء تلك اإلضاءات النبوية تكمن يف النقاط اآلتية

  : إحياء الدين- أ
هو إلعادته كما كان عليه يف الصدر األول         ؛إن السعي إلحياء الدين وبعثه    

 وهذا ما حيثنا إليه حديث التجديد الذي أخرجه أبو          ،اهلدف األول من التجديد   
ِإنَّ اللَّه يبعثُ ِلهِذِه اُألمِة علَى رأِْس كُـلِّ         ( : بلفظ t عن أيب هريرة     داود يف سننه  

مما علَق به    الدين   ختليص فأمهية التجديد تكمن يف      )١()ئَِة سنٍة من يجدد لَها ِدينها     ِم
بتعث الدين كما كـان يف       حىت ي  ، وتوايل األعوام  ، مع مضي األيام   وتراكم عليه 
 حاكما  ، مهيمنا بأخالقه  ، مستقيما يف عباداته   ، واضحا يف عقيدته   :الصدر األول 
  .بشريعته

   :التحريف بشىت صوره مواجهة -ب
 وهذا ما يرشدنا إليه     ،تنقية الدين من االحنراف والبدع     :ومن مهام التجديد  

                                                        
، واحلاكم يف املـستدرك     )٣٧٤٠(داود يف سننه، يف كتاب املالحم       أبو  خرجه  أ :حديث صحيح ) ١(

، وقـد  )٦٥٢٧(، والطرباين يف األوسـط   )٨٥٩٢(على الصحيحني، يف كتاب الفنت واملالحم،       
، وصـححه الـشيخ   )١/٨١( املطالب  أسىن: يطالع يف ذلك  . صححه احلافظ زين الدين العراقي    

  ).٥٩٩(األلباين يف السلسلة الصحيحة 
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 ،حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريـف الغـالني            (: حديث
 أن  :r الـنيب    ففي هذا احلديث خيـرب     ،)٢() وتأويلَ اجلاهلني  ،وانتحالَ املبطلني 

 ،بطلني ينتحلون بباطلهم غري مـا كـان عليـه          وامل ،الغالني حيرفون ما جاء به    
 ، الطوائف الثالثـة   هذه وفساد اإلسالم من     .واجلاهلني يتأولونه على غري تأويله    

لـى  جـرى ع  جلرى عليه ما ؛ يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك)U(فلوال أن اهللا    
  .)٣(أديان األنبياء قبله من هؤالء

 فأهـل احلـق     ، املبطلني فهذا الدين معصوم من أراجيف املرجفني وأباطيل      
ومع كر الليايل وتـوايل      ،وألويتهم معقودة على مدار الزمان     ،أعالمهم مرفوعة 

 وتنقيته  ، والذَّب عنه  ، وبيانه ، توضيحه :ومن عصمة هذا الدين   . األيام واألعوام 
 يعد  فتجديد الدين يف خمتلف جماالته     ؛من البدع واألقوال الباطلة اليت تنسب إليه      

                                                        
، وشرح اهلدايـة يف     )٤/ ١(إرشاد الساري   : العالئي لتعدد طرقه، كما يف    حسنه  :  حديث حسن  )٢(

، )١٦٤-١/١٦٣(مفتاح الـسعادة    : ، وقواه ابن القيم لتعدد طرقه، كما ىف       ٦٤علم الرواية ص    
، وقد رواه أمحد يف املسند      ٤٧تحديث من فنون مصطلح احلديث ص     قواعد ال : وحسنه القامسي يف  

نعـيم   أبو، و )٢٦٦٩(، والترمذي يف سننه     )٢١٤٣٩( يف الكربى    ، والبيهقي )٢٠٢ و ٢/١٥٩(
مجع اجلوامع  : صحبته، كذا يف  وابن عساكر عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذري، وهو خمتلف يف            

: ، وقـال  )١/١٤٠(وأورده اهليثمي يف امع     ،  )١٤٣ رقم   ١/٨٦(وأخرجه البزار   ). ٩٩٥ص  (
: وفيه عمروبن خالد القرشي، كذبه حيىي بن معني ونسبه إىل الوضع، وقد رواه مـن الـصحابة             "

، وأورده  yهريـرة،    علي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر بن مسرة، ومعاذ، وأبو           
، وما بعدها، وهو مـن مجيـع       ١/١٤٥ضعفاء الرجال   : ابن عدي من طرق كثرية يف الكامل يف       

وقد صححه األلباين يف حتقيقه ملشكاة املصابيح،    . طرقه ضعيف كما صرح به الدارقطين وأبو نعيم       
  ).٢٤٨(، رقم )٥٣/ ١(

 إغاثة اللهفان من مـصائد الـشيطان،       :الزرعي أبو عبد اهللا    حممد بن أيب بكر أيوب       )ابن القيم ) (٣(
  .١/١٥٩ ،)هـ١٣٩٥، ٢ط ار املعرفة،بريوت، د (،حممد حامد الفقي: حتقيق
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  . وضروريا لنموه واستمراره،ظ الدين وصيانتهأمرا حيويا حلف
  : تفعيل دور املنهج الرباين يف قيادة العامل-ج

 قال اهللا ،جعل أحكام الدين نافذة مهيمنة على احلياة :ومن مهام التجديد
)U(: [T U V W X Y Z [ \ ] ̂ 

_ ̀ ba c d e Z )يتطلب  : فتمكني الفرقة الناجية)٤١ :احلج
وجعله  ، ولن يكون جتديد الدين عندئذ سوى تطبيقه،الدينمنها أن جتدد هذا 

واألمر  ،وإيتاء الزكوات ،مهيمنا على حياة الفرد واتمع من إقامة الصلوات
 وبسط سلطانه على العامة ،كتاب اهللاوحتكيم  ،والنهي عن املنكر ،باملعروف
  .واخلاصة

فيضيء  ولكنه نور يشع ديه ،اهللا ليس جمموعة أحكام فحسبفكتاب 
 فترفرف يف مساء ؛ ويرفع ألوية العدل والطمأنينة، وميحو الدياجي،الظلمات

 املؤمنة بكل لذة ،الكون بعدما طغت عليه املادية والفلسفات الكافرة بكل قيمة
E  D   ]  : لعباده سبل الفالح واهلدايةموضحاً )U( يقول احلق ،وشهوة

  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F
  R  Q  Z   Y  X  W  V  U  T  S 

  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [
  p  o  n  ml  k    j   i   h  gZ )١٥٧ :األعراف.(  

 كامنـة يف  :فمعامل هداية األمم يف القرآن والتوراة واإلجنيل كما تشري اآلية    
لتوجيـه   ؛عودة القيم اإلهلية بـسلطاا    : أي ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر    
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من مظان حتميل     وليس عودة الدستور اإلهلي للحكم     .ت منها رد بعد أن طُ   حلياةا
حل كل طيـب     وي ، فهذا الدين اخلامت جاء ليفك األغالل      ؛النفوس فوق طاقتها  

 ،القرآن بأنـه نـور     ولذلك وصف اهللا يف اية اآلية      ؛ وحيرم كل خبيث   ،مباح
هىومسم املفلحون أتباعه املناصرين له واملتبعني هلديه بأن.  

 ، ومناصرة ، وإنما جماهدة  ،وبذلك جند أن جتديد هذا الدين ليس ترفا عقليا        
 للفالح الذي رغـب فيـه        وتعريف العامل به طلب    ،واتباع لذلك النور القرآين   

 إلصالح اآلخـرة     بأنه  وليس ذلك الفالح كما يتوهم الكثريون      ،القرآن الكرمي 
  . معا وإنما إلصالح الدنيا واآلخرة،فحسب

عن طريـق   اإلصالحي  ولن تستطيع األمة اإلسالمية أن تقوم بذلك الدور         
 وإنما تقوم ذا الدور يف ضـوء        ، فتخبط خبط عشواء   ،التقليد األعمى للغرب  

 وهذا الدستور اخلالـد    ،دستورها املتمثل يف القرآن الكرمي والسنة النبوية العطرة       
وتعبيـدها هللا    من ظلمات الضاللة  هو وحده القادر على استنقاذ هذه البشرية        

  . وحدهرب العاملني
  : االجتهاد الشرعي ملا يستجد من قضايا-د

مـن خـالل   (املتطورة إمداد التجربة اإلنسانية النامية      :ومن مهام التجديد  
من قـضايا فقهيـة       تعاجل ما يطرأ   مبا حتتاج إليه من أحكام    ) االجتهاد الشرعي 

 ويف هذا حفظ للدين من أن يتجرأ عليه العامـة           ؛أنتجتها املدنية احلديثة  جديدة  
ختلـف أحكامـه     و ،جة توقف تدفق العطاء احلضاري لإلسـالم       حب ،واخلاصة

 تتعرض له الشريعة يف مرجعيتها الثابتـة        امِل ،وقصورها عن مالحقة كل جديد    
  . املتمثلة يف القرآن والسنة واإلمجاع
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  :الدين التصدي لالفتراءات املنظمة املوجهة هلذا - ه
التصدي إلعصار اهلجمات الشرسة اليت تضرب األمة        :ومن مهام التجديد  
 ومل يبق   ،ا ومقدرا ، وثوابتها ،تريد أن تفتك بعقيدا    ،اإلسالمية من حني آلخر   

 آخر احلصون الـيت مـازال املـسلمون         ،أمام تلك القوى الباغية سوى الدين     
اء أسسه على رفـض    تن الب ؛كأداء أمام طغيام   يشكل عقبة هو  و ،يتحصنون ا 
 والواضح كل الوضوح    ، ثُم للطموح العجيب الظاهر كل الظهور      ،الطغيان أوال 
  .وتدعو أبناءه لقيادة العامل ، اليت تأىب التبعية،وتشريعاته ،يف نصوصه
 احلضارة الغربية املبنية أساسـاً    يف   ما يزعمونه    -مببادئه-يهدد   :و بذلك وه
  .)٤("أسلوب للحياةاللذة وأولوية املتعة ك" على

 العـريب   لتشويه صـورة العـامل     ؛ولذلك فقد نظمت محلة دعائية عظمى     
واشـنطن  " الصحفي جبريدة  "نيكوالس هوفمان " يقول   ، أمام الغرب  ياإلسالمو

 وحيط من قـدرها     ،إنه مل تشوه مسعة مجاعة دينية أو ثقافية أو قومية         : ""بوست
   .)٥("بشكل مركز ومنظم كما حدث للعرب

                                                        
القاهرة، (عادل املعلم ونشأت جعفر،     : خواء الذات واألدمغة املستعمرة، تعريب    ": مراد هوفمان ) "٤(

  .٦٣، ص)هـ١٤٢٢مكتبة الشروق الدولية، 
وزارة التربية والتعليم   (صورة العرب واملسلمني يف املناهج الدراسية حول العامل،         : جمموعة مؤلفني ) ٥(

ـ ١٤٢٤كتاب املعرفة، تصدر عن جملة املعرفة       : سلسلة: اململكة العربية السعودية  ب . ١٤، ص )هـ
ما نشر من أضـاليل     "ويف هذا الصدد يشري فضيلة اإلمام األكرب الشيخ عبد احلليم حممود إىل أن              

ي عن اإلسالم ال حيصر وال يعد، إا أضاليل تنشر متتابعة متكررة، تتردد يف صور خمتلفة، وينتـه                
ا التكرار والترديد إىل إميان من تنشر عليهم ا، وتبلغ م الصفاقة إىل أن يعكـسوا احلقـائق                  

: عبـد احللـيم حممـود   ". يشيعون عنه أنه دين عبادة األوثانعكساً تاماً، فالدين اإلسالمي مثالً     
=  
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يف من عامة النـاس  ما حيدث اآلن من نشاط حمموم يتسابق فيه الغوغاء    وك
 بعد أن كان ذلك مـن قبـل         r للنيل من النيب اخلامت حممد       ةبيواألورالعواصم  

  .موقوفا على غالة املستشرقني
وال ريب أن هذا الوضع حيتاج إىل جبهة قوية موحدة من علماء املـسلمني   

  كل ما يكتب عن اإلسالم يف الغـرب        مرارباست تتابع   ،على الصعيد اخلارجي ، 
  .وتقارعه باحلجة والبينة

 املنحرفة الـيت    األفكار الغربية  الفلسفات و  كما أننا حنتاج إىل جبهة أخرى ملواجهة      
 ،املراكز الثقافيـة األجنبيـة    و ، وسائل اإلعالم  طغت على العامل اإلسالمي عرب    

   .)٦(!!نشآت الفاسقة وامل،والشخصيات املسلمة ذات األدمغة املستعمرة
   أسباب اختيار الموضوع:ثانياً

أمام هذا الوضع املتأزم وجدتين مدفوعا للمشاركة يف هذا املوضوع دفاعا           
 فاملكتبـة  ؛ وتفنيدا حلجج املبطلني الغالني الضالني املضلني،عن قدسية هذا الدين 

يقـة   حق تكشفاليت   البحوث  إىل ذلك النوع من    زالت يف حاجة   اإلسالمية ما 
                                                        =  

  .٤٢، ص)م١٩٩٣، ٤، طالقاهرة، دار املعارف(أوروبا واإلسالم، 
مود شلتوت تعبري شرعي يشري به إىل هذه املؤسسات اليت حتـارب منـهج اهللا               لفضيلة الشيخ حم  ) ٦(

 وهي كل املنشآت الفاسقة اليت      ،املنشآت الفاسقة : وجل يف بالد املسلمني، حيث أطلق عليها       عز
وضع خططها االستعمار يف البالد اإلسالمية كيداً لإلسالم، واستعانوا علـى تنفيـذها يف بـالد       

قلوب الذين يسارعون فيهم، ويستنصروم على إخوام، وأوطام وإن حاربوا          اإلسالم مبرضى ال  
يلبـسوا ثـوب   : وهذه املنشأة يلبسها أهلها أثواباً وأغراضاً متعددة      ... ا اهللا ورسوله واملؤمنني   

حممود ... الثقافة والعلم، وثوب احلضارة والفن، وثوب العالج والرمحة، وثوب االقتصاد واملال،            
  .٢٧١-٢٧٠، ص)م١٣٩٩، ٦، دار الشروق، طالقاهرة(من توجيهات اإلسالم، : تشلتو
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 ؛املفاهيم اليت ميوه ا أقطاب العلمانية واملفتونون م يف الـساحة اإلسـالمية            
  . ليضلوا ا األمة عن قصد أو عن غري قصد

   مشكالت البحث:ثالثاً
  :تكمن مشكالت البحث يف حماولة الباحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  ؟ ما مفهوم جتديد الدين-أ 
  ؟ نضبط ا عملية التجديد ما الضوابط اليت ميكن أن-ب
 : وإذا كانت اإلجابـة    ؟ هل عرف التاريخ اإلسالمي احلركات التجديدية      -ج

  ؟ وما أثرها يف ماضي األمة؟ فما خصائص تلك احلركات،نعم: بـ
 هل كانت احلركات التجديدية يف العصر احلديث مغايرة لسابقتها أم أـا             -د

 فما نقاط الفصل    ، ألوان الطيف  جتمع كل   وإذا كانت اإلجابة   ؟تالقت معها 
وما السمات العامة ألبرز تيارات التجديد يف        والوصل بني هذه احلركات؟   

  ؟العصر احلديث
 : وما آلياا اليت ميكن هلذا البحـث أن يـسهم فيهـا   ؟ ما جماالت التجديد - ه

  ؟ وإضافة، وتوضيحا،تأكيدا

   صعوبات البحث:رابعاً
 :مصطلح تتجاذبه اجتاهات فكرية وعقائديـة   ليس من اليسري أن تتعامل مع        - أ

 ، فتجديد الدين قضية شائكة م الـسياسي       ؛ ومتقاتلة ، ومتضاربة ،متقاربة
واملؤرخ ،واإلعالمي، واالجتماعي ، واملهندس ، والطبيب ، والفلسفي،   لْـهب 

  .علماء الدين بفرقهم ومذاهبهم املختلفة
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 :تاج الفكري الضخم يف مدوناتـه     نة ذلك ال  كما أنه ليس من اليسري متابع      -ب
 ، وقوميـا  ، وخصوصا بعد أن أخذ املوضوع بعدا دوليـا        ،قدميها وحديثها 

 وتداولـه املتـداولون يف    ، وتبنته املنظمـات واهليئـات     ، وحركيا ،ووطنيا
  . ونشرت فيه املقاالت يف الصحف والدوريات،املؤمترات

 ، والسرية ،والعقيدة ، والفقه ، واحلديث ، بني التفسري  : تنوع جماالت التجديد   -ج
 ،)فهذا أمر يسري  ( ألنه لن يعرف تلك ااالت       ؛ من أويل العزم   اًيتطلب باحث 

 حىت يقف على ما حتتاج إليه من جتديـد يف ضـوء   ؛وإمنا خيابرها وحياورها  
  .ضوابط العامة اليت ينتهجها البحثال

  مصطلحات البحث :خامساً
 واحد يأمل أن يكتـب لـه   بري لغويتعال يدعي هذا البحث لنفسه سوى   

 تعبريوهـو ، والقبولعن العلماء ليصل إىل درجة االصـطالح      الشيوع واالنتشار 
 التيارات املناهج اهلدامة وكل لتعبرياملقترح يشري إىل نتاج   وهذا ا  ،التجديد البدعي

      املنحرفة اليت ال تفهم من التجديد سوى البغي على ثوابت الـدين اإلسـالمي، 
  .) واإلمجاع، والسنة،الكتاب( :صوله املعصومة املتمثلة يفوانتهاك أ

 ففي ميدان الفقـه     ، ليست جديدة على احلقل اإلسالمي     )البدعي(وكلمة  
طليـق  الطالق البدعي الذي خيالف اهلدي النبوي يف ضـرورة ت          يعرف الفقهاء 

  فيه، ، أو يف طهر مسها     وهي حائض   أما إذا طلقها   ،الزوجة يف طهر مل ميسها فيه     
  . للسنة خمالفاً: أي،اًفيسمى هذا الطالق بدعي

ـ أزع( وإنما توظيفه مع التجديد  ،ليس جديداً املقترح  فهذا املصطلح    هم أن( 
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 ، لوضـوحه  ؛وأرجو أن يـصل إىل درجـة االصـطالح         ،مل يسبقين إليه أحد   
  . وكفايته،وجازتهو

   البحثعناصر :سادساً
  : وخامتة، فصولة ومخس،مقدمةلقد قسمت هذا البحث إىل 

 مث عن سبب اختيار     ،يف املقدمة حتدثت عن أمهية التجديد وما يتصل بذلك        
  . منهج البحث وخطتهحددت مث ،املوضوع وصعوبات البحث

 ذكـرت فيـه     : مفهوم جتديد الدين   كان احلديث عن   :ولويف الفصل األ  
 حقل   واملصطلحات املتداخلة يف   ، وشروط ادد  ، اللغوية واالصطالحية  نيالداللت

 ، وأوضحت السمات الفاصـلة بينـهم      ،) واخلطاب ،الفكر(التجديد مع الدين    
  .ئة يف ذلكوناقشت املفاهيم املخط

ثالثـة عـشر     ذكرت فيه    : ضوابط جتديد الدين   :يف الفصل الثاين بعنوان   و
 وإمنا انتماء   ،تؤكد أن التجديد ليس عبثا باألصول وهدما لقواعد الدين         ضابطاً

  .مكامل لثوابت اإلسال
: آثار جتديد الدين ومساته يف ماضي األمة اإلسـالمية         :يف الفصل الثالث  و

تتبعت فيه مناذج من جهود اددين ابتداء من القرن األول اهلجري وحىت عصر             
  . يف هذه الفترة وأثره واقفا على مسات التجديد،ابن تيمية
 تتبعت فيه   : آثار جتديد الدين ومساته يف العصر احلديث       :يف الفصل الرابع  و

جهود اددين يف العصر احلديث بادئا باإلمام الشوكاينّ ومنتـهيا بالتيـارات            
 وواقفا على   ،حمددا السمات واخلصائص   الساحة اإلسالمية  التجديدية البارزة يف  

    وما هو خارج ذلك اإلطار ممـا أطلقـت عليـه            ،ما هو من التجديد الشرعي 
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التجديد البدعي.   
ويف هذا الفـصل أشـرت إىل       : جماالت جتديد الدين   :يف الفصل اخلامس  و

االت األساسيث، والفقه، والعقيدة، والسرية، واحلدييف التفسري: ة املتمثلةا .  
ا أهم النتائج اليت توصـلت إليهـا، مث   وقد ذيلت البحث خبامتة ذكرت فيه 

  .همصادروالبحث راجع مبقائمة  وضعت: وأخرياً، أردفتها بالتوصيات
   ويل التوفيقدهواهللا وح
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ـ     rواتفقوا أنه مذ مات النيب      "  ،وحي فقد انقطـع ال
  وأنه ال حيل ألحد أن يزيد شيئاً       ، واستقر ،وكمل الدين 

وال  ،وال أن ينقص منه شيئاً     ،من رأيه بغري استدالل منه    
  ." وال أن حيدث شريعة، مكان شيءأن يبدل شيئاً

  
  :ابن حزم الظاهري

  .١/١٧٤مراتب اإلمجاع 
  



 تجديد الدين: الفصل األول
١٧ 

  

  املبحث األول
  مفهوم جتديد الدين

 ،اليسري أن حندد داللة مصطلح التجديد     بادئ ذي بدء نؤكد أنه ليس من        
 بعضها  ،خمتلفة ومتناقضة ) أيدلوجيات(بعدما أصبح املصطلح مستهدفا من قبل       

وبعضها يشكل حربـا     ، وبعضها تعرف منه وتنكر    ،يعمل لصاحل اإلسالم وأهله   
 هلذا الدين مـن     استقر لتنقض ما    ،ومتتطي كل احليل  ، زاحفة تلبس كل األقنعة   

   .)٧(قواعد وأصول
ن إىل أن نقف على الـداللتني اللغويـة         ونا مضطر ن أ وأمام هذا األمر جند   

  أمـنيٍ   ويكشف لنا عن فهمٍ    ، ويعبد الطريق  ، وقوفا يزيل اإلام   ،واالصطالحية
   ).التجديد(ملصطلح 

  : المعنى اللغوي- أ
علـى  -عرف ت لن؛ يف املعاجم اللغويةأول ما نتلمسه  نتلمس مفهوم التجديد    

                                                        
هيهات هيهات، فهذا الدين حمفـوظ إىل قيـام         : نقول هلذا الفريق الذي يريد أن ميكر ذه األمة        ) ٧(

الساعة، وجنده وأنصاره موجودون لن ختلومنهم األرض، قائمني باحلجة والبينة، أخرج الشيخان            
ال تزال طَاِئفَةٌ مـن     : " قال rيف صحيحيهما عن الْمِغريِة بن شعبةَ عن النيب         ) البخاري ومسلم (

متفـق عليـه، أخرجـه      : حديث صحيح ". (أُمِتي ظَاِهِرين حىت يأِْتيهم أَمر اللَِّه وهم ظَاِهرونَ       
مسعت : ، قال سفْيانَ، وأخرج الشيخان عن معاِويةَ بن أيب        ))١٩٢١(، ومسلم   )٦٨٨١(البخاري  

حـديث   (".حىت يأِْتي أَمـر اهللا  أو لَن يزالَ أَمر هذه اُألمِة مستِقيما حىت تقُوم الساعةُ،  : " يقول rالنيب  
  ).١٠٣٧(، ومسلم )٦٨٨٢(متفق عليه، أخرجه البخاري : صحيح
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 إذ الداللة اللغوية اليت تسجلها املعـاجم العربيـة          ؛ اللغويةَ داللةَ ال -وجه الدقة 
دى أفراد اتمع الـذي   مفهومها ل أي،ليست سوى الداللة االجتماعية للكلمة    

  .ا يتحدث
 قوهلم  :يف املقاييس إىل أن   ) هـ٣٩٥:ت(ويف هذا الصدد أشار ابن فارس       

 هذا هـو    ،عه اآلن  قط هكأن ناسج )  من القطع  :أي( ثوب جديد وهو من هذا    
 ولذلك يـسمى الليـل      ،مث مسي كل شيء مل تأت عليه األيام جديدا         ،األصل

 .)٨( ألن كل واحد منهما إذا جاء فهـو جديـد          ؛والنهار اجلديدين واألجدين  
واملعىن األخري املتطور عن القطع هو الذي استقر عليـه املعجميـون ويف هـذا     

    الش " :هذا بقوله إىل  يف الصحاح    )هـ٣٩٣:ت(الصدد يشري اجلوهري يُءجد 
وإىل هذا املعىن ذهـب     . )٩(" صار جديداً، وهو نقيض اخلَلَقِِ     :يِجد بالكسر ِجدةً  

  .نِقيض الِبلى: واِجلدةُ": يف لسان العرب) هـ٧١١:ت(ابن منظور  أيضا
  :ة جنده عند ابن الرومي الذي يقولوذلك االستعمال املعجمي للكلم

  )١٠(وهل جيدد شيٌء بعد إخـالق         د ودكـم  هل من سبيل إىل جتدي    
 ، ترميم مـا سـبق     -إن صحت العبارة  - أو   ، عودة إىل ما سبق    :فالتجديد  

  . وإنما عودة إىل سابق العهد،فالتجديد ليس تطورا إضافيا يف العالقة
                                                        

بد السالم حممد هـارون     ع: معجم مقاييس اللغة،، حتقيق   : أبو احلسني أمحد بن زكريا    ) بن فارس ) (٨(
  ).جد: (كتاب اجليم، باب املضاعف، مادة) هـ١٤٢٠، ٢بريوت، دار اجليل، ط(

القاهرة، (أمحد عبد الغفور عطار     : تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق    : إمساعيل بن محاد  ) اجلوهري) (٩(
  ).د.د. ج: (، مادة)م١٩٥٦دار الكتاب العريب 

القـاهرة، دار  (ديوان ابن الرومي، حتقيق حسني نصار      :  بن جريج  علي بن العباس  ) ابن الرومي ) (١٠(
  .٤/١٦٤٧، )هـ١٣٩٧الكتب املصرية 
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 : فالتجديـد  .غري املبتدع احملدث   : معجميا ، اجلديد ءخنلص من ذلك إىل أن الشي     
 وهـذا املعـىن     ،ة بالشيء إىل حالته األوىل قبل أن يصيبه البلى        عبارة عن العود  

 ويف هذا الصدد يقول عـز مـن         ،اللغوي هو نفسه الذي اعتمده البيان القرآين      
 فتأمل ،)٤٩:إلسراءا( å  ä  ã  â  á  à         ß  Þ  ÝZ  ]  :قائل

: هـو  نا لـيس   لتعلم أن اجلديد هاه    ؛ ورفاتاً  عظاماً : بعد كلميت  )اًجديد(جميء كلمة   
  .إعادة اخللق كما كان أول مرة: هو  وإنما،البديع املنشأ على غري مثال سابق

  : المعنى االصطالحي للتجديد–ب 
 وال شك أن الوقـوف   ،إن التجديد يف معناه اللغوي عودة إىل سابق العهد        

 ولذلك جند علمـاء     ؛على املعىن اللغوي الصحيح يتبعه معىن اصطالحي صحيح       
إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب       ":من التجديد سوى   سنة ال يعرفون  أهل ال 

 ،يبني السنة من البدعـة    أن  " :وغاية ادد عندهم  . )١١("والسنة واألمر مبقتضامها  
علـى أنّ الكَـسر      .)١٢(" ويكسر أهل البدعة ويـذهلم     ،أهله وينصر ،ويكثر العلم 

، وسـنجد أن    r وسنة رسوله    واإلذالل هذا، ينبغي أن يعرض على كتاب اهللا       
  .هذا ليس ِمن لوازم رد البدعة

فهـذا املعـىن    ،أما أخذ التجديد ومحله على التطوير والتغـيري والتبـديل      
ويكاد يكون  ،أرباب التجديد البدعي أطلق عليهم   من يلتزمه   ،االصطالحي حمدث 

                                                        
عون املعبود شرح سنن أيب داود مع شرح احلافظ         : أبو الطيب حممد مشس احلق    ) العظيم آبادي ) (١١(

  .١١/٢٦٠، )م١٩٩٥، ٢بريوت، دار الكتب العلمية، ط(مشس الدين ابن قيم اجلوزية، 
 فيض القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البـشري النـذير،          : حممد عبد الرءوف  ) ملناويا) (١٢(

  .٢٨٢ -٢/٢٨١، )هـ١٣٥٦القاهرة، املكتبة التجارية الكربى (



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٢٠ 

 إننا وجـدنا     حىت ؛ على الساحة الفكرية والثقافية    ذلك املعىن األخري هو املسيطر    
  :الدكتور حممد سيد طنطاوي يشري إىل أن هناك أمرين ال جتديد فيهما

  .إخالص العبادة هللا الواحد القهار :أوهلما
  . )١٣(ما يتعلق مبكارم األخالق :وثانيهما

وال شك أن فضيلة شيخ األزهر قد راعى يف هـذا التحديـد أن مفهـوم     
 ولـذلك   ؛ التطوير واالبتـداع   التجديد يف عقول نفر من املثقفني ينسحب إىل       

سارع بالتنبيه على أن أمور العقيدة والعبادات ومكارم األخالق ال تندرج حتت            
  .مباحث اددين

ال : ويف نفس املضمار أشار الدكتور يوسف القرضاوي إىل أن التجديـد          
 وترميم مـا    ، وإنما االحتفاظ به   ، أو حماولة هدمه   ،يعين أبدا التخلص من القدمي    

 ألن التجديد إنما   ؛ولوال هذا ما مسي جتديدا     . وإدخال التحسينات عليه   ،نهبلي م 
  : فالتجديد يقتضي مجلة أمور،يكون لشيء قدمي

  . وإبراز طابعه وخصائصه،االحتفاظ جبوهر القدمي -١
  .وتقوية ما ضعف من أركانه،ترميم ما بلي منه -٢
   .)١٤(من طبيعتهال تغير من صفته، وال تبدل إدخال حتسينات عليه  -٣

                                                        
كلمة ألقاها فضيلته يف املؤمتر الثالث عشر للمجلس األعلـى للـشئون     : حممد السيد ) طنطاوي) (١٣(

هـ، وقد طبعت أحبـاث     ١٤٢٢، ربيع األول،    ١١-٨رة من   اإلسالمية، املنعقد بالقاهرة يف الفت    
جتديد الفكر اإلسالمي، حتت رعاية الس األعلى للشئون اإلسالمية، عـام           : املؤمتر حتت عنوان  

  .١٦-١٣هـ، ويطالع كلمة فضيلته ص١٤٢٣
 ،٢القـاهرة، مكتبـة وهبـة، ط      (الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد،      :يوسف) القرضاوي) (١٤(

  .٣٠-٢٩، ص)هـ١٤٢٤
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    اإلسالم فدين   ،التحريفعن   األصول املعصومة    فالتجديد ال ينبغي أن ميس 
 ال  ،هذه الثالثة أصـول معـصومة     و ،)واإلمجاع ، والسنة ،الكتاب( :مبين على 

 إذا ما أصـاا     ، إىل سابق عهدها   اجتديد فيها إال إذا قصدنا بالتجديد العودة        
  . تبديل التحريف أوال

 ، إن التجديد الـشرعي يف اإلسـالم       :فنقول ن نضبط املصطلح  ونستطيع أ 
 ، الذي أخرجه أبو داود يف سـننه       ،اددعن   r  رسول اهللا  املفهوم من حديث  

ِإنَّ اللَّه يبعثُ ِلهِذِه اُألمِة علَى رأِْس كُلِّ ِمئَِة      (:  قَالَ r اللَِّه    رسولَ أنْعن أَِبي هريرةَ    
  جي نٍة منا  سها ِدينلَه دأربعة منها ميكـن توجيههـا      : دوائر يدور يف مخس   )١٥()د 

 وميكننا مطالعة تلك الدوائر على النحـو        ، وواحدة منها بدعية   ،توجيها شرعيا 
  :اآليت

  
  
  
  
  
  

                                                        
  .٥سبق خترجيه ص:  حديث صحيح)١٥(

  
  .دائرة النفي -١
 .دائرة اإلضافة -٢
 .دائرة التطوير -٣
 .دائرة النهضة -٤
  .دائرة التغريب -٥
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  : دائرة النفي-١
حراسة الدين بنفي كل دخيل ميـس       : ويف هذه الدائرة تكون وظيفة التجديد     

 وهذا اإلطار يفسره    ،واالنتحال الباطل  ،والتأويل الفاسد  ،ديدأصوله أو فروعه بالتب   
 فسد  ،ملا سلط احملرفون التأويالت الباطلة على نصوص الشرع       " :ابن القيم بقوله  

لهم حبمايته  وكّ ،وأقام له حرسا   ، تكفل حبفظه  انهالدين فسادا لوال أن اهللا سبح     
ـ     ؛وانتحال املبطلني  ،من تأويل اجلاهلني   رى علـى األديـان     جلرى عليه ما ج

ولكن اهللا برمحته وعنايته ذه األمة يبعث هلا عند دروس السنة وظهور             ،السالفة
وال يزال يغرس يف دينه غرسا يستعملهم فيه علمـا           ،البدعة من جيدد هلا دينها    

  .)١٦(وعمال
) هـ١١٧٦:ت( أكده الدهلوي ) هـ٧٥١:ت(وما ذهب إليه ابن القيم      

حيمل هذا العلم من كل خلف   (: يف حديث آخر   ريهتفس": بقوله عن حديث ادد   
اعلم أن  و .)١٧() وتأويل اجلاهلني  ، وانتحال املبطلني  ، ينفون عنه حتريف الغالني    ،عدوله

قرع ذلك باب جـود احلـق        ،وأفسدوا يف األرض   ،الناس ملا اختلفوا يف الدين    
صـارت   rمث ملا تويف النيب      ،وأراد بذلك إقامة امللة العوجاء     ،r افبعث حممد 

فوجب لـذلك أن يكـون    ؛تلك العناية بعينها متوجهة إىل حفظ علمه ورشده      
وأن  ،وأن ال جيتمعوا على الضاللة بأسـرهم  ، أمة قائمة بأمر اهللا  ، ال حمالة  ،فيهم

                                                        
عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيـوب بـن سـعد الزرعـي                 أبو  ) ابن قيم اجلوزية  ) (١٦(

علي بـن حممـد الـدخيل اهللا،        . د: الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، حتقيق     : الدمشقي
  .٢/٤٠٠ ،)هـ١٤١٨، ٣الرياض، دار العاصمة، ط(

  .٥ سبق خترجيه ص:يث حسن حد)١٧(
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مـع  -وأوجب اختالف استعدادهم أن يلحق مبا عنـدهم          ،حيفظ القرآن فيهم  
 ،ن قضى هلـم بالتنويـه      فانتظرت العناية لناس مستعدي    ،ريي شيء من التغ   -ذلك

 وهـو إشـارة إىل      :)حتريف الغالني ( يفأورث يف قلوم الرغبة يف العلم ونف      
 وهو إشارة إىل االستحسان وخلط ملـة        :)انتحال املبطلني (و ، والتعمق التشدد
  وهو إشارة إىل التهاون وترك املأمور بـه بتأويـل          :)تأويل اجلاهلني ( و ،مبلة

  .)١٨("ضعيف
يتفق مع اكتمال الدين الذي نص عليه القرآن الكرمي          ،وهذا الفهم للتجديد  

T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  ] :يف قوله تعاىل  
UZ )٣:املائدة(،   ذكر الطربي)أن اهللا عز ": يف تأويل هذه اآلية) هـ٣١٠:ت

 ،واحلـرام  واحلـالل  ،والنهيمر  األ و ،دوداحلو ،فرائضللمؤمنني ال  وجل أكمل 
 ذلـك فـال   اجة إليه من أمر دينكم فأمت لكم مجيع       على مجيع ما بكم احل     ونص

  .)١٩("مزيادة فيه بعد هذا اليو
K  ] ":قوله -رمحه اهللا- )هـ٧٢٨:ت( ابن تيمية  شيخ اإلسالمقال

U  T  S  R  Q  P   O  N  M  LZ )قد ، )٣:املائدة
 أوجبه ملا بإجيابه فأكمل اهللا الدين ، حجة الوداعيفثبت أنها نزلت عشية عرفة 

هذا  ، هذه اآليةيفوحترميه للمحرمات املذكورة  ، آخرها احلجاليتمن الواجبات 
                                                        

، سيد سابق : حجة اهللا البالغة، حتقيق   : الرحيمأمحد، املعروف بشاه ويل اهللا ابن عبد        ) الدهلوي) (١٨(
  .١/٣٦٠، )دار الكتب احلديثة، مكتبة املثىن، بدون تاريخ:  بغداد-القاهرة (

بـريوت، دار   (،  قرآنجامع البيان عن تأويل آي ال     : حممد بن جرير بن يزيد بن خالد      ) الطربي) (١٩(
  .٦/٧٩، )هـ١٤٠٥الفكر، 
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ئس الذين ي ،ونصره ،وإعانته ،من جهة شرعه ومن جهة الفعل الذي هو تقويته
  .)٢٠("اإلسالم حجة النيبوحج  ،كفروا من ديننا

هذه أكـرب نعـم اهللا       ":إىل أنّ ) هـ٧٧٤:ت(ابن كثري    وقد أشار احلافظ  
فال حيتاجون إىل ديـن      ، تعاىل هلم دينهم    اهللا حيث أكمل  ؛ هذه األمة  تعاىل على 
وهلذا جعله اهللا تعاىل    ؛-صلوات اهللا وسالمه عليه   - ، وال إىل نيب غري نبيهم     ،غريه

 وال حرام إال مـا     ،فال حالل إال ما أحله     ،وبعثه إىل اإلنس واجلن    ،خامت األنبياء 
ال كذب   ،وصدق ،به فهو حق  وكل شيء أخرب     ،وال دين إال ما شرعه     ،حرمه
   .)٢١("خلف وال ،فيه

حتمـل ضـمنا     ،أو النقص منه حتت دعوى التجديـد       ،فالزيادة يف الدين  
 إضافة إىل كوا تقدح يف معطى جوهري من         ،االستدراك على علم اهللا وتقديره    

 وهي صالحية هذا الدين يئته اليت انتهى إليها بوفاة          ،معطيات عقيدة ختم النبوة   
  . لقيادة البشرية،rالنيب 

أن اهللا لو علم بأن مبـدأ       ": إىل ويف هذا اإلطار يشري األستاذ مجال سلطان      
 ،دينيا معينا يسوء البشرية التمسك به يف مستقبل حاهلا ألمر رسوله ببيان نسخه            

اليت حدها لدينه،تكون حمصورة حبدود اهللا تعاىل ،ففاعلية التجديد يف الفكر اإلسالمي ، 
 دعـوى   ويبقى هذا املعىن حاكما وقيما على كـل        ،r لنا رسوله الكرمي     واليت بينها 

                                                        
: جمموع فتاوى ابـن تيميـة، حتقيـق   : العباسأبو أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين ) ابن تيمية ) (٢٠(

، )لرياض، مكتبة ابن تيمية، بـدون تـاريخ  ا(الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي،      عبد
٢٠/١٥٢.  

 بـريوت، دار (تفسري القرآن العظيم،    : الفداءأبو  ري الدمشقي   إمساعيل بن عمر بن كث    ) ابن كثري ) (٢١(
  .٢/١٣، )هـ١٤٠١الفكر، 
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   .)٢٢(" اإلسالميعللتجديد تنسب نفسها إىل الشر
ومن ثَم تأيت مصداقية النظرة إىل احلركات اليت تدعي التجديد يف اإلسالم            

 ليـست الـيت تتجـاوز       ، وهي أن حركات التجديد    ،من خالل هذه احلقيقة   
 - وقيمهم ،فكرهم–إلعادة الناس    ؛وإنما هي اليت جتاهد    ، للدين املعطيات األساسية 

 ومقياس النجـاح والفـشل   ، اليت كان عليها سلفهم الصاحل    ،إىل حقيقة الدين وهيئته   
 ومصداقية  . مدى جناح الدعوة يف تقريب الناس مما كان عليه سلفهم الصاحل            يف يكون

  .)٢٣("ا ذه احلقيقةأي دعوة تزعم التجديد إنما تنبع من مدى التزامه
الدهلوي وغريمها من   بن القيم و  ومن ثَم فالتجديد الشرعي كما ذهب إليه ا       

.  وتأويـل فاسـد    ، وانتحال ،أضيف إىل الدين من حتريف     أهل السنة ينفي ما   
عمل ادد يف نفيها عن الدين عند دروس السنة         مدار هذه املخالفات يدور      وعلى

 ما كان عليه يف     ادد األساسية عندئذ العودة بالدين إىل      وتكون مهمة    ،وظهور البدعة 
  .األول الصدر

على أننا جيب أالَّ نفهم البدعة مبعىن ما أضيف للعبـادات ولـيس منـها               
 فمهمة نفي تلك البدع ال حتتاج إىل جمدد بلغ درجـة االجتـهاد يف               ،فحسب
 كـل مظـاهر      وإنما البدعة هاهنا مبفهومها الشامل الكامل تكمـن يف         ،الدين

  .اجلاهلية اليت تغلغلت يف اتمعات اإلسالمية
 : ورد يف القرآن الكرمي أربع مرات      ، مصطلح إسالمي  )اجلاهلية(ومصطلح  

[6  5Z )١٥٤:عمران آل(،  [Ò  Ñ   Ð Z ) ٥٠:املائـدة(، 
                                                        

  .٦٤، ص)هـ١٤١٢الرياض، دار الوطن، (جتديد الفكر اإلسالمي، : سلطانمجال ) سلطان) (٢٢(
  .١٣ص: املرجع السابق) ٢٣(
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[M  L  KZ )٣٣:األحزاب(،  [  j  iZ ) ٢٦:الفـتح(. 
 أدرجوقـد    )٢٤("ك امرؤ ِفيك جاِهِليةٌ   ِإن":  أليب ذر  rكما ورد يف قول الرسول      

صـاِحبها    وال يكَفَّـر   ، الْمعاِصي من أَمـِر الْجاِهِليـةِ      :باب "احلديث يف البخاري  
 وهذا العنوان الذي وضعه اإلمام البخاري للباب يدل على فقـهٍ          . )٢٥("ِبارِتكَاِبها
  . عميق ملضمون مصطلح اجلاهلية وإدراٍك،بعيد الغور

ال يعين الكفر حبال  ، مصطلح إسالمي)اجلاهلية(ومن هذا يتبني أن مصطلح     
 فهذا الوصف على إطالقه ال يعـين   ،وإن صح وصف الكافرين به     ،من األحوال 

 وحنن من هـذا     ، اجلليل أبو ذر   ومن هذا املنطلق خوطب به الصحايب      ،التكفري
 املنتكسني إىل   ،فاملنطلق نفسه خناطب به كل اخلارجني عن آداب الشرع احلني         

طل ا وتقدمي مناهج أهل الب    ، من اإلحلاد يف أمسائه وصفاته     :مبادئ اجلاهلية األوىل  
 ، ورمي املؤمنني بالفـساد    ،ونظريام يف احلكم واتمع على كتاب اهللا وآياته       

مقتفني يف ذلك هـدي      ،إخل... والنياحة على امليت   ،حسابوالفخر باآلباء واأل  
 ، ملا تنطوي عليه من شحنة إحيائية      ؛ه الكلمة دون غريها    الذي اختار هذ   rالنيب  
   . كله هدى ونور هور الناس بفضل التشريع اإلسالمي الذي تذكّ،تنفريية

ومن هنا فمهمة ادد تشخيص أمراض البيئة اليت يعـيش فيهـا اـدد              
 ويتـبني مكـامن     ، وذلك بأن ينعم النظر يف أوضاع زمانه       ،تشخيصا صحيحا 

                                                        
 وال  ،ِر الْجاِهِليةِ  باب الْمعاِصي من أَم    ،يف صحيحه متفق عليه، أخرجه البخاري     :  حديث صحيح  )٢٤(

 التغليظ على مـن     :يف باب   اإلمام مسلم يف صحيحه     وأخرجه ،)٣٠ (،يكَفَّر صاِحبها ِبارِتكَاِبها  
  .)١٦٦١ (قذف مملوكه بالزىن

مصطفى . د: اجلامع الصحيح، حتقيق  : اجلعفيعبداهللا البخاري   أبو  حممد بن إمساعيل    ) البخاري) (٢٥(
  .١/٢٠ ،)هـ١٤٠٧، ٣ ابن كثري، اليمامة، طبريوت، دار(ديب البغا 
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 ، والطرق اليت قد سرت منها عدواها إليه       ، اتمع ومبلغ نفوذها منه    اجلاهلية يف 
 وما موقف اإلسـالم منـها يف        ،إىل أي حد قد امتدت آثارها يف احلياة        ويرى

   .)٢٦(األحوال احلاضرة؟
  : دائرة اإلضافة-٢

 فهنـاك   ،بيد أن النفي ليس وحده من مظان التجديد املفهومة من احلديث          
 : الفقهـاء  فالتجديد عنـد ، وهو معىن اإلضافة،ا يف التجديدمعىن آخر أدركه علماؤن 

 :ادد" إىل أن ) هـ٩١١:ت(ويف هذا اإلطار يشري السيوطي       ،مواز لالجتهاد 
  . )٢٧("باحلكمة إذا محل تأويل احلديث على هذا الوجه كان أوىل وأشبهو ،هو اتهد

تجد مـع   وال شك أن االجتهاد فيه إضافة أحكام فقهية لقضايا جديدة تس          
 تضاف  ، وبذلك يكون معىن التجديد معىن إضافيا      ؛مضي األعوام وتوايل السنني   

ومقصد اإلضافة هنا إمداد التجربة اإلنسانية       . أحكام جديدة إىل رصيد الفقه     به
 إذ احلكم على    ؛النامية مبا حتتاج إليه من أحكام تتالءم مع ما يستجد من أوضاع           

للدين من أن يتجـرأ عليـه العامـة          ويف هذا حفظ     ؛الشيء فرع عن تصوره   
 حتت حجة توقف تدفق العطاء احلضاري لإلسالم بتخلف أحكامـه           ؛واخلاصة

وقصورها عن مالحقة كل جديد مل تتعرض له الشريعة يف مرجعيتـها الثابتـة              
  . واإلمجاع،والسنة ، القرآن:املتمثلة يف

                                                        
بريوت، مؤسسة الرسالة،    (،موجز تاريخ جتديد الدين وإحيائه    : األعلى املودودي أبو  ) املودودي) (٢٦(

  .٤٦، ص)هـ١٤٠٢، ٥ط
تقرير االسـتناد يف تفـسري      : أبو الفضل عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي         ) السيوطي) (٢٧(

  .١/٥٩ ،)هـ١٤٠٣ دار الدعوة، ،اإلسكندرية (،ؤاد عبد املنعم أمحدف. د: االجتهاد، حتقيق
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 ،الجتهاد الفقهي اإلضافة قد تكون مقبولة خارج جمال ا      وينبغي أن نشري إىل أن      
 ولـذلك   ؛كيال ختتلط باالبتداع   ؛ اإلضافة اللغوية ال الشرعية    :واملقصود ا ها هنا   

 قال . مبقارنته باالبتداع يف الدين،وجب علينا أن نوضح مفهوم التجديد اإلضايف     
واملراد بالبدعة ما أُحدث مما ال أصل له يف          ":)هـ٧٩٥:ت(احلافظ ابن رجب    

فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فلـيس ببدعـة             الشريعة يدلُّ عليه،    
  .)٢٨("شرعاً، وإن كان بدعة لغةً

فكل من أحدث شيئاً ونسبه إىل الدين ومل يكن له أصل من الدين يرجـع               
 م أ ، وسواء يف ذلـك مـسائل االعتقـادات        ، والدين منه براء   ،إليه فهو ضاللة  

  . األقوال الظاهرة والباطنةم أ،األعمال
 فإنما ذلك يف    ، من استحسان بعض البدع    y يف كالم السلف     أما ما وقع  

 ملا مجع الناس يف قيام رمضان t فمن ذلك قول عمر ،البدع اللغوية ال الشرعية   
 نعمت البدعة  ": وخرج ورآهم يصلون كذلك قال     ،على إمام واحد يف املسجد    

 ،قت أن هذا الفعل مل يكن على هذا الوجه قبل هذا الو           tومراده  ... )٢٩("هذه
كان حيث على قيام     r أن النيب    : منها ،ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها      

 رمضان، ويوكان الناس يف زمنه يقومون يف املسجد مجاعات متفرقة          ،ب فيه ِغر 
 ، معلـالً   مث امتنع من ذلـك     ، صلى بأصحابه يف رمضان غري ليلة      r والنيب   ،ووحداناً

                                                        
 جامع العلوم واحلكم يف شـرح  :زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن أمحد     ) ابن رجب احلنبلي  ) (٢٨(

بـريوت، مؤسـسة الرسـالة،      (، حتقيق شعيب األرنـاؤوط،      مخسني حديثاً من جوامع الكلم    
  .اً بتصرف يسري جد١٢٨- ٢/١٢٧ ،)هـ١٤١١

 ،أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب صالة التراويح باب فضل من قـام رمـضان              أثر صحيح    )٢٩(
  ).٢٥٠(،  باب ما جاء يف قيام رمضان، ومالك يف املوطأ،)٢٠١٠(
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، )٣٠(r وهذا قد أُمن بعده      ، القيام به  بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن      
مر باتباع سنة خلفائه الراشدين وهذا قد صار من سنة خلفائه           أَ rأنه  : "ومنها

  .)٣١("الراشدين
 ليس إال إضـافة     :وال شك أن ما أضيف وكان له أصل فليس ببدعة، أي          

 ويكفي لكل جديد أن يكون أصله الـشرعي درء املفاسـد وحتـصيل              ،لغوية
وهلذا املعـىن   ،tكما حدث يف مجع القرآن يف عهد أيب بكر الصديق          ،املصاحل

 بقاعدة  )هـ٦٦٠:ت( شواهد كثرية صاغها سلطان العلماء العز بن عبدالسالم       
ومن تتبع مقاصد الشرع حصل له من جمموع ذلك اعتقاد أو عرفـان             ": جامعة

وإن مل يكن    ،اوأن هذه املفسدة ال جيوز قربا      ،إمهاهلابأن هذه املصلحة ال جيوز      
   .)٣٢("ع يوجب ذلك وال قياس خاص فإن فهم نفس الشر ،وال نص ،فيها إمجاع

ـ ٢٠٤:ت(عن الـشافعي    ) هـ٨٥٢:ت( وقد نقل ابن حجر    أن  ":)هـ
 ، فهذه بدعة الضالل   ، ما خيالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إمجاعا         :احملدثات ضربان 

 ومـن   ،ثة غري مذمومـة   وما أحدث من اخلري ال خيالف شيئا من ذلك فهو حمد          
   ". وتفسري القرآن، تدوين احلديث:أمثلته

 ألنها ليست   ؛ومن هنا تكون مثل تلك اإلضافات بعيدة عن مفهوم البدعة         
 وإنما إضافات أنتجتها قرائح العلماء حلماية تلك        ؛تشريعا يناقض أصول اإلسالم   

  .رع اهللاألصول وإصالح الدين والدنيا معا وحيثما وجدت املصلحة فثم ش
                                                        

  ).٢٠١٢( يطالع يف ذلك صحيح البخاري، كتاب صالة التراويح، باب فضل من قام رمضان، )٣٠(
  .٢/١٢٩) مرجع سابق (جامع العلوم واحلكم )٣١(
القـاهرة، املكتبـة     (،قواعد األحكام يف مصاحل األنـام     : العز بن عبد السالم   ) ابن عبد السالم  ) (٣٢(

  .٢/١٦ ،)التجارية، بدون تاريخ
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ألنهـا   ؛فالبدعة اللغوية من أبواب التجديد اإلضايف وهلا أصل ركني يف الـدين           
 وغايتها درء املفاسد وجلب املصاحل كما حدث يف مجـع           ،تنطلق من أصوله ومقاصده   

عليـه  (وكما حدث يف نسخ املصاحف يف عهد عثمان          ،t بكر    عهد أيب  القرآن يف 
  .)شآبيب الرمحة

  : دائرة التطوير–٣
وإن كان شائعا يف كتابات      ،هذا املعىن البدعي مل يقف عليه علماء السنة       و

إجراء تغيري ":  ومعىن التجديد يف هذه الدائرة،أرباب التجديد البدعي يف اإلسالم    
 ،ومعطياتـه  ، لتتوافق مع تغريات قيم هذا العصر      ؛يف أصول هذا الدين وفروعه    

عاصرة اليت هي نتاج تفكـري بـشري        ومنطلقاته املستمدة من الثقافة الغربية امل     
إضافة إىل خليط رديء من حتريفات اليهود      ،ليس للوحي املعصوم أثر فيه     ،حمض

  . )٣٣("والنصارى ووثنية الرومان
ومع هذا فيمكننا قبول دائرة التطوير وتبنيها وتوجيهها حبيث تتجه إىل تطـوير             

 واآلليات اجلديـدة    ،ائل الوس : فيكون التطوير حينئذ متجها حنو     ،الشكل ال املضمون  
  . اليت تقدم املضمون بال حتريف أو تبديل أو تأويل فاسد

 إحداث :ومن هنا ميكننا تعريف دائرة التطوير من املنظور الشرعي بأا
على  الدعوة أسلوب إبقاء  فمن الظلم،تطوير يف وسائل اإلصالح الديين وآلياته

 مبا وتطعيمه تعديله عناء نتجشم أن دون سلفت أجيال عن ورثناه كما حاله
  .جانب كل من أمتنا حتاصر اليت اخلطرية التحدياتو املتغريات إزاء ناجعا فعاال جيعله

                                                        
الريـاض،   (،جتديد اخلطاب الديين بني التأصيل والتحريف     : حممد بن شاكر الشريف   ) الشريف) (٣٣(

  .٣٧ ص،)هـ١٤٢٥ ، سلسلة تصدر عن جملة البيان٦٠ رقم ،كتاب البيان
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   : دائرة النهضة واليقظة واإلصالح– ٤
املـصطلح الـيت    يف  تلك املرادفات   ) التجديد(ومن مظاهر تأزم مصطلح     

 بـسمة   سـاس  األمر الذي وسم املـصطلح األ      ،تستعمل يف الكتابات املعاصرة   
 اإلصـالح   فاألستاذ أنور اجلندي مـثال يـستعمل       ،وعدم التحديد  ،العمومية

وقد برز يف هذه املرحلة عـدد       ":  ويف هذا اإلطار يقول    ،والتجديد مبعىن واحد  
  .)٣٤("كبري من الداعني إىل اإلصالح والتجديد

وما وجدناه لدى األستاذ أنور اجلندي جنده أيضا لدى زكي ميالد الـذي             
 ويف هـذا    ،عمل مصطلحات اإلصالح والنهضة والتجديد كأنها مترادفـة       يست

رواد النهضة واإلصالح يف العامل اإلسالمي هم أصحاب دعوات         : "الصدد يقول 
٣٥("التجديد يف الفكر اإلسالمي( .  

 ،التغـيري  :فيستعمل مصطلحات نفسه  املنحى  حسنة ينحو   وجند عمر عبيد    
:  ويف هذا الصدد جنده يقول     ،ى مفهوم واحد  للداللة عل  ؛ والتجديد ،واإلصالح

لتصبح ملفا مفتوحا لرواد التغيري      ؛دف هذه الورقة إىل استدعاء بعض القضايا      "
   .)٣٦("والتجديد واإلصالح

إن كان يـدل علـى التـسمح يف اسـتعمال     ووال ريب أن ذلك التعدد     
مـع  يدلنا على تشابك حقل التجديـد        ،إال أنه من جهة أخرى     ،املصطلحات

                                                        
القـاهرة، دار االعتـصام      (،اليقظة اإلسالمية يف مواجهة االسـتعمار     : أنور اجلندي ) اجلندي) (٣٤(

  .٥٣ ص ،)م١٩٧٨
 ،)م١٩٩٤ ،بريوت، دار الصفوة   (،الفكر اإلسالمي بني التأصيل والتجديد    : زكي ميالد ) ميالد) (٣٥(

  .٣٣ص
  .١٥ ص،)م١٩٩٤ريوت، املكتب اإلسالمي، ب (،رؤية يف منهجية التغيري: عمر عبيد) حسنة) (٣٦(
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 جتديد الدين    لكون ؛ويرجع ذلك  ؛واإلصالح ،والتغيري ،والنهضة ،حقول اليقظة 
تغري  ، ميثل حركة جتديدية تغيرييه  ،مبا حيمله يف طياته من اعتصام بالكتاب والسنة       

وتقلب أوضاعه إىل أوضاع خمتلفة عن طريق أسلمة املنهج          ،إنسان ذلك العصر  
تغيري اليت إن استغلت االستغالل األمثـل        وعندئذ تبدأ عملية ال    ؛الذي يسري عليه  

  .تكون عامال مهما من عوامل ضة األمة ويقظتها
ولن يكون التغيري عندئذ سوى إعداد أمة مسلمة تـسلم وجههـا هللا رب             

 عن طريق غرس التوحيد يف النفوس واالرتقاء ا يف مدارج الـصالح             :العاملني
 ،م األمر باملعروف والنهي عن املنكـر       وإعالء قي  ، ونشر التوعية الدينية   ،بالعبادة

الـيت  ) U( حىت ينصبغ اتمع بـصبغة اهللا      )احفظ اهللا حيفظك  (وسيادة منهج   
p  o  n  m  lk  j  ]  :امتدحها الويل احلميد يف كتابه العظيم بقولـه       

  u      t  s  rqZ )١٣٨:البقرة.(  
رة إميانيـة    التأسيس حلـضا   :ولذلك فإننا نعين بالتجديد يف دائرة النهضة      

 اة حـضارات امليـل      ،الكتاب والسنة تستمد منهجها ومفرداا من هدي      
اإلنسان املسلم اجلديـد   والنهوض يف هذه الدائرة مركزه إعادة بناء         .واالحنراف

ويتـشكل حمـيط    .امللتزم مبنظومة القيم اخللُقية والسلوكية املتجذّرة يف العقيدة       
لوم على أساس إسالمي، فننهض بترسيخ منظومة      الدائرة من حماولة إعادة بناء الع     

 وعلم نفس   ،حبيث يتكون لدينا علم اقتصاد إسالمي     ؛العلوم اإلسالمية وتدعيمها  
 فاملنهج اإلسالمي يف    ؛...، وعلم تربية إسالمي   ، وعلم اجتماع إسالمي   ،إسالمي

هذه الدائرة حيفظ هلذه النهضة هويتها وخصوصيتها ويوفر هلا الدميومة ومينحها           
   .ثوبا من الطهر والعفاف
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  : دائرة التغريب– ٥
 وحماولة التوفيق  .ويف هذه الدائرة استعري مصطلح التجديد الديين من الغرب        

بينه وبني التجديد الديين يف اإلسالم من أكرب أسباب تـأزم داللـة مـصطلح               
ن جتديد الدين يف أوروبا ارتبط ارتباطـا كـبريا          أ إذ   ؛ وتشويه داللته  ،التجديد

خـالل  ) م١٥٤٦-١٤٨٣( "مارتن لـوثر  "ركة اإلصالح الديين اليت قام ا       حب
 ،حني ثار على سلطة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية     "القرن الثالث عشر امليالدي     
ودعا إىل العودة إىل االتصال احلر بالكتاب املقدس         ،ورفض ممارستها االنتهازية  

كان يتملك الناس مـن      فقضى بذلك على اخلوف الذي       ؛دون وساطة الكهنة  
  .)٣٧("مراجعة األفكار الدينية والنظريات القدمية اليت تضمنها الكتاب املقدس

 وشن محلة على تلك املساوئ العمليـة  ، صكوك الغفران "مارتن لوثر "لقد هاجم   
يف فرنـسا   ) ١٥٦٤-١٥٠٩( "كلفـن " مث ظهر بعده     ،املتفشية يف الكنيسة الرومانية   
وهـذا  .  دون أمل يف جزاء أو خوف من عقاب        ،ة لذاا فنادى بوجوب اتباع الفضيل   

 ، بفصل الدين عن الدولـة     "كلفن"ونادى   )٣٨(املثل األعلى جزء من العقيدة الكلفينية     
كما نـادى    .)٣٩( العلمانية ختدم األغراض  فالكنيسة عنده ذات مهمة روحية والدولة     

 ، اهللا أساس التقـرب إىل   وهذا املبدأ يعين أن العمل اجلاد الشاق هو         ، مببدأ العمل اجلاد  
                                                        

القاهرة، الزهـراء لإلعـالم      (، أعظمهم حممد رسول اهللا    ،اخلالدون مئة : أنيس منصور ) منصور) (٣٧(
  .٩٧ ص،)م١٩٨٩ ،٧ ط،العريب

 زينب عـصمت راشـد،   .د: ترمجةيب احلديث،   وأصول التاريخ األور  : "هوبرت فيشر ") فيشر) (٣٨(
  .١٥٣، ٩٩ ص،)م١٩٧٠، ٣القاهرة، دار املعارف، ط( ،أمحد عبد الرحيم مصطفى .د

الريـاض، دار   (،تاريخ أوروبا احلديث واملعاصـر  :وإمساعيل ياغي عطية،أبو  عبد الفتاح حسن    ) ٣٩(
  .١١٣ص ،)هـ١٤٠٦املريخ 
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   .)٤٠(وبذلك كانت الكلفينية مناخا خصبا للعلمانية والرأمسالية
 :)التجديـد (ومن ثَم كانت من الدالالت الغربية اليت اكتسبها مـصطلح           

 ونزول عدد من املثقفني ثقافة غربية       ،الثورة على علماء الدين واامهم بالكهانة     
 اآليات القرآنية واألحاديث النبوية مبا يالئـم  إىل ميدان العلوم الدينية وتفسريهم   

  !!.ال يالئم منهجهم يف احلياة أو استبعاده  وتأويل ما،طبيعة العصر
مـصطلح التجديـد    "ويف هذا اإلطار يشري الدكتور حممد البـهي إىل أن           

ن اكتسب من خالل احتكاك املثقفني العرب باملستشرقني معىن غربيـا           يوادد
؛ ولذلك فأرباب هذا االجتـاه التغـرييب        )٤١("اه الفكر الغريب  بالسري يف نفس اجت   

 ،جتدهم حيملون اإلسالم السبب يف ختلف العامل اإلسالمي عن ركب احلـضارة           
ويرجعون السبب يف عدم قدرة اتمعات اإلسالمية علـى تغـيري واقعهـا إىل        

    عميق وأصيل  وال خيفى ما يف هذه األقاويل من تأثر         ! متسكها بالدين اإلسالمي
  .  يف أوروبا"مارتن لوثر"بتيار اإلصالح الديين الذي قاده 

 وكان من نتيجة التوفيق بني املصطلحني الغريب واإلسالمي عند التنـويريني       
يف اجتاهني ال  واجتهت ،أن تأزمت داللة املصطلح العامل اإلسالمي   يالعرب أو علماني  
اللغوية والشرعية عند علماء اإلسالم املتمثلة  إذ املصطلح له داللته   ؛ميكن اجلمع بينهما  

  ومـن  ،هذا من جهة   ،والتطوير الشكلي يف األساليب واآلليات     ، النفي واإلضافة  :يف
 الذين حاولوا تقريب اإلسالم من احلضارة الغربية         وجدناه عند التوفيقيني   :أخرى جهة

                                                        
القـاهرة، دار    (،، الكتـاب األول   دراسات يف االجتماع الـديين    : سامية مصطفى ) اخلشاب) (٤٠(

  .١٣٤ ص،)م١٩٩٣، ٢املعارف، ط
 ،)م١٩٧٣،  ٦ دار الفكر، ط   ،بريوت (،الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار    : حممد البهي ) ٤١(

  .١٩٨ص
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فصل الدين عن الـدنيا     وي ،التغيري اجلذري الذي يزحزح اإلسالم عن احلياة       :يتمثل يف 
  .كما صنعت حركة اإلصالح والتجديد يف أوروبا

شـار  أكمـا   -ومن هنا أصبح مفهوم التجديد عند هؤالء احلداثيني يعين          
 ،والقضاء على األخـالق    ،واملعتقدات ،والقيم ،نبذ الشريعة " :-الشيخ ابن باز  

  .)٤٢("همة ب وجتاوز مجيع ما هو قدمي وقطع صلة األ،والسلوك باسم التجديد
يتبني أن عملية التوفيق بني املصطلحات من األمور اخلطرية الـيت      :ومن هنا 

أوقعت الكثري من رجاالت الفكر والثقافة يف متناقضات ومهـاترات يـنقض            
 وقفة متأنية ستجيء يف أثنـاء  ولنا مع أرباب هذا املسلك التغرييب    ،بعضها بعضا 

  ! ه هؤالء التنويريونمناقشتنا لربنامج التجديد البدعي الذي يقدم

  :ثمرة المبحث
 حىت يعود الدين كما كـان يف       ؛واإلضافة ،النفي :يف فلكي  يدور    إنّ جتديد الدين   -١

وتصديا لكـل جديـد   ، التزاما بالدين على أكمل ما يكون االلتزام  ؛الصدر األول 
  .الذي يضبط كل جديد بضابط اإلسالم ، الدءوبمباالجتهاد الدائ

 التجديد مبعىن التطوير إال أن يكون هذا التطوير متجهـا            ال ميكن أن نقبل    -٢
  .فيتجه إىل الوسائل واآلليات ،الشكل ال املضمون ناحية

ـ  ال ميكن أن نقبل التجديد مبعىن االنقالب والثورة على الدين وتنحيته             -٣ ن ع
 ليكون التجديد عامال مهما مـن       ؛وإنما نقبله مبعىن اليقظة والنهضة     ،احلياة

  .الح األمم والشعوبعوامل إص
                                                        

 احلداثة يف ميزان اإلسالم للدكتور عوض القـرين،         :تقريظ كتاب : عبد العزيز بن باز   ) ابن باز ) (٤٢(
  .٧ ص،)هـ١٤٢٣، جدة، دار األندلس اخلضراء(
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  املبحث الثاين
  شروط اـدد

يرشدنا حديث ادد إىل بعض ضوابط ادد اليت من الضروري أن نلتفت            
 ونـستطيع أن حنـدد   ، لكوا من متممات تبيان داللة مفهوم التجديـد       ؛إليها

ـ    t هريرةَ   بوأَصفات ادد يف ضوء حديث ادد الذي رواه          ِه عن رسوِل اللَّ
r َا             ( :قَالها ِدينلَه ددجي نٍة منأِْس كُلِّ ِمئَِة سلَى رِة عِذِه اُألمثُ ِلهعبي ٤٣()ِإنَّ اللَّه(. 

  :على النحو اآليت

  

  

  

 : ربانية المغرس:أوالً

فادد من الغرس الذين يغرسـهم اهللا يف   ) U(فالذي يبعث ادد هو اهللا      
عنبة اخلوالين يقول مسعت رسول اهللا       يف صحيحه عن أيب       أخرج ابن حبان   ،دينه
r ٤٤("ال يزال اهللا يغرس يف هذا الدين بغرس يستعملهم يف طاعتـه           " : يقول(. 

                                                        
  .٥ سبق خترجيه ص: حديث صحيح)٤٣(
 وابن ماجـة يف     ،)٣٢٦( أخرجه ابن حبان يف صحيحه كتاب الرب واإلحسان          : حديث صحيح  )٤٤(

=  

  شروط ادد
  

  )٥(  )٤(  )٣(  )٢(  )١(  
  انقضاء املئة  التأثري العملي     اء ألهل االنتم   بلوغ مرتبة   ربانية املغرس   

     السنة واجلماعة    االجتهاد    
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فليس لكل   ، ليحمل أمانة التجديد   ؛واصطفاه) U(فادد إعداد إهلي فطره اهللا      
      تمائه  وان ، وأخالقه ،دعى له حىت ننظر يف عدالته     دعي جهول أن يدعي ذلك أو ي

) U(فادد من الغرس الـذين يغرسـهم اهللا          . وجهاده يف نصرته   ،هلذا الدين 
  .لنصرة شريعته

  : بلوغ مرتبة االجتهاد:ثانياً
ال بد أن يكـون عاملـا      "  واتهد   ،إن ادد البد أن يبلغ درجة االجتهاد      

 والناسـخ   ، فيعرف آيات األحكـام    :ومالكا ألدوات االجتهاد فيما جيتهد فيه     
ـ   ، واملطلق واملقيد  ، والعام واخلاص  ،نسوخوامل  : ويف احلـديث   ،ولز  ن وأسباب ال

 ويعـرف   ، وال يقتصر على األمهات الـست      ،يعرف مواقع أحاديث األحكام   
 وأسـباب اجلـرح     ، وعلم تاريخ الرجال   ،الصحيح من الضعيف من األحاديث    

 ،ليه ويتقن علم أصول الفقه ملسيس احلاجة إ       ، ويعرف مسائل اإلمجاع   ،والتعديل
 ،فيكون الفقه ملكة وسـجية لـه       ، وأن يكون فقيه النفس    ، العربية ةوجييد اللغ 

 ،وفقـه املـصاحل    ، هذا مع إملامه مبقاصد الشريعة     ،يستطيع ا استنباط األحكام   
  . )٤٥("واملفاسد وفقه اخلالف

 ، أن يفهم ادد كليات الـدين      :افبلوغ مرتبة االجتهاد يف الدين املراد منه      
                                                        =  
مكان بغرس، وقد صـححه     ) غرسا( ورواية ابن ماجة     ،)٨ (rسننه باب اتباع سنة رسول اهللا       

  ).٢٤٤٢(األلباينّ يف السلسلة الصحيحة 
 ،نهاج الوصول إىل علم األصول    اإلاج يف شرح املنهاج على م     : علي بن عبد الكايف   ) السبكي) (٤٥(

ـ ١٤٠٤بريوت، دار الكتـب العلميـة،       ( ، شعبان حممد إمساعيل   . د :للبيضاوي، حتقيق   ،)هـ
بـريوت، مؤسـسة     (،الوجيز يف أصول التشريع اإلسـالمي     : ، وحممد حسن هيتو   ٤٩-١/٤٧

  .٥٣١-٥٢٦ ص،)الرسالة
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 ويرسم طريقا إلدخال    ،والرقي العمراين يف عصره    ، األوضاع املدنية  ويتبني اجتاه 
يضمن للـشريعة سـالمة   ل ؛التغيري والتعديل على صورة التمدن القدمية املتوارثة      

ن اإلسالم من اإلمامة العاملية يف رقـي املدنيـة           وميكِّ ،روحها وحتقيق مقاصدها  
  .)٤٦(الصحيح
فال يتـصدى   ، بلغ مرتبة االجتهاد  ، ن عاِلما ال بد أَنْ يكُو    :لديِنامجدد  ف

وهذه .  ألن فاقد الشيء ال يعطيه     ؛عالقة له مبعرفة العلوم الدينية     للتجديد من ال  
 .من ميتلك شرعية احلديث عن التجديد؟ :اخلصيصة ترشدنا إىل سؤال آخر مؤداه

نـا   ذلك أن ؛ال شك أن هذا السؤال يواجه كل حديث يف التجديد الديين          و
جب اليوم للسهولة واليسر اللذين نلمس ما حديث أشخاص كثريين عـن            نع

 يف بعـض الـصحف      ،ومن الغريب حقـاً أن نقـرأ       ،التجديد الديين يف زماننا هذا    
 حديثاً عن التجديد يف الدين من أشخاص يرون يف الدين عبئاً ثقـيالً علـى                ،السيارة
  . احلداثة لولوج عامل إحدى املقدمات الضرورية منه ويرون يف التخلص،األمة

 نرى من الـالزم أن      ،السابق قبل أن حناول اإلجابة عن السؤال        ،على أننا 
ولية اليت يتـضمنها    ئ أسئلة أخرى تقديراً جلسامة املس     بعرضمنهد حملاولة اإلجابة    

  : فنقولاملعروضالسؤال 
 علـى   ،هل ميلك املرء أن يتحدث عن جتديد الدين دون أن يكون هو ذاته            

 نَّأمعنياً به من حيـث   ومن ثَم   ،خر، موجوداً داخل دائرة الفكر الديين     حنو أو آ  
جديد يكون ملِزذلك التة؟ماً له يف حياته العملي.  

                                                        
)٤٦) (أبو  ) املودودي واقع املـسلمني وسـبيل      ، وإحيائه موجز تاريخ جتديد الدين   : األعلى املودودي 

  .٤٧، ص)هـ١٤٠٢، ٥بريوت، مؤسسة الرسالة، ط (،النهوض م
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 فهل  ،يف جمتمعاتنا اإلسالمية   نعلم ما للدين من أثر فاعل     : من جهة أخرى  و
أن  يف العامل اإلسـالمي    والفلسفة   ، والتاريخ ، والسياسة ، االجتماع علماءميلك  

      يف العامل اإلسالمي اً هل يسع أحـد    : وبعبارة أخرى  ؟ينصرفوا عن الشأن الديين 
 ؟ممن ذكرنا من الباحثني أن يكون من قضية التجديد الديين يف موقف احملايـد             

أو علـم    ، هل يف إمكان خطـاب الفلـسفة       :كما أننا نتساءل يف الوقت ذاته     
 أن يكتسب يف معـرض     ،اإلسالميأو التاريخ يف العامل      ،أو السياسة  ،االجتماع

سنداً منطقي احلديث عن التجديد الديينة؟اً ودعامة شرعي.  
ال رهبانيـة يف    : بالقول املـأثور  اخلائضون يف التجديد من غري أهله       حيتج  
من الدين   علماء مينع غري    ، مبعىن أنه ال وجود يف اإلسالم لنظام كهنويت        ،اإلسالم

جتعل الدعوى املتقدمـة    هم ينسون القاعدة الشرعية اليت      د أن ي ب .القول يف الدين  
أن  :ومعناها ،بد جبهل عوتلك القاعدة تقضي بأن اهللا ال ي       ، فحسب اًصادقة جزئي 

وإنمـا  القول يف الدين يستلزم التوافر على عدة معرفية ليست لعمـوم النـاس      
  .  علماء الدين يف األمة هم واخلاصة،خلاصتهم فحسب
 حفظ   على  تأملنا هذه القاعدة الشرعية لرأينا أن معناها يقوم        واحلق أننا لو  

 خلط الشرع مبا ليس فيه مـن اخلرافـة          : وأدىن خطرها  ،الدين من فتنة اجلهال   
  . ذة والبدعووالشع

ولشىت الطوائف العلمية يف اتمع أن تناقش أهل الذكر وعلماء األمة فيما            
 العـريض   مل يسجل يف تارخينا اإلسـالمي    وال ريب يف أنه    ،يدعون إليه حملاولة الفهم   

 ، والتارخييـة  ، والفلـسفية  ، ورجال العلوم االجتماعية   ،تلك القطيعة بني رجال الدين    
 ولذلك نطمئن إىل أنّ قيام      ؛باوعلى النحو الذي حدث يف أور      إخل…والرياضية

  . وإنما وضع للشيء يف موضعه،راًجحهو علماء الدين ذه املهمة ليس 
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  : االنتماء ألهل السنة والجماعة:لثاًثا
 اِحب   من "عون املعبود "ب صاحب   ولذلك تعجول" صاِمع اُألصج" ده عأن 

           ِديندجالْم ِمن يِعيالش اِميا اِإلمضا الرى أَخضترالْمو يِعيالش اِميفَر اِإلمعا جأَب
 ،وغَلَط بـين   ، عدمهَا ِمن الْمجدِدين خطَأ فَاِحش     وال شبهة ِفي أَنَّ   ": حيثُ قَالَ 

راِتـب ِمـن    املَجِتهاد وبلَغوا أَقْصى    النَّ علَماء الشيعة وِإنْ وصلُوا ِإلَى مرتبة ا       ألِ
 كَيـف   ،دِدية يستأِْهلُونَ الْمج  ال لَِكنهم   ،شِتهارالأَنواع الْعلُوم واشتهروا غَاية ا    

 !؟ ويِميتونَ الـسنن فَكَيـف يحيونهـا       ،وهم يخربونَ الدين فَكَيف يجددونَ    
 ، ولَيسوا ِإال ِمن الْغاِلني الْمبِطِلني الْجـاِهِلني !؟ويروجونَ الِْبدع فَكَيف يمحونها  

   ِريف وحالت تهماعلّ ِصنجأِْويل الاوالتال وِتحال ،نين وِديد الدجـا   ال تـاء ميِإح 
  .)٤٧(" هداهم اللَّه تعالَى ِإلَى سواء السِبيل.ندرس ِمن الْعمل ِبالِْكتاِب والسنةا

حـصر  " :وقد علق عبداملتعال الصعيدي على النص السابق فأشار إىل أنّ         
 وال حمل هلذا التعصب يف باب       .!ماعة غلو يف التعصب    أهل السنة واجل   ادد يف 

فال مييـز    ، ألنّ ادد جيب أن يتعاىل عن التعصب املمقوت        ؛التجديد واددين 
   .)٤٨(" دون فرقةةوال يقصد بالتجديد فرق ،فريقا على فريق

والشك أن ما ذكره عبداملتعال الصعيدي فيه نظر حيث إن اختصاص أهل            
من الفـرق    )٤٩( فالشيعة ؛ اإلسالم بالتجديد أمر ال نزاع فيه      السنة واجلماعة يف  

                                                        
عون املعبود شرح سنن أيب داود مع شرح احلـافظ  : مشس احلقأبو الطيب حممـد   ) العظيم آبادي ) (٤٧(

  .١١/٢٦٤ ،)هـ١٤١٥، ٢كتب العلمية، طبريوت، دار ال (،مشس الدين ابن قيم اجلوزية
القـاهرة،  (اددون يف اإلسالم من القرن األول إىل القرن الرابع عشر،  : عبد املتعال ) يالصعيد) (٤٨(

  .١٤ ص،)هـ١٤١٦مكتبة اآلداب، 
 ،إنه اإلمام بعد رسول اهللا بالنص إما جليا وإمـا خفيـا    : هم الذين شايعوا عليا، وقالوا    : الشيعة) ٤٩(

=  
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، والشيخ  )٥٠(rويف صحابة رسول اهللا     ) U(الضالة اليت طعنت يف كتاب اهللا       
عندما أخـرجهم مـن بوتقـة       ) هـ١٣٢٠:ت(حممد مشس احلق حمدث اهلند      

 ، وإنما كان منـصفا    ،املتعال الصعيدي   كما زعم عبد   ،اددين مل يكن متعصبا   
 ، فالتوفيق شيء  ،ذا القول الدعوة إىل التوفيق بني السنة والشيعة        من ال د  وحن

  . ومعرفة حقيقة من تريد أن تتوافق معهم شيء آخر
وإنمـا يف    ،إنّ اخلالف بني أهل السنة والشيعة ليس خالفـا يف الفـروع           

أو يف   ،من يطعنون يف القرآن   إىل   وليس من املعقول أن ننسب اددية        ،األصول
  .عون هلم العصمة ومعرفة الغيبفيد ،أو يغالون يف أئمتهم ،أمهات املؤمنني

                                                        =  
 وإمـا   ،ت فإما بظلم يكون من غريهم      وإن خرج  ،واعتقدوا أن اإلمامة ال خترج عنه وعن أوالده       

: ، أصوهلم ثـالث فـرق      وهم اثنتان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضاً       .من أوالده  أو   بتقية منه 
بالنص اجللي على إمامة علي، وكفّروا الـصحابة،        : وأما اإلمامية فقالوا  . غالة، وزيدية، وإماميه  

لعضد املواقف  . وا يف املنصوص عليه بعده    ووقعوا فيهم، وساقوا اإلمامة إىل جعفر الصادق واختلف       
 ،بـريوت، دار اجليـل    ( ،عبـد الـرمحن عمـرية     : حتقيق ،الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي     

  .٦٩٠- ٣/٦٧٨ ،)هـ١٤١٧
اخلطوط العريضة  : ميكن االستزادة مبطالعة الكتيب الذي وضعه حمب الدين اخلطيب حتت عنوان          ) ٥٠(

هـ، مطابع الصفا مبكـة  ١٤٠٨، ٤ط ،إلمامية اإلثىن عشرية  لألسس اليت قام عليها دين الشيعة ا      
 وما بعدها، ويطالع موقفهم من ادعـاء معرفـة       ١٣املكرمة، ويطالع مسألة الطعن يف القرآن ص      

وما بعدها، ويطالع موقفهم من الطعن يف اخللفـاء الراشـدين وأمهـات           ٤٣الغيب ألئمتهم ص  
القاهرة، مكتبة اإلمام البخاري ودار      (، املوسوي  للسيد حسني  ،هللا مث للتاريخ   :املؤمنني يف كتاب  

مسألة التقريب   : وميكن مطالعة الوثائق يف كتاب     ،٨٨-٨٧، ص )م٢٠٠٢سكندرية،  اإلميان باإل 
 الـيت أضـافوها     ،سورة الوالية اري فستجد نص    فللدكتور ناصر عبد اهللا الغ    بني السنة والشيعة    

املوضوع يف لعن أيب بكر وعمر       ،ي قريش ودعاء صنم ،  ٣١٨-٣١٧ يف القسم الثاين ص    ،للقرآن
  .٣٣١-٣٢٩ ص نفسه،وابنتيهما يف القسم
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حىت إننا جنـده     ،توسع يف ضوابط اددين    :واحلق أنّ عبداملتعال الصعيدي   
على الرغم من أنه أشـار إىل أن     ،قد أدرج كمال أتاتورك ضمن قائمة اددين      

 ، والقانون اجلنائي اإليطـايلّ    ،لسويسريأمر بالعمل بالقانون املدينّ ا    ": أتاتورك
 وأدخـل األحـوال     ، وألغى نظام تعدد الزوجـات     ،والقانون التجاري األملاينّ  

   .!!!!)٥١("يبوالشخصية يف القانون املدينّ األور
جعلت املبدد يف أحكام ، إن التوسع يف داللة املصطلح عند الصعيدي

 فلزاما علينا أن نشري إىل أن ادد ،ك ولذل؛ اهلادم ألركان الدين جمددا،الشريعة
 اللَِّه رسولُ قَالَ :قَالَ t ماِلٍك بِن عوِف عنف ،البد أن يكون من الفرقة الناجية

r: )قَترافْت ودهلَى الْيى عدِإح ِعنيبسقَةً وةٌ ،ِفراِحدِة ِفي فَونونَ ،الْجعبساِر ِفي والن، 
قَترافْتى وارصلَى النِن عيتِثن ِعنيبسقَةً وى ،ِفردونَ فَِإحعبساِر ِفي وةٌ ،الناِحدوِفي و 

 ِفي واِحدةٌ ،ِفرقَةً وسبِعني ثَالٍث علَى أُمِتي لَتفْتِرقَن ،ِبيِدِه محمٍد نفْس والَِّذي ،الْجنِة
   .)٥٢()الْجماعةُ :قَالَ ،هم من اللَِّه رسولَ يا :ِقيلَ .الناِر ِفي بعونَوس وِثنتاِن ،الْجنِة

 وهي تـدور حـول اجلمـع    )عمج( مأخوذة من مادة  :واجلماعة يف اللغة  
                                                        

)٥١) (الصعيدي ( ددون يف اإلسالم من القرن األول حىت القرن الرابع عشر         : عبد املتعالا،)   مرجـع
  .٤٢٥ ص،)سابق

) ١١٦٩٨( ورواية أمحد    ،)٣٩٩٢(أخرجه ابن ماجة يف سننه يف كتاب الفنت         :  حديث صحيح  )٥٢(
ِإنَّ بِني ِإسراِئيلَ قَد افْترقَت علَى اثْنتيِن وسـبِعنيr :)   قَالَ رسولُ اللَِّه :عن أَنِس بِن ماِلٍك قَالَ  

ولفظ أيب داود يف كتـاب الـسنة         ). كُلُّها ِفي الناِر ِإال ِفرقَةً     ، وأَنتم تفْتِرقُونَ علَى ِمثِْلها    ،ِفرقَةً
)٤٥٩٦ (ةَ قَالَ   عنريرولُ اللَِّه     : أَِبي هسقَالَ ر r: )      ى أَوـدلَـى ِإحع ودهالْي قَترِن   افْتـيتِثن

 وتفْتِرق أُمِتي علَى ثَالٍث     ،ِثنتيِن وسبِعني ِفرقَةً    وتفَرقَت النصارى علَى ِإحدى أَو     ،وسبِعني ِفرقَةً 
 حـديث حـسن     : وقال ،)٢٦٤٠ (، كتاب اإلميان  ، وأخرجه الترمذي يف سننه    ).ةًوسبِعني ِفرقَ 

  ).١٤٩٢( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة .صحيح
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اجلـيم  : ")رمحـه اهللا  ( وهو ضد التفرق، قال ابن فارس        ،واإلمجاع واالجتماع 
  . )٥٣("الشيء يدل على تضام ، واحدوامليم والعني أصلٌ

هم سلف األمـة مـن الـصحابة،        : واجلماعة يف اصطالح علماء العقيدة    
 الذين اجتمعوا على احلق الصريح      ،والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين      

  .)٥٤(من الكتاب والسنة
وددد إزاء هذه الفرق أن ينفي عن هذا الـدين تأويـل اجلـاهلني          ور ا، 

 ، يرفعه y فعن أيب هريرة وعبد اهللا بن عمر       ، املبطلني  وانتحال ،نيوحتريف الغال 
وتأويـل   ،ينفون عنه حتريـف الغـالني   ، عدولهٍفلَ من كل خ   ملْحيمل هذا العِ  " :قال

 :نيواملبطل، حيرفون ما جاء به    :فأخرب أن الغالني   ،)٥٥("وانتحال املبطلني ، اجلاهلني
وفساد  .نه على غري تأويله   يتأولو :نيواجلاهل، ينتحلون بباطلهم غري ما كان عليه     
فلوال أن اهللا تعاىل يقيم لدينه من ينفى عنه          ،اإلسالم من هؤالء الطوائف الثالث    

  . جلرى عليه ما جرى على أديان األنبياء قبله من هؤالء؛ذلك
  :  التأثير العملي:رابعاً

      جديد املنصبيف الت باجلانب العملي ة الفرق الضالة ابن     وقد اهتمعلى جما  
وقول من قـال علـى رأس       " :)رمحه اهللا ( قال    حيث ،)هـ٦٤٣:ت(الصالح  

 ألنّ قيامه بنصرة الـسنة إىل جتديـد     ؛ أبو احلسن األشعري أصوب    :الثالث مئة 
                                                        

عبـد الـسالم    : حتقيقمعجم مقاييس اللغة،    : زكرياأبو احلسني أمحد بن فارس بن       ) ابن فارس ) (٥٣(
  ).مجع: ( مادة كتاب اجليم،،)هـ١٤٢٠، ٢بريوت، دار اجليل، ط  (،حممد هارون

 ،)هـ١٣٩١، ٤، املكتب اإلسالمي، ط   بريوت( ،شرح العقيدة الطحاوية  : العزابن أيب   ) احلنفي ()٥٤(
  .٦٨ص

  .٥سبق خترجيه ص : حديث ضعيف) ٥٥(
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 وسـائر أصـناف املبتدعـة       ، فهو الذي انتدب للرد على املعتزلة      ،الدين أقرب 
  .)٥٦(" وحالته يف ذلك مشتهرة،املضللة

ـ أن علماءنا  يؤخذ منه ، إليه ابن الصالحع الذي نزع ز  نوهذا امل  عـون  ز ني
 جماـة الفـرق   ،فيهتمون باجلانب العملي الذي من صوره ، عملياًعاًز نأحيانا م 

عقيدة أهل السنة؛ ومـن  ممن دافع عن    لون أن يكون ادد   يفضالضالة؛ ولذلك   
أصناف  وسائر،ألشعري الذي انتدب للرد على املعتزلة   ا  أن هنا رأى ابن الصالح   

  .الفقيه  يستحق املُجددية وليس ابن سريج-املبتدعة املضللة 
ع العملـي الواضـح يف      ز  نوعد اخللفاء واحلكام من اددين يؤكد على امل       

 كما حدث مـع     ،ون من اددين خلفاء أو ملوكا     ولذلك قد يعد   ؛اعتبار ادد 
 ،ون يعـد   مث ،ئة األوىل ه ادد األول على رأس امل     وفقد عدt   عمر بن عبد العزيز   

يف ون  يعدوذهبوا   ،على خالف فيه   )هـ٥٢٩:ت( اخلليفة املسترشد    ،بعد ذلك 
) هـ١٩٣:ت(  هارون الرشيد  ففي املئة الثانية عد    ،كل مئة حكاما مع العلماء    

 الرابعـة    مع ابن سريج ويف    )هـ٣٢٠:ت(  ويف الثالثة املقتدر باهللا    ،مع الشافعي 
 ويف اخلامسة املـستظهر     ،مع أيب حامد اإلسفراييين    )هـ٤٢٢:ت(القادر باهللا   

ع العملـي الواضـح يف   ز ن وكل ذلك يؤكد امل    .مع الغزايل ) هـ٥١٢:ت( باهللا
 : جمال جتديدهم يف اجلانب العملـي ن فاخللفاء يف عامة أمرهم يكو ؛جتديد الدين 

 والتناصف الذي بـه     ، وبث للعدل  ، ورعاية ألحوال الناس   ،من إصالح للحكم  
  .)٥٧( وتقام به قوانني الشرع،الدماءحتقن 

                                                        
 ومعـه أدب  .يف التفسري واحلديث واألصول والفقـه  فتاوى ومسائل ابن الصالح     : ابن الصالح ) ٥٦(

  .١/١٣١ ،)هـ١٤٠٦ ،بريوت، دار املعرفة (،ي أمني قلعجيعبد املعط. املفيت واملستفيت، حققه د
  .١/١٧، )م٢٠٠٠ القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب،( ،اددون يف اإلسالم: أمني) اخلويل) (٥٧(
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ويعرضوا  ، إمنا يواجهون مظاهر االحنراف    ،واددون العمليون من العلماء   
  مثّ يبينـوا للمـسلمني     ،ليقفوا على موقف اإلسالم منها     ؛على حقائق الشريعة  

 حـىت تكـون     ؛ويشتبكوا يف جهاد دعوي مع أنصار الباطل ومؤيديه        ،خطرها
  .كلمة اهللا هي العليا

  : انقضاء المئة:خامساً
وخالف يف ذلك املنـاوي      .الْمراد ِمن رأْس الِْمئَة ِفي هذَا الْحِديث آِخرها       

 إمنـا هـو أن      ،وأنت خبري بأن املتبادر من احلديث     ":  بقوله )هـ١٠٣١:ت(
 : ومعىن إرسال العامل   ، أوله : أي ،يكون على رأس القرن    ،وهو اإلرسال  :البعث

 وموته علـى رأس القـرن      ، وانتصابه لنشر األحكام   ، األنام تأهله للتصدي لنفع  
  .)٥٨(" فتدبر بإنصاف، ال بعثٌ،أخذٌ

 ألن املالحظـة اجلـديرة    ؛وحنن ال نوافق العالمة املناوي فيما ذهب إليـه        
مل يكن قد دون التـاريخ   ، وهو يتحدث عن رأس القرن     r باملتابعة أن الرسول  

 ، القرن املقصود به القـرن اهلجـري        وعلى هذا فالقول بأن رأس     ،اهلجري بعد 
 واألشبه واألحكم أن يكون رأس القرن مـن وفـاة    ،تعسف يف توجيه احلديث   

 ونسخ الشرائع اليت عبثت ـا       ، الذي جدد دين اهللا    ،فهو النيب ادد   ،rالنيب  
 جمـدد القـرن األول      )هـ١٠١:ت( وهلذا فجعل عمر بن عبد العزيز     . األهواء
 وهذا ال يأبـاه     ، إال إذا عددنا رأس املئة آخرها      ،فاة النيب يستقيم من تاريخ و    ال

 وإن أخذنا رأس املئة من      . اليت تعين البداية أو النهاية     ،املعىن اللغوي لكلمة رأس   
 ،التقومي اهلجري وجدنا عمر بن عبد العزيز ال ميكن أن يكون بعثه قبل وفاتـه              

                                                        
  .١/١٢ ،)مرجع سابق( ،فيض القدير )٥٨(
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 وانتفعت رعيتـه    ،ذلك وإنما بعث قبل     ،بعام حىت نقول إن رأس القرن بدايته      
  .بعدله يف القرن األول

فاة ئة يشري إىل أنه لن متر مئة عام كاملة من و          وعلى هذا فتوجيه حديث امل    
 ، اـدد  ،م الرباينّ اتهد  قد بعث اهللا ذلك العالِ     ،ئةالنيب حىت يكون قبل متام امل     

  .الذي ينشر السنة ويكسر البدعة
 :t عن ابن عمر   له شاهد آخر     ، داود وهذا التحديد الزمين يف حديث أيب     

، وحديث البعث على رأس املئة ال يدل علـى          )٥٩("لكل قرن من أميت سابقون    "
 ، ال يقتضي الوفـاة ، ألن البعث على رأس القرن  ؛ضرورة الوفاة عند اية القرن    

  .وإنما يقتضي النبوغ
   :بقيت هناك ثالث مسائل تتعلق بشروط اددين

  : ادد آلل البيت مسألة انتساب:أوهلا
 قد خيصون اـدد بانتمائـه آلل        ، أيضاً ،سماتلففي جمال التخصيص وا   

 ،"مـن أهـل بـييت   "مردود إىل روايتهم حديث التجديد بعبارة    وذلك   ،البيت
 وكالمها من آل    ،عليه السالم   واملهدي ،ولذلك عد من اددين جعفر الصادق     

لعدم ثبـوت    ؛عدم اعتبار هذا القيد   إىل  " :وقد أشار الشيخ أمني اخلويل     ،البيت
 ؛ وكان خلق من العلماء وحفاظ احلديث مل يعولوا عليهـا          ،الرواية هلذه الزيادة  

                                                        
نعـيم    يبأ: ، تأليف وحلية األولياء وطبقات األصفياء    ،)٣٤٦٢٧(ز العمال     كن:  حديث صحيح  )٥٩(

ـ ١٤٠٥،  ٤بريوت، دار الكتاب العريب، ط    (أمحد بن عبد اهللا األصبهاين،       ، وأورده  ١/٨،  )هـ
هذا إسناد جيد، رجاله ثقات ومعروفـون مـن        :  وقال ،األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة    

 هــ، ٢٢٦ مات سنة    ،ثقة حافظ   وهو ،رجال التهذيب، على كالم يسري يف حممد بن عجالن        
  .)٢٠٠١(يث الصحيحة سلسلة األحاد(
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 ددين من ليس من أهل البيت       حيث عدوما دامت هذه الرواية قـد       ،وا من ا 
  .)٦٠("أنكرها حمدثون ثقات فال ضرورة للوقوف عندها

 حىت إنّ عاملا كبريا يف قامة الزين        ،اءواحلق أنّ هذه الرواية مل ينكرها العلم      
 ولكن علماء أهل السنة فهموا من احلـديث أن النـسبة            ،العراقي قد صححها  
  .)٦١("سلمان منا آل البيت ":r كما قال الرسول ،هاهنا نسبة معنوية

  : مسألة تعدد اددين يف القرن الواحد:وثانيها
 الصفات احملتاج إىل    فإن اجتماع  "؛متجهمحل احلديث على أكثر من واحد       

وال يلزم أن مجيع خصال اخلري كلها  ،جتديدها ال ينحصر يف نوع من أنواع اخلري  
نه كان القـائم    إف ؛أن يدعى ذلك يف عمر بن عبد العزيز         إال ،واحد يف شخص 

  .)٦٢(" باتصافه جبميع صفات اخلري وتقدمه فيها؛باألمر على رأس املئة األوىل
 يف  ، واإلمـام الـشافعي    ،د عمر بن عبد العزيز    فتقليص مسرية التجديد بع   

ال يالئـم   ) الـسوبرمان (فادد   ، غري مستساغ حبال من األحوال     ،رجل واحد 
   فالتجديد سنة إهليـة    ،واألمحر ،الذي خياطب األبيض   ،طبيعة هذا الدين العاملي، 

                                                        
إن اهللا مين على أهل دينه يف كل مئة سنة برجـل مـن    (: ونص احلديث١/٢٤املرجع السابق   ) ٦٠(

:  ويف أيب داود   : قال املنـاوي   ،٩/٩٧ ،رواه أبو نعيم يف احللية     ،) يبين هلم أمر دينهم    ،أهل بييت 
فـيض   .سنده صحيح: عراقي ومل أقف عليه عند أيب داود، وقال الزين ال      ).ادد منا أهل البيت   (

  . فال ميكن محله إال على النسبة املعنوية آلل البيت،وال خيفى أن هذا إن صح. ٢/٢٨٢ ،القدير
 وقد  ،)٦٠٤٠( واملعجم الكبري للطرباينّ     ،)٦٥٣٩(املستدرك على الصحيحني    :  حديث ضعيف  )٦١(

 ، وحسن الترمذي حديثـه ،وقد ضعفه اجلمهور  وفيه كثري بن عبد اهللا املزينّ    ،جزم الذهيب بضعفه  
  .٤/١٠٧، وفيض القدير ٦/١٣٠جممع الزوائد . وبقية رجاله ثقات

  .١١/٢٦٤ ،)مرجع سابق: (عون املعبود )٦٢(
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 وحيمل أمانته اتهدون من طـالب العلـم         ،الفرقة الناجية ) U(اهللا   جيند هلا 
 وهذا ما نص    . الذين ينفون عن هذا الدين املغاالة والتحريف واجلهالة        ،شرعيال

 فقد يكون ادد أكثر     ،ال ما نع من اجلمع    ": عليه املناوي يف فيض القدير بقوله     
 واألشعري  ، ابن سريج يف الفقه    :مئة  على رأس الثالث   : فنقول مثالً  ،من واحد 
  .)٦٣(" والنسائي يف احلديث،يف األصول

  : ادد من الشافعيةالزعم بأنّ :هاوثالث
وما أشار   ،ال يشترط أن ينتمي ادد ملذهب حمدد من مذاهب أهل السنة          

 الشافعييتعني أن يكون ادد بعد      " :من أنه ) هـ٧٧١:ت( إليه التاج السبكي  
 فالتجديد ليس حكرا ملـذهب مـن        ،غري مقبول للشافعية  تعصب   .)٦٤("ياشافع

 فالـسيوطي هـو     ،السبكي مل يكن وحده يف هذا املضمار      املذاهب، ويبدو أن    
 ،ولذلك وجدناه يف سرده للمجددين يف قـصيدته        ،اآلخر يشاركه هذا الرأي   

واددون عند السيوطي    ،وجيعلهم جمددين  ،حيشد أئمة الشافعية على مر القرون     
   :يأتون على النحو التايل

  .)٦٥(عمر بن عبد العزيز -١
 .)٦٦(شافعيحممد بن إدريس ال -٢

                                                        
  .١/١١ ،)مرجع سابق (فيض القدير )٦٣(
بـريوت، دار   ( ،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عـشر       : حممد أمني بن فضل اهللا    ) ي  احملب) (٦٤(

  .٣/٣٤٧ ،)صادر، بدون تاريخ
  .سيأيت احلديث عن جهوده يف التجديد يف الفصل الثالث) ٦٥(
  .سنقف عند الشافعي وقفة مطولة يف الفصل الثالث) ٦٦(
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 .)٦٨(أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري : وقيل،)٦٧(القاضي ابن سريج -٣
  .)٧١(ينيسفراي أو اإل،)٧٠( سهل:وقيل )٦٩(الباقالينّ -٤

                                                        
العباس أمحد بن عمر بن سريج البغدادي،       أبو   القاضي   ، شيخ اإلسالم  ، اإلمام العالمة  :ابن سريج  )٦٧(

حامل لوائـه، مـات يف      هو  الفقه ف رأيت له تصانيف حيتج فيها باألحاديث، وأما        : قال الذهيب 
ويلقب بالباز  . مئة مصنف   عن سبع ومخسني سنة، وله أربع      مئة سنة ست وثالث  مجادى األوىل   

 ،٣٤٠-١/٣٣٩ ،وطبقـات احلفـاظ    ،١/١٠٨ ،نزهة األلباب يف األلقـاب     يطالع   .األشهب
فكان أوائل  . ..وأما مذهب الشافعي  :  ما أشار إليه الدهلوي بقوله     ،والسبب يف عده من اددين    

 ،حىت نشأ ابن سريج   ، ليس فيهم من يقلده يف مجيع جمتهداته      ، أصحابه جمتهدين باالجتهاد املطلق   
وينسجون على منواله؛ ولذلك ، مث جاء أصحابه ميشون يف سبيله    ، فأسس قواعد التقليد والتخريج   

  .١٣٠ ص، للدهلوي،اإلنصاف" : واهللا أعلم،يعد من اددين على رأس املائتني
  .سريد ذكره يف الفصل الثالث) ٦٨(
من تالميـذ األشـعري وعلـى       هو   و ،ببغداد) هـ٤٠٤( املتويف سنة    ،أبو بكر حممد الباقالين    )٦٩(

والـسبب يف  ؛ ١/١٦٤اكتفاء القنوع،  . اعتقاده، كان مشهورا جبودة االستنباط وسرعة اجلواب      
كالم للـدفاع عـن القـضايا    موقفه من املتكلمني، وذيب علم ال    : عده من اددين يرجع إىل    

بكر الباقالين تصدر لإلمامـة يف طريقتـهم، ووضـع     أبو  القاضي  : " يقول ابن خلدون   اإلميانية،
إثبات اجلوهر الفرد، وأمثـال     :  وذلك مثل  ، اليت تتوقف عليها األدلة واألنظار     ،املقدمات العقلية 

انية يف وجـوب اعتقادهـا؛      ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم، وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد اإلمي          
كـان ثقـة   : نهأ وقد أشار الذهيب إىل  ،١/٤٦٥ ،مقدمة ابن خلدون  ". لتوقف تلك األدلة عليها   

وانتـصر  . الرافضة، واملعتزلة، واخلوارج، واجلهمية، والكرامية    : إماما بارعا، صنف يف الرد على     
وقد أخذ علم النظر عـن      . لطريقة أيب احلسن األشعري، وقد خيالفه يف مضايق؛ فإنه من نظرائه          

 ولـسان  ،امللقب بسيف السنة  هو: فقال،أصحابه، وقد ذكره القاضي عياض يف طبقات املالكية    
  .١٧/١٩٠ ،سري أعالم النبالء.  املتكلم على لسان أهل احلديث،األمة

الطيب ابـن اإلمـام أيب سـهل        أبو   ، بن سليمان بن حممد اإلمام مشس اإلسالم       سهل بن حممد   )٧٠(
ر، تفقه على أبيه،  أبو   ومفيت نيس  ، أحد أئمة الشافعية   ،ريأبو   النيس ، الصعلوكي ، احلنفي ،يالعجل

أنظر من رأيناه، قال وخترج به مجاعة، وحدث، وأملى، وبلغين أنـه كـان يف   هو و: قال احلاكم 
=  
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 .)٧٢(أبو حامد الغزايل -٥
 .)٧٤( الرافعي:، وقيل)٧٣(الفخر الرازي -٦

                                                        =  
 مجع رئاسة الـدين     ، كان فقيها أديباً   ،إسحاقأبو  وقال الشيخ   . مئة حمربة  جملسه أكثر من مخس   

نقل الرافعي عنه وعن والده أمـا     . مئة تويف سنة أربع وأربع   ر،  بوادنيا، وأخذ عنه فقهاء نيس    وال
 فقتله، ففـي الديـة      ،اقتلين: إن طالق السكران ال يقع، ونقل عنه يف اجلنايات فيما لوقال          :قاال
وعن سهل الصعلوكي   .  وبه قطع اجلمهور   ، وال قصاص على املذهب    ، ال جتب  :أظهرمها: قوالن

  .١٨٢-١/١٨١ ،طبقات الشافعية.  اخلالف فيهدرطَ
حامد أمحد بن أيب طاهر حممـد بـن   أبو  ، شيخ اإلسالم ،األستاذ العالمة : أبو حامد اإلسفراييين   )٧١(

 ،حدثونا عن أيب حامـد، وكـان ثقـة        : أمحد اإلسفراييين شيخ الشافعية ببغداد، قال اخلطيب      
مئة فقيـه،   ذكر أنه كان حيضر درسه سبع ومسعت من ي ،حضرت تدريسه يف مسجد ابن املبارك     

إسحاق الـشريازي،   أبو  وحدثين  : قال اخلطيب . لورآه الشافعي لفرح به   : وكان الناس يقولون  
حامـد  أبـو  :  فقال ، من رأيت من الفقهاء    ظرن من أَ  :سألت القاضي أبا عبد اهللا الصيمري     : قال

لى الشيخ أيب حامد تـأول بعـض   وع:  قال ابن الصالح.مئة تويف سنة ست وأربع   .اإلسفراييين
أبـو   فكان ،)إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مئة سنة من جيدد هلا دينها       ( :العلماء حديث 

  .١٩٥-١٧/١٩٣ ،سري أعالم النبالء. مئة حامد على رأس األربع
  .سنقف عنده وقفة متأنية يف الفصل الثالث) ٧٢(
 من  ، القرشي البكري  ،ن اإلمام فخر الدين الرازي     بن احلسني بن احلسن بن علي ب       حممد بن عمر   )٧٣(

وتـويف  ، مئة  املفسر املتكلم، ولد سنة أربع وأربعني ومخس     ، الشافعي ،tذرية أيب بكر الصديق     
 السنة البغوي، قال ابن خلكان      ي، واشتغل على والده، وكان من تالمذة حمي       مئة سنة أربع وست  

استقصاء فضائله، وتصانيفه يف علـم الكـالم   فريد عصره، ونسيج وحده، شهرته تغين عن    : فيه
واملعقوالت سائرة، وله التفسري الكبري، واحملصول يف أصول الفقه، وشرح األمساء احلسىن، وشرح         
املفصل للزخمشري، وشرح وجيز الغزايل، وشرح سقط الزند أليب العالء املعري، ولـه إعجـاز               

  .١١٦- ١/١١٥ ،طبقات املفسرين .القرآن، ومناقب الشافعي، وغري ذلك
 اإلمام العالمة إمام الـدين  ، بن عبد الكرمي بن الفضل بن احلسني بن احلسن عبد الكرمي بن حممد    )٧٤(

=  
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 . )٧٥(ابن دقيق العيد -٧
 .)٧٧( العراقيزين الدين  أو،)٧٦(البلقيين -٨

                                                        =  
أظن أين مل أر يف بالد العجم مثله، كان ذا فنون،          : القاسم القزويين الرافعي، قال ابن الصالح     أبو  

 وقال . يشرح الوجيز مبثله حسن السرية، مجيل األمر، صنف شرح الوجيز يف بضعة عشر جملدا مل           
عبـد اهللا   أبو  وقال  .  وكانت له كرامات كثرية ظاهرة     ،إنه كان من الصاحلني املتمكنني    : النووي

شيخنا إمام الدين وناصر السنة صدقا، كان أوحد عصره يف العلـوم        : حممد بن حممد اإلسفراييين   
ويظهـر  : قال الـذهيب .  التفسريالدينية أصوال وفروعا، وجمتهد زمانه يف املذهب، وفريد وقته يف      

  .٧٧-٢/٧٥ ،طبقات الشافعيةعليه اعتناء قوي باحلديث وفنونه يف شرح املسند، 
 ولد الـشيخ اإلمـام      ، مطيع بن أيب الطاعة القشريي أبو الفتح تقي الدين         حممد بن علي بن وهب بن      )٧٥(

الزاهد الورع الناسـك اتهـد       احلافظ   ، شيخ اإلسالم  ،بن دقيق العيد الشيخ اإلمام    االقدوة جمد الدين    
 أكمـل  ، والسالك سبيل السادة األقدمني، اجلامع بني العلم والدين،املطلق ذواخلربة التامة بعلوم الشريعة 

ومل ندرك أحدا من مشاخينا خيتلف يف أن ابن دقيق العيـد هـو العـامل           : املتأخرين، قال التاج السبكي   
 تـويف يف    .زمانه علما ودينا  يف احلديث النبوي، وأنه أستاذ       املشار إليه    ،مئة املبعوث على رأس السبع   

  .٢١٢-٩/٢٠٧ ،طبقات الشافعية الكربى. مئة حادي عشر صفر سنة اثنتني وسبع
 ، بن نصري بن صاحل بن شهاب بن عبد اخلالق بن عبد احلق الشيخ الفقيه احملدث            عمر بن رسالن   )٧٦(

 ، شيخ اإلسـالم ، املنطقي اجلديل اخلاليف النظار املتكلم النحوي اللغوي  ، األصويل ،احلافظ املفسر 
 ،حفـص الكنـاين  أبو  سراج الدين    ، أعجوبة الزمان  ، فريد الدهر  ، منقطع القرين  ،بقية اتهدين 

ئة ببلقينة  م  مولده يف شعبان سنة أربع وعشرين وسبع       ، املصري ، البلقيين املولد  ،العسقالين األصل 
بن سبع سنني ببلده، وحفـظ الـشاطبية، واحملـرر          اهو  حفظ القرآن و  . من قرى مصر الغربية   

أقام مدرسا بالزاوية ستة وثالثـني  .  البن مالك، وخمتصر ابن احلاجب   ،للرافعي، والكافية الشافية  
 وصـار  ، يقرر فيها مذهب الشافعي على أعظم وجه وأكمله، وظهر له األتباع واألصحاب ،سنة
الفتاوى عليه، وأتته الفتاوى من األقطار البعيدة،       اإلمام املشار إليه، واملعول يف اإلشكاالت و      هو  

ورحل الناس من األقطار النائية للقراءة عليه، وخضع له كل من ينسب إىل علـم مـن العلـوم      
  .٤٢- ٤/٣٦ ،طبقات الشافعية. مئة تويف يف ذي القعدة سنة مخس ومثان .الشرعية

 ، حافظ العصر، بكر بن إبراهيم العراقي بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب     زين الدين عبد الرحيم    )٧٧(
=  
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 . )٧٨(جالل الدين السيوطي -٩
  . )٧٩( عيسى نيب اهللا: وآخر املئني-١٠

لـيس  ) u(واملشكلة يف هذه السلسلة الشافعية احللقـات أن عيـسى           
وهذا ليس كما على العالمة جالل       !! t وكذا عمر بن عبد العزيز       ،شافعيا

 فجالل الدين السيوطي    ،للتعصب املذهيب   ولكنه رفض صريح   ،الدين السيوطي 
  . ولكن احلق أحب إلينا منه،ب إىل قلوبناحبي

ن بعـده   كما فعل السبكي ومِ   -والتعصب هلم    ،فاالنتصار لعلماء املذهب  
 ألنهـا ال تتفـق مـع روح    ؛ حماولة ليست جديرة بالوقوف عندها     -السيوطي

                                                        =  
وتـويف   بني مصر والقاهرة،     ،مئة مبنشأة املهراين   ولد يف مجادى األوىل سنة مخس وعشرين وسبع       

املغـين عـن محـل      : ، ومن مؤلفاته املشهورة   )رمحه اهللا تعاىل   (مئة  ومثان ثامن شعبان سنة ستٍ   
، ٣٧٢-١/٣٧٠ ،ذيل طبقات احلفاظ  . اراألسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخب         

  .١/٢٣٠ ،حلظ األحلاظو
 عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر بن حممد بن سابق الدين أيب بكر بن الفخر عثمان بـن نـاظر                   ) ٧٨(

الدين بن حممد بن سيف الدين خضر بن جنم الدين أيب الصالح أيوب بن ناصر الدين حممد بـن     
 العالمة املشهور يف اآلفاق، وفـضائله وتـصنيفاته         ،يوطيالشيخ مهام الدين مهام اخلضريي األس     

اإلتقان يف علوم القرآن، والدر املنثور يف التفسري املـأثور،          : ومن مصنفاته  .مذكورة يف حماضراته  
زول، ومفحمات األقران يف مبـهمات القـرآن،          وترمجان القرآن، ولباب النقول يف أسباب الن      

زيل، وتكملة تفسري الـشيخ       عرب، واإلكليل يف استنباط التن    واملهذب فيما وقع يف القرآن من امل      
نواهـد  :  مساها ،، والتحبري يف علوم التفسري، واحلاشية على تفسري البيضاوي        ىجالل الدين احمللَّ  

 ،مئة ولد يف سنة تسع وأربعني ومثان     . األبكار وشوارد األفكار، وتناسق الدرر يف تناسب السور       
 ،والنور السافر ،  ٣٦٦-١/٣٦٥ ،ئة، طبقات املفسرين للداودي   م وتويف سنة إحدى عشرة وتسع    

١/٥١.  
  .١١/٢٦٥ ،)مرجع سابق (،عون املعبود) ٧٩(
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وقد " :ابن كثري احلافظ  قال   ،بل تنتهي إىل حتبيذ التقليد املذهيب      ،اإلسالم الكربى 
أنه يعم   -واهللا أعلم -والظاهر   ، أنه املراد ذا احلديث    إمامهمم يف   ادعى كل قو  

حمـن مفـسرين    :وكل صنف من أصناف العلماء     ،كل طائفة   العلم من  ةَلَم، 
  .)٨٠("إىل غري ذلك من األصناف ،ولغويني ،وحناة ،وفقهاء ،وحمدثني

  :ثمرة المبحث
١- دد غرسرباينّ بلغ مرتبة االجتهادا .  
٢- نة واجلماعة    اوال يشترط انتماؤه للمذهب    ،دد من أهل الس  :أو  ،الشافعي 

احلنبلي،  أو احلنفي ،  أو املالكي ،  وال يضريه إن كان مـن آل        ، أو الظاهري 
 والتزامه مبنـهج    ،ألصول أهل السنة   ولكن املهم انتماؤه  . البيت أو مل يكن   
 .السلف الصاحل

للفرقـة   ناصـراً    باتـصافه  :شروطولكن ذلك م   ،قد يكون ادد حاكما    -٣
 فهذه هي اخلصيصة    . وإظهار السنة  ، وكسر البدعة  ، وإقامة الشرع  ،الناجية
 ، أو يدعى له ذلـك     ، فليس لكل دعي مأجور أن يدعي التجديد       ،الفاصلة

 .حىت نرى أثر الكتاب والسنة يف منهجه
ـ   فما قيمة    ،للمجدد من الشروط الفاصلة    العمليالتأثري   -٤  ،ع العلـوم  من مج

                                                        
ولكل طائفة من العلماء يف رأس      ": ونص عبارة ابن كثري   ) ٣/٣٤٥مرجع سابق   ( ،خالصة األثر  )٨٠(

الـصحيح أن   : علماءوقال طائفة من ال   . لون هذا احلديث عليه   ز  ن من علمائهم ي   كل مئة سنة عاملٌ   
 ممن يقوم بفـرض الكفايـة يف أداء   ،احلديث يشمل كل فرد من آحاد العلماء من هذه األعصار         

 ، كما جاء يف احلـديث مـن طـرق   ، إىل من يدركه من اخللف، عمن أدرك من السلف   ،العلم
 ، ينفون عنـه حتريـف الغـالني       ،حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله      ( : وغري مرسلة  ،مرسلة
  .٦/٢٥٦ ،البداية والنهاية.  إىل زماننا هذا، واملنة، وهللا احلمد، وهذا موجود،)ل املبطلنيوانتحا
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ومل يتـأثر    ، مما علمـه اهللا    فقومل ين  ،ميادين الفنون وحاز قصب السبق يف     
 .حميطه بعلمه

 وبعضهم جيدد   ، فبعضهم جيدد يف الفقه    ،قد يتعدد اددون يف القرن الواحد      -٥
 وهذا كله حممول علـى حـديث        ، جيدد يف العقائد   وبعضهم ،يف احلديث 

واردة يف احلـديث تـصلح للواحـد        ال) من(  ألن لفظة  ؛ادد بال تأويل  
  .واجلمع

أن مصطلح جتديد الدين     وبعد هذا العرض أراين مطمئنا كل االطمئنان إىل         
 القارئ وكذلك شروط اـدد يف الـشريعة         م أما الوضوحقد اتضح كل    
 وبذلك نستطيع أن ندلف اآلن إىل مصطلح جتديد الفكر الديين           .اإلسالمية

 ة األخرياآلونةيف الذي غزا عاملنا اإلسالمي.  
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  املبحث الثالث
جتديد الفكر الديين  

   : مفهوم الفكر الديني-أ
   خيتلـف بـاختالف         ؛ الدين ليس هو الفكر الديين فالتفكري نشاط عقلـي 

 ومبا أنه مادة خمتلف عليها فمن ثَم يصبح جتديده ملالئمـة العـصر              ؛األشخاص
أحكام اإلسـالم حيـة ال      ف .احلاضر ضرورة ال تصطدم مع نص من النصوص       

h  g  ]  :صيانة هذا الدين إذ قـال  ب تعهد   )U( واهللا   .يعتريها موت أو نسخ   
m   l  k      j  iZ )٩ :سورة احلجر.(  

ز الدين اخلامت عن النظريات العلمية اليت قد متـوت          خاصية اخللود هذه متي   و
 ومن  ؛بعة للطبيعة ونظرية العناصر األر   ،نظرية بطليموس يف اهليئة    :مثل ،إىل األبد 

كل ما أنتج فكر املسلمني منذ مبعث الرسول        ": إىل ثَم فالتفكري اإلسالمي يشري   
r       والذي  ، واإلنسان ، والعامل ، باهللا : إىل اليوم يف املعارف الكونية العامة املتصلة 

 لتفسري تلك املعارف العامة يف إطار املبادئ        ؛يعرب عن اجتهادات العقل اإلنساين    
٨١(" وسلوكا، وشريعة، عقيدة:ةاإلسالمي(.  

 أهم من ميثل    "جتديد التفكري الديين يف اإلسالم    "ولعل حممد إقبال يف كتابه      
 متبعا أحدث ، وقد حاول إقبال أن جيدد التفكري بإعالء قيمة العقل    ،هذه املدرسة 

                                                        
، ١ ط ،املعهـد العـاملي للفكـر اإلسـالمي        (، جتديد الفكر اإلسـالمي    :حمسن) عبد احلميد ) (٨١(

  .١٤، ص)هـ١٤١٦
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   .النظريات العلمية اليت كانت سائدة يف عصره وهي نظرية النشوء واالرتقاء
 ،فقد ذهب مذهبا بعيـدا     ، متام الوضوح يف تعامله مع القرآن      وهذا واضح 

وجتعلـه نـصا     ،حينما أراد أن يأخذ من القرآن قواعد تعطل القرآن عن العمل          
إن حكم القرآن على الوجود بأنه خلق       ": يقول إقبال  ،خاصا مبرحلة زمنية حمددة   

 مبا ورثه   يف أن يهتدي   قيقتضي أن يكون لكل جيل احل      ،يزداد ويترقى بالتدرج  
من آثار أسالفه من غري أن يعوقه ذلك التراث يف تفكـريه وحكمـه وحـل                

   .)٨٢("مشكالته اخلاصة
 فتوصيف القرآن بأنه تراث     ،ولن نقف طويال أمام إدخاله القرآن يف التراث       

املسيطرة   ولكننا جيب أن نقف أمام نظرية النشوء واالرتقاء        ،توصيف غري مقبول  
ها ماثلة يف القرآنعلى جو الكتاب حىت إنه رأى أن.   

 يكمـن يف فـتح      ، الذي ينبين على األخذ بالنص السابق      ،والشيء اخلطري 
 ومبا أن   ؛ فكل إنسان سوف حيكم عقله وينظر يف الثابت واملتغري         ،الباب لألهواء 

 .فإن احللول سوف تتفاوت بل تتضارب      ؛العقول تتفاوت واحلياة متطورة متغرية    
 فما الداعي جلعل نـصيب      . نصوصا قرآنية سوف تتعطل    واألخطر يف األمر أن   

 و رمبا تتعب ،واملرأة اآلن تكافح كالرجل وتعمل مثله! ؟ر مثل حظ األنثيني   الذكَ
 فاالبن  ، ال يقسم املرياث بطريقة أخرى     م ولِ .وترضع ،وتلد ،فتحمل ،أكثر منه 

ومل يسهم   ،الذي أسهم يف تنمية التركة ال يساوى باالبن الذي كان يف التعليم           
وهكذا جند أن األخذ مببدأي االرتقـاء وحتكـيم العقـل           !. ؟كما أسهم أخوه  

                                                        
 مطبعة جلنـة  ،القاهرة (،، ترمجة عباس حممود العقاد   جتديد التفكري الديين يف اإلسالم    : حممد إقبال ) ٨٢(

  ٨٨ ص،)م١٩٦٨، ٢التأليف والترمجة والنشر، ط
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  .)٨٣(!!سيفضيان يف اية األمر إىل تعطيل النصوص والطعن فيها
كانا يف غاية الوضوح عند إقبال يف تعامله مـع احلـديث             :نوهذان املبدآ 

 ،ما تـشريعية  أن يلفت النظر إىل األحاديث اليت تتضمن أحكا        دفقد أرا  ،النبوي
                                                        

 k  j  i   h  gf  e   d  cZ]  :فقولـه تعـاىل   : "قال احلافظ ابـن كـثري     ) ٨٣(
يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل اجلاهلية كانوا جيعلون مجيع املرياث للـذكر            : أي ،)١١:النساء(

 فجعل للذكر   ،م يف أصل املرياث، وفاوت بني الصنفني      دون اإلناث، فأمر اهللا تعاىل بالتسوية بينه      
إىل مؤنة النفقـة، والكلفـة، ومعانـاة التجـارة،          : مثل حظ األنثيني؛ وذلك الحتياج الرجل     

، ١/٤٥٨تفسري ابن كثري   "والتكسب، وحتمل املشاق؛ فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه األنثى           
اليف املالية قبل الزواج وبعده، فإذا كلّف الشرع        فهذا التوزيع له ما يربره، فاملرأة معفاة من التك        

القوامني عليها من الرجال أن يقوموا جبميع حاجتها باملعروف، فإنّ تقرير الشرع هلا حظا مـن                
 ال يتغري فقه املسألة بعد تغري وضـع     موِل: ولقائل أن يقول  . املواريث غاية يف الرأفة وعناية بشأا     

املرأة مع الرجل يف املرياث؟ واحلق أن الوضع الذي آلت إليـه املـرأة       فتتساوى  ،  املرأة يف اتمع  
مؤخرا يف أغلب اتمعات اإلسالمية يتطلب إعادة النظر ليس يف فقه املرياث، وإمنـا يف الظلـم             
واحليف اللذين وقعا عليها من جراء أخذها بأذيال املدنية احلديثة، فرأيناها خرجت مـن بيتـها                

لى بيتها وأسرا، لتوفر لنفسها متطلبات احلياة، وهذه لعمري انتكاسة أن           تطلب العمل، لتنفق ع   
خلق ) عز وجل (بيتها، واهللا    أو   تصبح املرأة يف اتمعات اإلسالمية مطالبة باإلنفاق على نفسها        

الرجل وسواه؛ ليقوم ذه املهمة على خري وجه، والشريعة اإلسالمية أكدت هـذا املـسلك يف                
 ومن ثَم فلسنا يف حاجة إىل تعديل الشريعة، وإمنا حنن يف حاجة إىل أن نرد للمرأة                 توزيع املرياث؛ 

 أو  كرامتها، واعتبارها، ومكانتها، فنحفظها من االبتذال واالمتهان فتعود إىل بيتها، لتجد األب           
فإن مل جتد فبيـت مـال املـسلمني         . الزوج الذي يكفيها مؤنة اخلروج باإلنفاق عليها       أو   األخ
  .لب بذلكمطا

واملالحظة اجلديرة بالذكر أن التفريق بني الذكر واألنثى ليس تاما يف املواريث بدليل املساواة بني                 
، فـالتفريق لـيس بـني       ١١النساء   Z{  ~  �  ¡  ¢ ]  :ين يف قوله تعاىل   بو  األ

لزوجـة   وإمنا للفوارق يف اخللقة والتكوين وإللزام الرجل بأعبـاء النفقـات ل  ،الذكورة واألنوثة 
  .واألوالد
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فتركها اإلسالم دون    ،ومدى ما تتضمنه من عادات كانت للعرب قبل اإلسالم        
 أو أدخل عليها تعديالت؛ ألنها مل تعد تتماشـى مـع ارتقـاء األمـة                ،تغيري

زعم أن أبا حنيفة مل يكد يعتمـد علـى هـذه             عندما    إقبال أخطأو،وتطورها
  .)٨٤(!!األحاديث اليت ختالف طبيعة العصر الذي يعيشه

فسوف جند ) وهو اإلمجاع( األصل الثالث إىل القرآن والسنة انتقلنا منوإذا  
 إىل أن اإلمجاع املرتبط بواقعـة    ر فأشا ،الرجل طبق عليه نظرية االرتقاء والتطور     

 فاألجيال الالحقة ليست ملزمـة بإمجـاع    ،من الوقائع املرتبطة ببيئتها غري ملزم     
  .)٨٥(الصحابة

فالدكتور ، إلسالمي من حيمل أفكار إقبال و مصطلحاته      وما زال يف عاملنا ا    
       خالد وأزيلٌّ فالدين هادٍ  "الترايب حدد جمال التجديد وحصره يف الفكر اإلسالمي  

 ، بل الذي يتجدد ويتقادم ويبلى إنما هو الفكر اإلسالمي         ،ال مكان فيه للتجديد   
٨٦("دين األزلية اخلالدة هو التفاعل بني عقل املسلمني وأحكام الوالفكر اإلسالمي(.   

                                                        
  .١٩٩-١٩٦ ص،يطالع موقف إقبال من األحاديث التشريعية يف كتابه السابق) ٨٤(
  .٢٠٢ص: املرجع السابق )٨٥(
، ٢٣ ص ،) مكتبة اجلديد، بدون تاريخ    ،تونس(؟،  الفكر اإلسالمي هل يتجدد    :حسن الترايب . د) ٨٦(

ىل مفـردات الـشريعة      وإمنا تـسربت إ    ،مل تقف جهود الترايب عند اجلانب التنظريي فحسب       
 القول بإمامة   :راء جديدة خالف ا علماء السلف واخللف، ومن ذلك        آاإلسالمية؛ فخرج علينا ب   

!! يهوديـا   أو والقول بإباحة زواج املسلمة من الكتايب مـسيحيا كـان    !! املرأة على اإلطالق    
دان إىل إصدار بيـان     وغريها من اآلراء الشاذة؛ األمر الذي دفع مبجمع الفقه اإلسالمي يف السو           

الكتاب، والسنة، واإلمجاع، ومـا     : الرجل قد خالف  : "يفند فيه تلك األقاويل، وينص على أن      
: جملة اتمع : يطالع يف ذلك  . "استقر عليه عمل أهل اإلسالم قدميا وحديثا، والواجب عليه التوبة         

 ،)هـ١٤٢٧ اآلخر    ربيع ٨،  ١٧٠٠ عدد   ،الصادرة عن مجعية اإلصالح االجتماعي يف الكويت      
  .٢٣ص
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جنده يشري   ؛ لألساس النظري للتجديد   عرضه يف أثناء ولكن الدكتور الترايب    
وكل التراث   ،واملذاهب األربعة يف الفقه    ،ما أفىت به اخللفاء الراشدون    ": إىل أن 

وإنما  ،هو تراث ال يلتزم به     ،الفكري الذي خلفه السلف الصاحل يف أمور الدين       
  .)٨٧("!زلت يف املاضي على واقع متحرك لشريعة تن فهم سليم يستأنس به يف

فما تركـه   ، وبذلك جنده قد خلط بني الفكر اإلسالمي ونصوص الشريعة        
وإنما إمجاعهم على مسألة من املـسائل مـن          ،السلف الصاحل ليس تراثا فكريا    

  يف  وميكننا أن نلحظ تأثره بإقبـال ، وليس كما زعم  ،مصادر التشريع اإلسالمي 
  .أو املاضي واملتحرك ،واملتطور ،إشارته إىل الثابت

تسرب لـيس ملـا      وهكذا وجدنا جتديد الفكر الديين عند إقبال أو الترايب        
كام والنـصوص   وإنما ملخاصمة األح ،تركته الشريعة وطالبتنا باستنباط أحكامه    

 وجتديـد   ينوبذلك جند عند التدقيق أن الفصل بني جتديد الد         .املعصومة باسم العقل  
 ولذلك حـري بنـا أن   ،التفكري الديين لدى إقبال ومن شايعه فصل غري واضح 

  .لق الفكر ويصبح أداة هدم ال بناءز ن حىت ال يحندد ضوابط جتديد الفكر الديين
  : ضوابط تجديد الفكر الديني-ب
من أوجب الواجبات على جمددي الفكر الديين أن يعلموا أن جتديد الفكر             -١

 أمـا   ،مي يقوم على إعمال العقل البشري يف ضوء دليـل شـرعي           اإلسال
وإنما هو وحي ربـاينّ      ، فال يسمى فكرا بشريا    ، كالقرآن والسنة  ،الوحي

  .يتصف بالكمال والتمام والدميومة
                                                        

 ،)م١٩٨٧،  ٢الرياض، الدار السعودية للنـشر، ط      (،جتديد الفكر اإلسالمي  : حسن الترايب . د) ٨٧(
  .١٠٥ص
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 :ضرورة ابتعاث التجديد الفكري خارج دائرة الضغوط الداخلية واخلارجية         -٢
 أو يسعى ادد    ، أو حماربة امللكية الفردية    ،فال جيتهد لتحرمي تعدد الزوجات    

 أو متحـى    ،ع فريضة عزة اإلسالم املتمثلة يف اجلهاد ونفيها عن اإلسالم         ز  نل
ـ     ... أو يباح أن تتعرى املرأة     ،قاعدة الوالء والرباء   إخل القضايا الـيت تدر ص

فتاوى خمزية بشأا حتت سطوة اإلرهاب والضغط الذي متارسـه بعـض            
  .ية أو الداخلية يف العامل اإلسالميالقوى اخلارج

 ألنه اجتهاد قد يتوقـع منـه        ؛ جيب أن تفسح الصدور للتجديد بضوابطه      -٣
بهما مثاب يف الدنيا    اح ويف كال احلالني ص    ،وقد يتوقع منه اخلطأ    ،الصواب
   .واآلخرة

  : مهام تجديد الفكر الديني-ج
ر الديين إىل ما كان عليه عند       الفك"كان حريا بأرباب هذا امليدان أن حييلوا         -١

 مـع   ،وظهوره أول مرة وترميم ما أصابه من خلل على مر العصور           ،بدايته
  .)٨٨("اإلبقاء على طابعه األصيل وخصائصه املميزة

 يبحث عن حلـول  ،إجياد فكر إسالمي جمدد يتفق مع قضايا العصر احلديث       -٢
 ويربز موقف   ،هامالئمة ملستجدات العصر يف ضوء أصول الشريعة ومقاصد       

 ، الـسلطة الـسياسية    :الفكر اإلسالمي من تلك القضايا احليويـة مثـل        
   .إخل... والفقر، والتخلف، واالستعمار اجلديد، والتبعية،واالستقالل

 واالقتباس  ، واجلهل ، والتعصب ، الغلو : إجياد فكر إسالمي جديد يرتفع عن      -٣
                                                        

 جملة  ،قطر (،االجتهاد والتجديد بني الضوابط الشرعية واحلاجات املعاصرة      : يوسف) القرضاوي) (٨٨(
  .٥٠ ص،)م١٩٨٤ حزيران ،٤٥ العدد ،األمة
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رى يتجاوز الصراعات    ومن جهة أخ   ،من اآلخرين بدون دليل هذا من جهة      
  . الفلسفية القدمية واملباحث الكالمية واجلدلية اليت ال حاجة هلذا العصر ا

٤-      حيث إنـه ال ميكـن يف        : الوقوف على أسس املشروع التربوي اإلسالمي 
 ؛املشروع التجديدي الذي يقدمه جتديد الفكر أن يغفل جانـب التربيـة           

له أن ينمو منوا طبيعيـا داخـل اتمـع          فتجديد التفكري الديين إذا أردنا      
 يغـرز القـيم يف      :اإلسالمي فال بد له من مشروع تربوي يعبد له الطريق         

 ويعد هلذا الـدين رجـاال       ، ويطهرها مما علق ا من ظلم وإظالم       ،النفوس
   .مؤمنني حيملون أمانة التجديد

فاعلت معـه   ولقد تأملت املشروع التربوي املطروح يف العامل اإلسالمي وت        
 فوجدت فوضى   )املتوسطة والثانوية واجلامعية  (معلما يف معظم املراحل التعليمية      

   . إذ املنهج اإلسالمي نفسه يكاد يكون مفقودا؛شاردة مندفعة
وهو  ،أذكر أنين حينما أسند إيلّ تدريس منهج مهارات القراءة يف اجلامعة           

فأعطاين مـذكرة يف     ،استعنت مبتخصص يف املادة    ،منهج يقع خارج ختصصي   
ذلك املفهوم الـذي     :(Thorandike) صفحتها األوىل مفهوم القراءة لثورانديك    

 وليس الوقوف عند نطق الرموز اخلطية       ،تطور على يديه إىل فهم املادة املقروءة      
 Juddجـد    ( مث أردف ذلك بقوله ونتيجة لألحباث اليت قام ـا          .)٨٩(وتعرفها

 .)٩٠(ر الفهم عنصر النقد والتحليلانضم إىل عنص) Busweellوبوزويل 
أظن أن هذا النقل كفيل بإبراز مدى الضياع املنهجي الذي وقع فيه ذلـك   

                                                        
(89) Thorandike E.L.: Reading as Reasoning: A study of Mistakes in Paragraph. Reading 

J.Ed. Pryehol. 8.323  - 332.1917. 
(90) Judd. C.H.Busweell.G.T:Silent Reading A study of Various Types- supp- Education 

Mongraphys.N.23.Univ. of Chicago1922.p.160. 
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بغيـة   ،يتعبدون بتلك األمساء األجنبية ويقع فيه عشرات غريه يوميا ممن  ،األستاذ
 حىت وصل األمر مداه بأن نستورد من        ،أن تضفي على حبوثهم شيئا من العلمية      

f  e   d   c  b  a  ]  :يقول) U( فاهللا   ،اجة لنا به  اخلارج ما ال ح   
  gZ )ولسنا يف   ،ليه القرآن ع فالتدبر والفهم منهج قرآين حيثنا       ،)٢٤ :حممد 

 لريشدنا إليه ومنهج علماء احلديث يف نقد منت احلديث          ؛"ثورانديك"حاجة إىل   
  .مبين على النقد العلمي والتحليل املنهجي الدقيق

فلدينا  ،أما فيما يتعلق باملنهج التربوي املتكامل      ،اجلزئيةهذا فيما خيص هذه     
عند ابن عبد    وجند   ،r ويف توجيهات الرسول     ،يف القرآن نظرات تربوية صائبة    

ما يوضح   إخل ... وابن سحنون  ،والغزايلّ وابن حجر اهليثمي    ،خلدون  وابن ،الرب
  ولكـن ، هنا وهناكيف تراثنا موزعة )٩١(صحيح أن النظرية التربوية   ،ذلك ويبينه 

                                                        
) نظرية تربوية (ال إىل أنه ليس يف اإلسالم ما يطلق عليه العصريون           ذهب األستاذ أمحد حممد مج    ) ٩١(

ويرتب اجلزاء على   ، فاإلسالم دائما يوجه إىل العمل    ، وإنما التربية اإلسالمية عملية ليست نظرية     
ويذهب أيضا إىل أن التربية اإلسـالمية ال تتفـق يف         ، وميقت املتكلمني الذين ال يعملون    ، العمل

وإمنا هـي   " إحداث تغيري يف سلوك الفرد    : "ضوعها مع مصطلح التربية احلديثة بأا     مفهومها ومو 
 ، وإبعاد احلـواجز عنـها  ،حفظ وصيانة لفطرة الطفل وإكساا ما يتفق معها من إميان وإحسان     

جدة، امـة   ( لألستاذ أمحد حممد مجال      حنوتربية إسالمية : يطالع يف ذلك  . وتقريب احلوافز إليها  
وحنن من جانبنا نوافقه الرأي يف مفهوم التربية مـن منظـور            . ١٠-٩، ص )هـ١٤٠٠للنشر،  
ولكننا ال نتفق معه يف هجومه على النظرية التربوية؛ إذ الدراسات النظرية ليـست يف               ، اإلسالم

 التجرييب وإمنا تسجيل ملالحظات واستنتاجات مأخوذة مـن  ، جمملها انقطاعا عن احلقل التطبيقي
إرشادات العلماء والفالسفة، ومن هنا فحاجتنا إىل وجود نظريـة تربويـة             أو   ،رينجتارب اآلخ 

وإنما سيساعد على تثبيت تلك القـيم وإحالهلـا حمـل           . إسالمية ال يتعارض مع قيم اإلسالم     
ولذلك يشري الدكتور حممـد مجيـل       . الفلسفات املادية واالجتاهات الغريبة على عقيدتنا وقيمنا      

=  
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إن برعنا يف إعادة ترتيب أوراقه وقفنا على نظرية تربوية متكاملـة             ،لدينا منهج 
ة نفسها ،نابعة من التصور اإلسالميومن داخل الثقافة اإلسالمي.  

ويعقب تلك املرحلة مرحلة أخرى يتالقح فيها املنهج التربوي اإلسالمي مع      
  الغريب ا يتالءم مع الفكر اإلسالم    فنأخذ م  ،املنهج التربويونفيد مـن كـل      ،ي 

     الكاتـب   أتفـق مـع    ومن هنا فإنين     .جديد ال يتعارض مع التصور اإلسالمي 
          اإلسالمي مجال سلطان يف ضرورة إعادة النظر يف املشروع التربوي اإلسالمي، 

وإمنا على أساس نقل ذلك التراث اخلـصيب         ،ليس على سبيل البحث التارخيي    
 إىل قلب معتـرك الواقـع اإلسـالمي         .ومطويات التواريخ  ،تبمن بطون الك  

 : وتنشط حركة الفرز يف كـال الطـرفني        ، حيث يتم التالقح العلمي    ،املعاصر
 ليخلص الفكر التربوي اإلسالمي يف اية املطاف بنظام تعليمي          ؛التراث والواقع 

   .)٩٢(إسالمي متتزج يف منهجيته األصالة واملعاصرة
  

                                                        =  
، نظرية التربية يف اإلسالم تستند على املبادئ والقيم املستقاة من الكتاب والـسنة            إىل أنّ   : خياط

وهي من هذا املنطلق جمموع اآلراء التربوية للمفكرين املسلمني منذ عهد اخللفاء الراشدين وحىت              
يطـالع رأي  . وقتنا احلاضر، هذا باألضافة إىل ثوابت هذه النظرية املستمدة من الكتاب والـسنة  

، )هـ١٤٢٤مكة املكرمة، مطابع الصفا،     (النظرية التربوية يف اإلسالم،     : دكتور مجيل يف كتابه   ال
  .٢١-٢٠ص

ـ ١٤١٣الرياض، دار الـوطن،     (،  مقدمات يف سبيل مشروعنا احلضاري    : مجال سلطان ) ٩٢( ، )هـ
  .٨٣ص
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  رابعاملبحث ال
  د اخلطاب اإلسالميجتدي

مها ديين واآلخر    :ىل أنه ال يوجد يف اإلسالم خطابان      بادئ ذي بدء نشري إ    
ال ، طاب الديين تعبري علماينّ غريب     فتعبري اخل  ، وإنما هناك خطاب إسالمي    ،مدينّ

   ة       ؛عالقة له بالفكر اإلسالميومن ثَ  ؛ ألنّ العلمانية تعزل الدين عن احلياة املدني  م
 ؛ لن تكون عواقبه حممودة على املدى البعيـد        رنانة ال تفاالنسياق وراء التعبريا  

  .ألنها تغرز يف النفوس مفاهيم خاطئة
 ومن هنـا    ،كما أننا جيب أن تكون لنا مصطلحاتنا اخلاصة النابعة من ديننا          

 ،فإنين أدعو إىل تغيري هذا املصطلح إىل مصطلح آخر يناسب حقيقة هذا الـدين         
 وقد وفق العالمة الدكتور يوسف القرضاوي       ،طلح اخلطاب اإلسالمي  وهو مص 

 فنحا باخلطاب ناحية    )خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة    (يف اختيار عنوان كتابه     
  . وهذا فقه بعيد الغور).الديين(اإلسالم ومل يقف به عند 

  : مفهوم الخطاب اإلسالمي-أ
 هو كل بيـان     اإلسالمياب  اخلط أشار الدكتور يوسف القرضاوي إىل أن     

لتعـريفهم   ؛ غري مـسلمني  مكانوا مسلمني أ  أسواء  ، باسم اإلسالم يوجه للناس   
  . أو سلوكا، أو فكرا، أو معاملة، عبادة، أو شريعة، عقيدة:باإلسالم

وقد يأخذ هذا اخلطاب شكل اخلطبة واحملاضرة والرسالة واملقال والكتاب          
واملسرحي  لك ينبغي أال حنصر اخلطاب       وبذ ،ةة واألعمال الدرامي   يف اإلسـالمي
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   .)٩٣(فحسبخطبة اجلمعة 
 ،وعقليام وبيئام ،لمخاطبنيلوال بد أن يبىن هذا اخلطاب على فهم دقيق       

 وفهـم   ، وتقريبها للذهن  ،تيسري لغة اخلطاب الديين    :فالتجديد على ذلك يعين   
  .موا حبيث يخاطب الناس باللغة اليت يفه،الطائفة املستهدفة به

 املفهـوم   القرضاوي ليس يوسف  بيد أن مفهوم اخلطاب اإلسالمي عند شيخنا        
  ينـسحب   كما الحظناه يف كتابات التنـويريني      ، فمصطلح اخلطاب  ،الوحيد السائد 

  . والتراث اإلسالمي كله، تشمل القرآن واحلديث،على مساحة واسعة
 ؛(Discourse) للمـصطلح األجـنيب    واخلطاب بذلك ترمجة غري دقيقـة     

 الذي هو سلسلة مبنية من التعبريات اللغوية        (Text) فالغربيون يفرقون بني النص   
والذي هو حدث مبين يتجلى      (Discourse)  واخلطاب ،اليت تشكل كال متكامال   

  .)٩٤(يف السلوك اللغوي
والعلم الذي يدرس اخلطاب     ، أن اخلطاب هو النص املستخدم املنطوق      أي

  العلم الذي يدرس عالقـة العالمـات       : أي ،(Pragmatics) هو علم التخاطب  
 أن يدعو علم    )رودولف كارناب (وقد اقترح    ، مبستخدميها )األصوات اللغوية (

بأنه حقل البحوث اليت تأخذ يف حسباا نشاط اإلنـسان الـذي            " :التخاطب
  .)٩٥(" وحاله وحميطه، أو يسمع العالمة اللغوية،يتكلم

                                                        
 ،لـشروق ، دار ا  القاهرة (،خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة    :  يطالع يف ذلك يوسف القرضاوي     )٩٣(

  .١٥، ص)م٢٠٠٤
(94) Willis Edmondson: Spoken Discourse. A model for Analysis Longman، New 

York.1981، P.4. 
(95) M. Harnich: linguistics An Introduction to language And communication the mit 

press Cambridge London 2nd Edition 1984 P.341.  
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ند هذا الفريق يتضح منـه أنـه        وبذلك فإن استخدام مصطلح اخلطاب ع     
 حيث إن اخلطاب عندهم ليس معنيا باللغة املنطوقة املوجهة          ،استعمال غري دقيق  

 ،ومصادر التشريع اإلسالمي   ، وإنما ينسحب ليتناول النصوص الفقهية     ،فحسب
   ة  ومراجعة ،وإعادة قراءة التاريخ اإلسالميوالشـك أن    ،إخل...األحكام الفقهي 

   .ذه املعاين ب ال يفي يف داللته االصطالحية الوافدةمصطلح اخلطا
 إذ هـو    ؛ القرضاوي قل من يـستخدمه     الدكتورواملفهوم األول الذي أشار إليه      

أما املفهوم الثاين فإنه ميثل حجـر الزاويـة الـذي        ،مرتبط بأسلوب الدعوة وطريقتها   
 فإعالن بـاريس    ،مييدندن حوله أغلب الذين يتحدثون عن التجديد يف العامل اإلسال         

  للخطـاب      )٩٦(لتجديد اخلطاب الديين مـا وضـع     ،مل ينطلق من املفهوم الدعويوإن 
  .اخلطاب يف مقابل النصوص املعصومة والتراث اإلسالمي مجلة وتفصيال

 أمحد عبد املعطـي     نورد ما ذكره الكاتب املصري     ،وكمثال على ما نقول   
وحنن إذن أمـام    " ):اخلطاب(يف معرض إيضاحه للمقصود بكلمة       )٩٧(حجازي

 وننتقل من   ، ونتتبع التحوالت  ،العقل الذي نفسر به الظواهر    : مصدرين للمعرفة 
 ونشعر بقدرتنا على التحكم فيـه       ، فيبدو لنا العامل مفهوما    ،السبب إىل النتيجة  

والنص الذي يعتقد النصوصيون احلرفيون فئران الكتب وحفارو         ،والسيطرة عليه 
 وأن كل معرفة جديـدة صـادرة عنـه          ،لم سابق على كل علم    القبور أنه ع  
 وال جديـد حتـت      ، فاألسالف مل يتركوا شـيئا لألخـالف       ،ومتضمنة فيه 

  .)٩٨(!الشمس
                                                        

  . عند احلديث عن برنامج التجديد البدعي، أهم بنود اإلعالن يف الفصل الرابعسوف نتطرق إىل) ٩٦(
  .كاتب وصحفي حداثي موغل يف احلداثة) ٩٧(
  .م٢٣/٧/٢٠٠٣صحيفة األهرام املصرية ) ٩٨(
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ومن هنا نرى أن املفهوم الواضح الذي ينتظمه اخلطاب اإلسالمي و يتالءم            
 ،ممع املعىن املفهوم من املصطلح األجنيب يشري إىل كل بيان موجه باسم اإلسـال    

 خلدمـة  ،يتخذ من اللغة املنطوقة وسيلة للتواصل عرب وسائل االتصال املختلفـة      
 ، اخلطـب  :ومـن أشـكاله   .  والدفاع عـن قـضاياه     ، والتعريف به  ،اإلسالم

 . واألعمال الدرامية  ،واملسرحيات ، والدروس العلمية  ، واملناظرات ،واحملاضرات
أن نستحـضر     شريطة ،وبةوميكننا أن نضيف إىل تلك اللغة املنطوقة اللغة املكت        

 ،لريقى به إىل درجة اخلطـاب    ؛املالبسات واألحداث اليت صاحبت كتابة النص     
أن تنـدرج حتـت قائمـة        ومن هنا ميكن للمقال الصحفي وللخطب املكتوبة      

  .اخلطاب بشيء من التسمح
 هاهنا مل يتطرق لتعريف )أمحد عبد املعطي حجازي (فاملالحظ أن الكاتب     

 وهذا  ،،وإمنا تطرق لتعريف النص وكأما عنده شيء واحد       اخلطاب كما أشار  
 يصعب علـى    قضة ذلك ألن األمر يتعلق ب     ؛االلتباس أدى إىل اإلام والغموض    

 لـذلك   ؛ إذ اهلجوم على النصوص املعصومة أمر غري مستساغ        ؛فهمهااجلماهري  
 وعند الطرح نبذ الكاتـب      ،الفتةدعوة شعار جتديد اخلطاب الديين ك     محلت ال 
وكأن النص عنـده   !!  وجترحياًطلح اخلطاب وتوجه إىل النص املعصوم طعناً      مص

  .هو مضمون اخلطاب الديين
   :وبذلك فإننا ننبه على األمور اآلتية

وهو ذا   ، هو أصلُ الدين   - الشائع ذا املفهوم - )اإلسالمي(إن اخلطاب    – ١
 فـال   ،لبشري وحينئٍذ فهو خارج دائرة العقل ا      ،)U( ال ينسب إال إىل اهللا    

 ؛خيضع للنقد وال للمراجعة كما ختضع له أنواع اخلطابات الفكرية األخرى          
احلكـيم يف   العليم   وهو أنَّ مصدر هذا اخلطاِب هو اهللا         ، جداً واضٍحلسبب  



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٦٨ 

 وأما ، والعليم بدقائق األمور وعواقبها، واخلبري بصالح اإلنسان ونفعه   ،أفعاله
 غري معصومني من  ةُ املصدر، والبشر     بشري نهاإاخلطابات الفكرية األخرى ف   

   . يف املدارك واألفهاممتفاوتونبل  اخلطأ
٢-  إنَّ اخلطاب  )ذا املفهوم ليس حباجة إىل نقـدٍ       )اإلسالمي ،   أو  ،أو تغـيري

 يتجاوز الزمانَ   ألنه ؛حىت يكتملَ ويكونَ صاحلاً لكلِّ زماٍن ومكان       ،إصالح
بينةُ والكاملةُ اليت أرادها اهللا خامتـةً لـشرائع          الرسالة ال  حيث إنه  ؛واملكانَ

يكون  ، حمددةٌ وواضحة  - نفسه يف الوقت - وهي   ؛األنبياء فال رسالة بعدها   
 أو الرفض واإلعراض ،التسليم واالنقياد وهو موقف املؤمن     :املوقف منها إما  

  .وهو موقف الكافر
 - هذا املفهوم   وفق الذي وصف - اإلسالميإنَّ نسبة التخلف إىل اخلطاب       -٣

وصـف  الذي  وتكذيب هللا تعاىل ،ومعارضةٌ هللا ورسـوله   ،قدح يف الوحي  
  .)هدى وبشرى) (هدى وذكرى) (هدى ورمحة (:الوحي بأنه

ة أمهيـة النقـد     إشكال يف مـشروعي    أن نشري إىل أنه ال       : ومن معامل احلق   -٤
 املـساس   ولكن من املبدأ أيضا عدم     .وتصحيح املسار، هذا من حيث املبدأ     

اجتهاد العلماء فيما ال نص     د ب يمكننا أن نناقش ما يرا    ف ،باألصول املعصومة 
 : آخر وبلفٍظ ومل ينعقد عليه إمجاع السلف الصاحل،        ،فيه من القرآن والسنة   

 املنطوق ـا يف النـصوص     ،إحلاق الفروع املتجددة باألصول الكلية الثابتة     
 ، أو وصٍف متغري   ،ة على عرٍف معين   ين الفتاوى املب  : ويدخل يف هذا   ،الدينية

 داخلٌ يف دائرة    ، فهذا اخلطاب عملٌ بشري غري معصوم      ؛)مكاينّ أو زماينّ(
   .)الكتاب والسنة(رده مرهون مبوافقة  وأ وقبوله ،النقد واملراجعة
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  : ضوابط نقد الخطاب اإلسالمي-ب
 ، الكتاب :اس وأعماهلم هو   التسليم بأنَّ امليزان الذي تعرض عليه أقوال الن        - ١

 فما وافقها يقبل، وما عارضـها       ، وما أمجع عليه سلف هذه األمة      ،والسنة
لـه   : فاالجتـهاد ،واالجتهاد  املوازنة والربط بني التأصيل الشرعي   مع .يرد

لكل   وليس مشاعاً  .وله أهله أيضا   ،وحدوده ،هوشروط ، وأصوله ،ضوابطه
ودب من هبووب .  

بدعوى مواكبة التطورات واملتطلبات    -دي جتديد اخلطاب اإلسالمي     أالَّ يؤ  -٢
أو التخلي عن أي مبدأ من مبادئ        ، إىل تغيري الثوابت   -العصرية واملعطيات
 أال مطالب مستحيلة جيب     نْفهناك إذَ  ،ة املقررة األحكام الشرعي   أو ،اإلسالم

 أو تغييب   ، هجر النصوص بتعطيل أو تأويل     : منها ،عرضهايتجرا أحد على    
 أو حصر اخلطاب الديين يف العبادات ، أو إبطال التكاليف الشرعية   ،الفرائض

 ويناقض  ، فهذا تفريق للكيان اإلنساينّ يضاد الفطرة      ،أو األحوال الشخصية  
 وهو غلو وتطرف    ، فاحلداثة ذا املفهوم مرفوضة    ،املفهوم الشامل لإلسالم  

  . من قبل من يتبناه
ـ  ؛لباب من األبواب اخلطرية    بأن هذا ا    اإلدراك -٣  عـن رب  ا ألن فيـه توقيع

 من أهل العلـم والفقـه يف        ون فال ينبغي أنْ خيوض فيه إال املتأهل       ،العاملني
بد أنْ يحجر     وحينها فال  ، فهم أعلم الناس بكالم اهللا وكالم رسوله       ،الدين

ربت  واضط ، وإالَّ لعمت الفوضى   ؛على اجلاهِل وغِري املتخصص يف الشريعة     
 وما نراه اليوم ِمن تبين لشواذِّ الفقه وزالت العلماء          .معامل الدين لدى العامة   

 أو حماولِة فهِم النصوِص فهماً ال حتتمله     ،من قبل بعض الكَتبة وأدعياء الثقافة     
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  وال يتوافق مع األصول الكلية يف اإلسالم دليل على العبث الفكـري            ،اللغة
   . لدى هؤالءوالتخبط الثقايفّ

كما يزعم كهنة   ) سلطة لرجال الدين  (أو  ) كهنوت(وليس يف هذا احلَجر     
 أال  . وإنما هو حق مشروع يف كلِّ علٍم وفٍن أال يتكلَّم فيه غري أهلـه              ،العلمانية
 أنه ال يقبل عقالً وعرفاً أن ينتقد الصحفي أهلَ الطب يف جتارم  -مثالً-تـرى  
 إالَّ إذا كان    ، خرباَء االقتصاد يف نظريام    س املعماري ملهند أو أنْ ينتقد ا    ،العلمية

  .؟عاملاً بذلك الفن معدوداً من أهله
 جيب أن يرافقه إصالح للخطـاب الـسياسي       اإلسالمي  مراجعة اخلطاب    -٤

واإلعالمي   على املستوى احمللي  وأن تكف وسائل اإلعـالم عـن        ، والعاملي
 فمثل هذا اخلطاب يـثري      ؛ورموزه ،وتارخيه ،قيمه :سالملإل العدائي خطاا

 وقد يكون عامالً من ،نفوس أهل اإلسالم وخباصة الشباب    ة يف الغرية واحلمي 
  . مستوى اخلطاب اإلسالميىوالغلو علكاء نزعة العنف ذعوامل إ

 بنصوص التزام من ، البد للناقد أنْ يلتزم باملنهج العلمي يف نقد كالم العلماء        -٥
 ، وطرائق االستنباط والترجيح، ودرايٍة بأدوات فهم اخلطاب،السنةالكتاب و 

وغري ذلك من شروط االجتهاد املذكورة يف        ،وإحاطٍة بعلم اإلسناد والرواية   
  .علم أصول الفقه

  : تجديد لغة الخطاب اإلسالمي-ج
لست أقصد بتجديد لغة اخلطاب الديين أن تتحول لغة الـدعوة إىل لغـة              

 ، وإنما خلقت مـن أجلـه      ،فاللغة مل خيلق اإلنسان من أجلها      ،فصيحة متقعرة 
 ،ونعرب ا عن مكنونات الـضمائر      ،فاللغة وسيلة اتصال تنقل األفكار واملشاعر     
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  .وأحيانا تكون مراوغة فتستخدم إلخفاء الفكرة ومتويه العاطفة
         ومع مـا    ،ومع أمهية احلفاظ على اللغة العربية لغة القرآن واحلديث النبوي 

والفئات الـيت تكـن      ، واألفراد ،على أيدي االستعمار   قته تلك اللغة من حمن    ال
 وصلت يف بعض الـبالد العربيـة إىل اسـتبدال           ،حقدا وضغينة على اإلسالم   

واملطالبـة   ، وترك اللغة الفـصحى    ، وإغالق املدارس العربية   ،العربية ب الفرنسية
 نعين بالتجديد العودة إىل أمناط      فإننا ال  .)٩٩(اخلط الالتيين باخلط العريب   استبدال  ب

  .من األساليب اللغوية الفصيحة فحسب
يكمن يف ختليص هذه     ،وإمنا نعين بتجديد لغة اخلطاب أمرا يف غاية األمهية        

         ر اإلسالمية اليت تبعدها عن التصووتدفعها حنو   ،اللغة من تلك الوضاعة الثقافي 
   ومـن        فتجريد لغة اخلطاب     .أمناط من الفكر اجلاهلي من الفكـر اإلسـالمي

  . باخلطرمتلبساملصطلحات املتعلقة بالعقيدة أمر 
 عن التصور اإلسالمي للوجود بكـل  ةكما أنّ لغة اخلطاب اإلسالمي املعرب 

 وفكرهـا  ،جيب أن تتغلغل إىل اتمعات الغربية فتغذي آداا باألعمال         ما فيه 
 أن   إىل ألمة العربية واإلسالمية  جيب أن تسعى ا    وعلى هذا . باملقاالت واملؤلفات 

أسلوا وتعبرياا ومصطلحاا وبالغتها وتـشبيهاا       :تدبغ لغات شعوب العامل   
                                                        

 تصدر يف ندوة    ،جملة البعث اإلسالمي   (،املعاول اهلدامة على اللغة العربية    : حممد عبد السليم خان   ) ٩٩(
 حممد عبد املـوىل     .ويشري د . ٦٩ ص ،)هـ١٤٠١مجادى اآلخرة   /٩ عدد   ، اهلند ،نؤالعلماء لكه 

املستعمر حارب اللغة العربية؛ ألنها اللغة املوحدة واحملررة، فهي البؤرة الضخمة للعمـل             : إىل أن 
          كله يف ميدان الصراع بني مقومات الفكر العريب الفكري)عمليـات  من جهة، وبني    ) اإلسالمي

) واإلسـالمية (لضخمة اليت قام ا املستعمر من أجل القضاء علـى خـصوصيتنا القوميـة               التخريب ا 
  تصدر عـن املنظمـة     ، جملة اللسان العريب   ،معركة العربية يف اجلزائر   : املوىلحممد عبد   ( .والثقافية

  .٩/١/١٣ جملد هـ،١٣٩١القعدة ي  عدد ذ،العربية للتربية والثقافة والعلوم يف تونس
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ر اإلسالميوطريقة تفكريها مبضمون التصو.  
    ذَإنين أعجب من الذين ية  رويظنون أن لغة اخلطـاب      ،ون اللغات األجنبي 

 والقوم  ،دها ومن أرادنا يأيت إلينا    اإلسالمي جيب أن تكون هي اللغة العربية وح       
 الفكـر وخملفـات      مسوم ولكنهم قدموا إلينا بلغتهم اليت حتمل      ،فعال قدموا إلينا  
  .عصر الضاللة

جيـب أن    إن لغة اخلطاب اإلسالمي احململة خبصائص التصور اإلسـالمي        
 ،بنشر تعاليم العقيدة اإلسـالمية     ،تسود العامل كله يف مواجهة مظاهر اجلاهلية      

   .وتعريف اآلخرين حبقائق اإلسالم اليت يسعى األعداء لطمس معاملها
 اخلطاب  يواجههماوأبسط مثال على الغزو الفكري والقهر اللغوي اللذين          

ذلك املوضوع الذي تعامل معه عدد      ، موضوع املرأة وحجاا   :اإلسالمي املعاصر 
 املرأة بأن تتحجـب  من املفكرين من منطلق تأويل النصوص اإلسالمية اليت تأمر     

 وجهلوا حقيقة مـا     ، فغابت عنهم مقاصد احلجاب    ، تأويالً أفقدها مضموا   -
  .اإلسالم من تشريعات ربانية معصومةيتضمنه 

  : سمات الخطاب اإلسالمي-د
كما أشار الدكتور عبـد  -فاخلطاب لن يكون مؤثرا أو فعاال    : الواقعية -١

والتفاعل يعين فهم الظـروف احمليطـة        ، إذا مل يتفاعل مع الواقع     -الكرمي بكار 
 وفهم الضغوطات اهلائلة الـيت     ،وفهم نقاط الضعف املتأصلة يف طباعهم      ،بالناس

 اخلطـاب   صـانعو  حىت يأخذهم    ؛)١٠٠(تفرضها عليهم احلضارة املادية احلديثة    
                                                        

 ،١ ط ،الرياض، دار املسلم   (،جتديد اخلطاب اإلسالمي الشكل والسمات    : عبد الكرمي ) بكار) (١٠٠(
  .١٤٤ ص،)هـ١٤٢٦
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  .فق والتدرج وتقدمي األهم فاملهمبالر
 فلـم   ،مع املعاصر املعقد  فاخلطاب الديين املعاصر حيتاج إىل قراءة طبيعة ات       

 ، ببنيته واحتياجاته وطبيعة العالقات االجتماعيـة فيـه     ،يعد اتمع املسلم اليوم   
 إضافة إىل تنوع اتمعـات  ،مياثل اتمع املسلم باألمس القريب واألمس البعيد      

 ؛ واختالف عادات الناس وطبائع معيشتهم ومستوى حضارم ووعيهم        ،املسلمة
 ، والغوص يف تفاصـيلها    ،والداعية جيب عليهما تفهم هذه الطبيعة     لذا فإن العامل    

  . ومراعاة الفروق بني اتمعات
ولذلك فإن مسألة تصدير الفتاوى واالعتقاد أن وسائل االتصال احلديثة قد           

 ،نقلت العلم والفتوى إىل أماكن وبيئات جديدة جيب أن يؤخذ حبذر ورويـة             
سعودية أو اخلليج العريب قـد      ململكة العربية ال  فالفتوى اليت تصلح اليوم تمع ا     

  . وقد حتدث من املفاسد أكثر من املنافع،تصلح تمعات املسلمني األخرى ال
واختيار األحوط من أقوال     ،ومن جانب آخر فإن مبدأ التشدد يف الفتاوى       

فهنـاك   ،جيب أيضاً أن يؤخذ حبـذر     » سد الذرائع «العلماء انطالقاً من قاعدة     
 ويف  ،وأن يتعامل معها بنظرة إجيابيـة      ، معاصرة حتتاج إىل اجتهاد جديد     مسائل

جيايب مع احتياجات   تقديري أن اختاذ العلماء وطلبة العلم زمام املبادرة للتعامل اإل         
هـو األجـدى     ،وتسهيل حيـام   ، واختاذ مبدأ التيسري عليهم    ،الناس واتمع 

تزام باخللق القوميوحنو االل ،لكسب الناس حنو التدين احلقيقي.  
مبعنامهـا  - إعالء قيمة العقل واملصلحة    :مة الواقع ءوليس املطلوب من موا   

 واملادي الوضعي-   أو مسايرة األحداث واخلضوع هلا باسم      .  على النص الشرعي
 وإمنا املرجو أن توجه النصوص لدعم الواقع وتوجيهه حنـو  ،التواكب مع العصر  

  .م وطريقته املتدرجة يف بناء اإلنسان املسلمالشريعة الغراء بوسطية اإلسال
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    الواقعي فرياعي فطرته  ؛وال يكفر باإلنسان   ،يؤمن باهللا فاخلطاب اإلسالمي ، 
 أن يعىن مبـشكالته ومعاناتـه وظلـم         بفال بد هلذا اخلطا    ، وحرمته ،وغريزته

  .)١٠١( اإلنسانهاإلنسان ألخي
      يؤمن بالوحي وال ي الواقعي واخلطاب اإلسالميغالعقل  فغياب   ؛ب العقل ي

 مرض يصيبه إىل    ول باإلنسان أ  ز  نممثال يف رد كل بالء ي      ،اإلسالميعن خطابنا   
ليعاجلها  ، العني مينع اإلنسان من البحث عن األسباب احلقيقية ملشكلته         أواحلسد  

  .)١٠٢( أقام اهللا عليها هذا لعامل اليتوفق السنن
إىل أن الـشكلية    " :رمي بكـار  أشار الدكتور عبد الك    : تفادي الشكلية  -٢

 وقد ذكر البالغيون فيضا من احملسنات      ،يتعرض هلا كل من يريد التأثري يف الناس       
 وهلذا فمن املهم أال نتألق يف       ؛ أما اليوم فقد اختلف األمر     ،يف مرحلة من املراحل   

 ،استخدام األلفاظ حبيث نبدو وكأننا نقوم بعملية صف كالم فارغ من املضمون    
 ؛ أو كالم ال معىن لـه      ، كالم رنان  : ما يعرب عنه من متلقي اخلطاب بأنه       وكثريا

 إىل درجة وضع غشاء علـى        اخلطاب د ممانعة لدى متلقي   لّفلغة اخلطاب قد تو   
وذلك حني يركز صانع اخلطاب علـى        ، حيول بينه وبني التفاعل ملا نقول      ،عقله

 ،نع اخلطـاب  فمن املهم أن يشعر املتلقي بعفويـة صـا  ،الشكل دون املضمون  
  .)١٠٣(وحرصه على تأدية احلقيقة بعيدا عن املبالغة

٣–   يف جوهره تعبري عـن   : التركيز على اجلانب العملـي اخلطاب اإلسالمي
                                                        

ـ ١٤٢٤ ،دار الـشروق   القاهرة، (، خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة     :يوسف) القرضاوي) (١٠١(  ،)هـ
  .٦٤ص

  .٧٨ص: املرجع السابق) ١٠٢(
 ،الريـاض، دار املـسلم   (، والـسمات جتديد اخلطاب اإلسالمي الـشكل    : عبد الكرمي بكار  ) ١٠٣(

  .٢١٥-٢١٤ ص،)هـ١٤٢٦
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 ،واألخذ بأيدي الناس حنو ما جيعلهم أكثر صالحا واستقامة         ،رؤية لتغيري الواقع  
 العمليـة    ولكي يتسم اخلطاب بسمة    ؛كما جيعلهم أكثر أمنا ورخاء واستقرارا     

 ، وأن حنول االلتزام إىل برامج ملموسـة       ،جيب أال نسرف يف مسألة الشعارات     
وإنما يف مساعدة النـاس علـى    ،فاخلطاب ال يصح أن حيصر نفسه يف اإلرشاد   

 ... والتربوية ، واالقتصادية ، والسياسية ، االجتماعية :تفريج مهومهم يف ااالت   
  .)١٠٤( نفسه نوعا من التهميش والعزلةوإذا مل يفعل ذلك يكون قد فرض على

فاخلطاب اإلسالمي إذا كـان      : يعىن بالعبادات وال يغفل القيم األخالقية      -٤
نه ال جيوز أن يغفل الدعوة إىل مكارم األخالق الـيت           فإ الشعائر   إقامةيدعو إىل   

  .)١٠٥(هي الدليل على صدق اإلميان وقبول العبادة
فاإلرهـاب بإزهـاق األنفـس       :وع ينكر اإلرهاب ويؤيد اجلهاد املشر     -٥

وحترير املقدسات  ، وجهاد األعداء املغتصبني.املعصومة حرمته الشريعة اإلسالمية   
  .)١٠٦(فريضة أوجبتها الشريعة الغراء

 ،فإيهام الناس أننا يف آخر الزمـان       : يستشرف املستقبل وال ينكر املاضي     -٦
لب على اخلـري، وإغفـال       وأن الشر غا   ،وأن اإلميان يف إدبار والكفر يف إقبال      

١٠٧(املبشرات بنصرة احلق وظهور اإلسالم من أعظم آفات اخلطاب اإلسالمي(.  
 رفض تعارض   :أحدمها :وهذه السمات ميكن أن ترتد إىل أصلني موجزين       

  . تفاعل اخلطاب مع فقه الواقع: واآلخر،العقل والنقل
                                                        

  .٣٩-٣٧ ص،املرجع السابق) ١٠٤(
  .٩٩ ص،)مرجع سابق (،خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة) ١٠٥(
  .١٧٢ ص،املرجع السابق) ١٠٦(
  .١٤٠ ص،املرجع السابق) ١٠٧(
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  :ثمرة المبحث
تتجاذبـه اجتاهـات    ، مصطلح جتديد اخلطاب اإلسالمي مصطلح مـراوغ  -١

 واآلليـات  ،بعضها يدفعـه حنـو الوسـائل    ،متناقضة يف املشرب واهلدف 
معتربين أن القـرآن     ، وبعضها يدفعه حنو التراث اإلسالمي كله      ،)الشكل(

 ،مثله مثل الفقه والتاريخ اإلسالمي    !! والسنة واإلمجاع جزء من هذا التراث     
 ؛تجديد اليت متر بالعامل اإلسالمي    وهذا اللون من التجديد من أخطر ألوان ال       

 بغيـة   ؛ وتراثـه  ، وتارخيه ،ألنه يشكك العامل اإلسالمي يف مرجعيته الدينية      
  .تفكيكه وذوبانه يف النظام العاملي اجلديد

التركيـز   :أمههاتأكد لدينا أن اخلطاب اإلسالمي الناجح البد له من مسات   -٢
  ة     احللول وذلك من خالل تقدمي    ،على اجلانب العملية اإلصـالحيالشرعي

الح اتمـع بتحديـد      وتوجيه الدعوة إلص   ،ملشكالت املسلمني املعاصرة  
 ، إنّ الداعيـة   . رؤية اإلسالم يف العالج بطريقة عملية      وعرض مواطن اخللل 

اليوم مطالب بتجديد خطابه ليس على سـبيل         والقاضي   ، واملفكر ،واملريب
الواعيـة يف    يل املشاركة العمليـة   وإمنا على سب   ،جتويد األسلوب فحسب  

  . إلحالل التصور اإلسالمي يف ربوعه شيئا فشيئا؛اتمع
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استحسان العقول إذا مل يوافق أدلة األصول فليس        "
 والعمل بدالئل األصـول     ،حبجة يف أحكام الشرع   

نفراد  أحسن يف العقول من اال      وهي ،الشرعية أوجب 
  "عنه

  ١٦/١٦٣احلاوي الكبري 
  
  
 



 ضوابط تجديد الدين: الفصل الثاني
٧٩ 

  

 التحدِث باسم جتديد الدين قد خيم        فهوس ،هذا الفصل من األمهية مبكان    
عقدت النـدوات   ف،على األجواء الثقافية والفكرية يف البلدان العربية واإلسالمية       

 ونـصبت   ، وسـطرت الكتـب    ، وسودت الصحف  ،اتواملؤمترات واألمسي 
 وبدأ احلديث عن جتديد الدين يف العامل اإلسـالمي          ،املنابر وأُقيمت   ،احملاورات
 وأمست الـساحة اإلسـالمية تعـج        ، وهدأت العاصفة  ، ثُم انفض األمر   ،بقوة

  .بأخالط من األفكار واآلراء الصاحلة والطاحلة
ولذا فمن أوجب واجبات التصدي لدراسة جتديد الدين أن حندد الضوابط           

 ، وتآمر املتآمرين  ،ني وهلو الاله  ،ن عبث العابثني  واألسس اليت حتمي هذا الدين م     
 ونستطيع أن نشري إىل هذه الضوابط       ،قبل أن توفر سالمة اإلجراءات للمجددين     

  :على النحو اآليت

  الضابط األول
  مثوابت اإلسالل االحنياز التام :التجديد يعين يف املقام األول

جتديد مزعوم ميس    ولذا فأي    ؛ليس التجديد هدما للثوابت وعبثا باألصول     
 ، فإنه ليس من التجديد يف شـيء       ؛األصول املعصومة أو يتالعب بثوابت الدين     
 ونكشف  ، ونقارعها احلجة باحلجة   ،وأربابه وأنصاره جيب أن حتارب أفكارهم     

وال  ، خطـري   فاألمر جـد   ،عن أصوهلا وغايتها احلقيقية دون مواربة أو مداهنة       
  .ا وباال على األمة اإلسالمية مثل هؤالء الذين أصبحوحيتمل مداهنةُ

 صور هذا الفريق العابث بدينه املفتون       الذيورحم اهللا العالمة أمحد شاكر      
 للعصبية املذهبية   موليعلم من يريد أن يعلم من رجل أسل       " : بقوله ،بثقافة الغرب 
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 أو  . فحادت به عن طريق اهلدى     ، وغلبته على أمره   ،ه حىت ملكت عليه رأيه    أمر
 فال يرى إال بأعينهم وال يسمع إال        ، املبشرون على عقله وقلبه    استوىل من رجل 
 مث  ، وال ينظر إال على ضوء نارهم حيسبها نورا        ، وال يهتدي إال ديهم    ،بآذام

هو قد مساه أبوه باسم إسالمي فيأىب إال أن يدافع عن هذا اإلسالم الذي ألبـسه    
  :جنسية ومل يعتقده دينا فتراه

  .يِهاِذتس ملا تعلم من أُيتأول القرآن ليخضعه -
  . وال يرضى من األحاديث حديثا خيالف آراءهم وقواعدهم-
مث يأىب أن يعترف باإلسالم دينا إال يف شيء من األنكحـة واملواريـث               -

   .)١٠٨("ودفن املوتى
للتجديد بنفوس مريضة وعقـول     املتخصصني  وهكذا رأينا أن تصدي غري      

ومن ثَم فالتجديد   ٠يد وإنما إىل التبديد      ال ميكن أن يؤدي إىل التجد      ؛مستعمرة
ال يصح إال باملنهج اإلسالمي وباألدوات واآلليات اليت تنسجم مـع احملتـوى             

  ٠املقدس لإلسالم
  :وهذا الضابط يعين عدة أمور

بـه أو   ) U( ليس من التجديد العبث أو اإلعراض عما أخربنـا اهللا            -١
وال جمـال    ،ال حتتمل التأويـل    ، من األمور الغيبية بنصوص صحيحة     rرسوله  

 ، واجلـن  ، وأصل خلق اإلنـسان    ، كاإلخبارات عن ذاته العلية    :لالجتهاد فيها 
  .إخل.. .واجلنة والنار ، والشفاعة، والبعث واحلساب،واملالئكة

                                                        
-١/٧١ ،)ت. د ، املكتبة الفيصلية  ،مكة املكرمة  (،مقدمة حتقيق جامع الترمذي   : أمحد) شاكر) (١٠٨(

٧٢.  
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ال يلتفت إليه    وبناء على ذلك فإنّ أي فكر جتديدي ينكر عالمات الساعة         
 )١٠٩()u( أو نـزول املـسيح       ،ملهدي أو ا  ، الدجال : كمن أنكر  :وال يؤبه له  

 فيتأول اآليات على غـري      ،أول بغري دليل  ت وكذا من ي   ،خمالفا ما صح من السنة    
 للخرافات والدجل والقبائح الاليت تزول بتقريـر        اًالدجال رمز ": وجهها فيصبح 

 وكذا الدعوة إىل إلغاء     .)١١٠(" وحكمها االشريعة على وجهها واألخذ بأسراره    
  .)١١١(! من األمساء احلسىن؟املتكرب واجلبار

 مـن   rبه أو رسـوله     ) U(ما أخربنا اهللا    تأويل   ليس من التجديد     -٢
 ، وليست من مظان االجتهاد    ،أحكام شرعية بنصوص صحيحة ال تقبل التأويل      

  . واملواريث، وأصول املعامالت، املتعلقة بالعبادات:كاألحكام الشرعية
وإنما  ،ليس جتديدا  ،يصادرهافالتجديد الذي يصادم النصوص الشرعية و      

كالفكر الذي   : فأي فكر يتعارض مع النصوص الشرعية      ،تبديدحتريف و تغيري و 
   ة   ،يرفض حجاب املرأة الشرعيأو الـدعوة إىل توليـة       ، وإقامة احلدود الشرعي 

والقاعدة . ليس من التجديد يف شيء     )١١٢(رئاسة الدولة اإلسالمية لغري املسلمني    
                                                        

منـهج  :  والرد عليها عند الدكتور فهد الرومي،هؤراآفعل ذلك الشيخ حممد رشيد رضا يطالع  ) ١٠٩(
  .٥٢٢-١/٥١٣، )هـ١٤١٤، ٤بريوت، مؤسسة الرسالة، ط( ،املدرسة العقلية يف التفسري

  .٩/٣١٧ ،)هـ١٣٧٣، ٤القاهرة، دار املنار، ط( ،تفسري املنار: حممد رشيد رضا) ١١٠(
 ،بصحيفة املدينة السعودية  ) الرسالة( يطالع يف ذلك ملحق      ،طالب بذلك الدكتور حسن حنفي    ) ١١١(

  .٢ ص،)هـ١٤٢٧شعبان /٨عدد اجلمعة (
هـذا حـق ألي     : "الفتوح، وأشار إىل ذلك بقوله    أبو  أعلن ذلك وأجازه الدكتور عبد املنعم       ) ١١٢(

نديقا فمن حقـه أن يرشـح       وعقيدته السياسية، فحىت لوكان ز     مواطن بغض النظر عن ديانته    
أن حتـارب الـشعب   هـو   نفسه، فإذا اختاره الشعب فهذه إرادته؛ ألنّ البديل يف هذه احلالة            

جمـددون  : الفتـوح نفـسه  أبـو   ، يطالع يف ذلك كتاب الدكتور عبد املنعم         "وتصبح مستبدا 
=  



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٨٢ 

 الشرعي احلكم ن أل ؛" ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص      :هالفقهية تنص على أن   
 ظـين  االجتـهاد  باالجتهاد، ف  حتصيله يف الوسع لبذل حاجة فال بالنص حاصل
 يتـرك  وال يقيين هفإن بالنص احلاصل خبالف ،بظين حاصل به احلاصل واحلكم
   .)١١٣("كماحمل املفسر هو معه لالجتهاد مساغ ال الذي بالنص املراد و،للظين اليقيين

  الضابط الثاين
  التخصص يف التجديد

 مسألة  -ومنه احلقل اإلسالمي  -وع إىل أهل االختصاص يف أي حقل        الرج
 أما اقتحـام    .ضرورية للنجاح يف مضمار التجديد والتغيري ادي يف حياة األمة         

 ،حالة التخـبط  ي إىل تفشي    غري املتخصصني يف احلقل اإلسالمي فهو أمر يؤد       
  .حنراف وإن كان من دون قصدورمبا اال

ومن املمكن أن نفسر هذا االجتاه من غري املتخصصني إىل وجود اخللل يف             
 البـاب     حيث إنهم يرون أن هذا     ،)باب االجتهاد مفتوح  (فهم وتفسري مقولة    

 مبعىن أن كل إنسان له احلق يف أن يكـون جمتهـدا يف              ،مفتوح على مصراعيه  
 وقد  ، وإن أصاب فله أجران    ، فله أجر واحد    فإن أخطأ  ، من دون ضوابط   ،الدين

م مـن   ِلال اجتهاد فيما ع   " حيث إنه    ،غفلوا عن حقيقة االجتهاد يف تلك املقولة      
 ومن هذا يعلم أن معرفـة       ، كوجوب الصلوات وكوا مخسا    ،الدين بالضرورة 

                                                        =  
  .١٢٥، ص)هـ١٤٢٦ ،القاهرة، تطوير للنشر والتوزيع (،مبددون ال

 صححه وعلق عليه مـصطفى أمحـد        شرح القواعد الفقهية،  : ن الشيخ حممد  أمحد ب ) الزرقا) (١١٣(
  .١/١٤٧ ،)هـ١٤٠٩ ،٢ ط، دار القلمدمشق، (،الزرقا
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  .)١١٤("احلكم الشرعي من دليله القطعي ال تسمى اجتهادا
 فليس لكل دعي    ،للمتخصصني فإنه مفتوح    كما أنّ الباب إن كان مفتوحا     
ـ        ،جهول أن خيوض فيما ال علم له به         اًوخصوصا إذا كان ما خيوض فيه توقيع

 وعلى هذا األساس نرى الشارع حريصاً كل احلرص على هذا         .عن رب العاملني  
 وال يرضـى    ، حبيث ال يرضى باخلوض يف أمور الدين من دون معرفة          ،اجلانب

 وغريهـم   ، واألستاذ اجلامعي  ، واملهندس ،ا بأن الطبيب   علم ،بالتساهل يف ذلك  
 كمـا أنّ الفقيـه بـاملعىن    ، يعدون من العـوام ،ممن مل يصل إىل مرتبة الفقاهة     

  .من العواميف غري ختصصه االصطالحي أيضا يعد 
 وهذا التقسيم ال يقدح يف شخصية الطبيب أو املهنـدس أو األسـتاذ أو              

 أمـا إذا جتـاوز      ،ترمون يف ختصصام   فهم حم  ،غريهم من خمتلف التخصصات   
 فحينـها يـستحقون     ، حميط دائرة ختصصام   -احملترمون يف ختصصهم  -هؤالء  

 فكما أن الطبيب اجلراح املتخصص ال يقبل من         ،املذمة واملالمة من قبل العقالء    
يزامحـه يف     أن   ،وغري املتخصص يف ذلك الفن    ) باملعىن اخلاص (الفقيه واتهد   

 يف اجلراحة أن يـزاحم الفقيـه يف         كذلك ال حيق للمتخصص    ،تغرفة العمليا 
  . ومبدأ احترام ختصص اآلخرين يقره العقالء،ختصصه

 ،ولغوياً ، شرعيا:ومن مث جيب أال يتصدى لتجديد الدين إال املؤهلون لذلك  
  . ونفسيا،واجتماعيا

                                                        
وزارة األوقاف والـشئون    : الكويت (،املوسوعة الفقهية : وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية   ) ١١٤(

  .١/٣١٦ ،)هـ١٤١٤، ٤اإلسالمية، ط
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  الضابط الثالث
  االلتزام باملصطلح اإلسالمي

أمهية كربى يف إيصال املضامني الفكرية والثقافية       ال خيفى ما للمصطلح من      
 معين ليـدل    ختصص فاملصطلح هو اللفظ الذي يضعه أهل عرف أو          ،املختلفة

  . على معىن معين يتبادر إىل الذهن عند إطالق ذلك اللفظ
            واملصطلح يف حقيقته ميثل الوعاء الذي حيوي بني طياته املضمون العقـدي

والثقايفّ  واحملتوى ا  ،واحلضاري املرتبط باملنشأ واهلدف     ،لفكري والبعد التارخيي ، 
  .  التعرض لعامل املصطلحاتأمهيةومن هنا تأيت 

ال مـشاحة يف األلفـاظ      ( ورمبا نسمع مـن بعـض البـاحثني قـوهلم         
 حيث إننا   ؛ وهذه املقولة ليست صحيحة على إطالقها وعمومها       ،)واملصطلحات

 ، والتـارخيي  ، والفكـري  ، العقدي :تواهال نستطيع أن نفصل املصطلح عن حم      
  .والسياسي يف كل األحوال

 صحيحة  )١١٥()ال مشاحة يف األلفاظ واملصطلحات    (رمبا تكون تلك املقولة     
 املتعددة ذات مضمون وحمتوى واحد، وهو ما        ظيف املوارد اليت تكون فيها األلفا     

 ،) واحـد  عددة يف معىن  اشتراك األلفاظ املت  ( والذي هو عبارة عن      ،يعرب عنه بالترادف  
                                                        

ال : "البقاءأبو  ال جمادلة فيما تعارفوا عليه، قال       : أي) الصطالحال مشاحة يف ا   : (يقول العلماء ) ١١٥(
ال مضايقة فيه بل لكل أحد أن يصطلح على مـا يـشاء، إال أن               : مشاحة يف االصطالح، أي   

البقاء أيوب بن موسى احلسيين   أبو  " رعاية املوافقة يف األمور املشهورة بني اجلمهور أوىل وأحب        
حممـد   -عدنان درويش   : ، حتقيق صطلحات والفروق اللغوية   معجم يف امل   .الكليات ،الكفوي 
  .١/٩٧٠ ،)هـ١٤١٩ ،بريوت، مؤسسة الرسالة (،املصري
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 فهذه األلفاظ ومثيالا ال     ،وغريها من األلفاظ   ) غضنفر ، ليث ،أسد (:من قبيل 
 أما األلفاظ واملصطلحات اليت ترتبط خبلفيـات        ،تصح املشاحات واملنازعة فيها   

  .ميكن العبث ا فكرية معينة وأبعاد تارخيية هلا منشؤها وبيئتها وأهدافها فال
دميقراطية الذي طالب بعض محلة ألوية التجديـد يف         ومن ذلك مصطلح ال   

   إدخاله وإحالله حمل الشورى بشرط أن ال حتل حراما وال حترم           بالعامل اإلسالمي
 ، ألن الدميقراطيـة منهجيـة  ؛ وقد رفض مجال سلطان ذلـك االجتـاه   ،حالال

 مث ترفع   ،تقبله أو ترفضه أما أن ختلطه بغريه       ،ومصطلح فكري وسياسي متكامل   
 وعرفوا حق األمة يف اختيار     ،فاإلسالم واملسلمون عرفوا احلرية    .رايته فهذا عبث  

 ، وعرفوا حقوق اإلنسان وغري ذلك  ، وعرفوا الثورة على طغيان املستبدين     ،قادا
 فلماذا هذه االسـتكانة     ،يب بقرون ومن قبل أن تولد الدميقراطية يف الفكر األور       

 وبدون منطق سوى منطق     ، الفكرية بدون داع   وملاذا تقدمي التنازالت  ! املخجلة؟
 ة  ملاذا ال نولِّ؟األسر الفكرية بعيدا عن التبعية والسياسيد حنن مصطلحاتنا الفكري

 ومىت خيرج الفكر اإلسالمي ائيا من هـذا         ؟وبعيدا عن مشاعر الدونية واملذلة    
  ومـىت نعـرف أن العـزة هللا ولرسـوله          ؟الغبش الذي يربك عقول أبنائـه     

  .)١١٦(وللمؤمنني
ينبغي أن يكون    ":ومن ثَم فالتجديد كما أشار الدكتور يوسف القرضاوي       

   ة يف        ،وفق املفهوم واملصطلح اإلسالميفضبط املصطلح واملفهوم مسألة أساسـي
 فـال  ، ويعين معىن واحـدا   ،أن يكون املصطلح دقيقاً    ي فمن الضرور  ،كل فكر 

                                                        
ـ ١٤١٣الرياض، دار الوطن،   (مقدمات يف سبيل مشروعنا احلضاري،    : مجال) سلطان) (١١٦(  ،)هـ

  .٩٣ص
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  . )١١٧("يف حقائق األشياء وماهيتها الذي ال يصحبه تغري مساءنكترث بتغري األ
  ذلـك  وال يـتم ،ومن ثَم فاحلرص على الوضوح والدقة ضابط ال حنيـد عنـه    

 وتـبين   ، وعـدم اخللـط بـني املـصطلحات        ، بتحديد داللة األلفـاظ    إالّيف نظرنا   
املصطلح اإلسالمي.   

  الضابط الرابع
   على العقل)النقل(تقدمي الشرع 

 إذ العقل   ؛فاإلسالم يقدر العقل   ، حنيد عنها  وهذا من أسس التجديد اليت ال     
 .فـال يتجاوزهـا    ، ولكن العقل له حدود جيب أن يقف عندها        ،مناط التشريع 

 أو  ، وينكر الغيبيـات   ،وفتح هذا الباب أوجد من يشكك يف معجزات األنبياء        
  .يؤوهلا تأويال يوازي إنكارها

 ؛ع وحيكّمـه فيـه    م العقل على الشر   ومن مثَّ فال اعتبار لفكر جتديدي يقد      
 فليس ،األصول أدلة يوافق مل إذا العقول استحسان": فالقاعدة الفقهية تنص على أن 

 يف أحـسن  وهـي  ،أوجب الشرعية األصول بدالئل والعمل ،الشرع أحكام يف حبجة
   .)١١٨("عنها االنفراد من العقول

ومن مهام العقل يف اإلسالم ،ع مع وجود النصفليس للعقل أن يشر 
                                                        

 ،)م١٩٨٦، ٣القاهرة، مكتبـة وهبـة، ط      (،اخلصائص العامة لإلسالم  : يوسف) القرضاوي) (١١٧(
  .١٩٤ص

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الـشافعي   :الشافعي علي بن حممد بن حبيب البصري   )املاوردي) (١١٨(
 ،املوجـود   الشيخ عادل أمحد عبد- الشيخ علي حممد معوض : تحقيق،وهو شرح مختصر المزني 

  .١٦/١٦٣ ،)هـ١٤١٩ ،بريوت، دار الكتب العلمية(
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 ،ة أو إمجاعباط األحكام الشرعية فيما ال يوجد فيه نص من كتاب أو سناستن
 اهللا قال :قال ،الصغرى يف باب ما حيكم به احلاكمالسنن البيهقي يف  أخرج

)U(: [Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒZ )بن  معاذ عنو )٥٩ :النساء
 إذا تقضي كيف :له قال اليمن إىل معاذاً بعث ملا r اهللا رسول أنّ t جبل

 أقضي :قال ؟اهللا كتاب يف جتد مل فإن :قال ،اهللا بكتاب أقِْضي :قال ؟قضاء لك رضع
قال ،آلو وال برأيي أجتهد :قال ؟اهللا رسول سنة يف ِجتد مل فإن :قال ،اهللا نة رسولبس: 

 ملا اهللارسول  رسولَ وفّق الذي هللا احلمد :وقال ،صدري يف بيده اهللا رسول فضرب
  . )١١٩(اهللا رسول ييرض

 ،اهللا كتاب يف مبا يقضي بأن ":شريح إىل كتب أنه t اخلطاب بن عمر وعن
 فانظر اهللا رسول سنة يف وال ،اهللا كتاب يف ليس ما جاءك فإن ،اهللا رسول سنة يف مبا مث

                                                        
 ،داود يف سننه أبو  و ٤١٦٩) نسخة األعظمي ( السنن الصغرى     رواه البيهقي يف   :حديث حسن  )١١٩(

 والطرباين يف الكبري    ،)١٣٢٧( كتاب األحكام    ، والترمذي يف سننه   ،)٣٥٩٢ (،كتاب األقضية 
وورد يف حتفة   ،  ١٢٣-٥/١٢٢اإلحكام  .  وقد ضعفه ابن حزم الظاهري لعدم اتصاله       ،)٣٦٢(

فَهذَا حِديثٌ وِإنْ كَانَ عن غَيِر مـسمين،        " :قال ابن القيم   ،٧/٣٦٧ ،حسن لغريه : األحوذي
فَهم أَصحاب معاٍذ فَال يضره ذَِلك؛ َألنه يدلُّ علَى شهرِة الْحِديِث، وأَنَّ الَّـِذي حـدثَ ِبـِه                  

         ،مهاِحٍد ِمناٍذ ال وعاِب محأَص ٍة ِمناعمج نٍروعمع ناِرثُ بأَنْ    الْح ِة ِمـنرهلَغُ ِفي الشذَا أَبهو 
يكُونَ عن واِحٍد ِمنهم لَوسمي، كَيف وشهرةُ أَصحاِب معاٍذ ِبالِْعلِْم والديِن والْفَضِل والـصدِق             

 وال مجروح، بلْ أَصحابه ِمن      يعرف ِفي أَصحاِبِه متهم وال كَذَّاب      وال، ِبالْمحلِّ الَِّذي ال يخفَى   
أَفَاِضِل الْمسِلِمني وِخياِرِهم، ال يشك أَهلُ الِْعلِْم ِبالنقِْل ِفي ذَِلك، كَيف وشعبةُ حاِملُ ِلواِء هذَا               

اِد حِديٍث فَاشدد يديك ِبـِه،      إذَا رأَيت شعبةَ ِفي إسن    : الْحِديِث، وقَد قَالَ بعض أَِئمِة الْحِديثِ     
وقَد ِقيلَ إنَّ عبادةَ بن نسي رواه عن عبِد الرحمِن بِن غَنٍم عن معـاٍذ،               : بكٍْر الْخِطيب أبو  قَالَ  

فْنـا  لِْم قَد نقَلُوه واحتجوا ِبِه، فَوقَوهذَا إسناد متِصلٌ، وِرجالُه معروفُونَ ِبالثِّقَِة، علَى أَنَّ أَهلَ الْعِ         
  .١/٢٠٢ ، إعالم املوقعني،"ِبذَِلك علَى ِصحِتِه
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   .)١٢٠("الويل اجتهاد ذكر مث .به فخذ الناس عليه اجتمع ما
ال ننكر أمهيـة    ،  العقل ه من ضرورة تقدمي النص على     وحنن فيما نذهب إلي   

 فقد أقـر  ؛ ال ينكره إال من يتهم يف عقله      ،فللعقل دور عظيم يف اإلسالم     ،العقل
 ، وقاعدة للقضاء عند فقدان النص     ،له أساسا للحكم  ِب اجتهاد العقل وقَ   rالنيب  

 قـد و ":وهذا ما كان عليه سلف هذه األمة الصاحل        ، عمر ويف هذا الدرب سار   
 على األحكام بعض ويقيسون ،النوازل يف جيتهدون r اهللا رسول أصحاب كان
  .)١٢١("بنظريه النظري ويعتربون ،بعض

فاإلسالم أمر العقل "ولكن ذلك كله ليس مسوغا لتقدمي العقل على النص 
 وإن مل يدرك احلكمة والسبب يف ،باالستسالم واالمتثال لألمر الشرعي الصريح

 فحينما أمر :م هذا االمتثال وقد كانت أول معصية هللا ارتكبت بسبب عد،ذلك
 فقارن بني ،استكرب وعصى واستبد برأيه) u(إبليس بالسجود آلدم ) U(اهللا 

!  "  #  $   %  &  ')  (  *  +  ,  -  .   ] )u(خلقه وخلق آدم 
  2  1  0   /Z )لذا منع اإلسالم العقل من اخلوض فيما  ؛)١٢ :األعراف

 واألرواح يف ، كالذات اإلهلية،ه وال يكون يف متناول إدراك،ال يدركه
 اليت قضى عليها ،وقد كان يف عصر الرسول نفسه من اآلراء الشاذة.. .ماهيتها

 ومن ذلك قول املنافقني يوم أحد عن إخوام الذين ،الوحي ووأدها يف مهدها
                                                        

وأبو نعـيم   ،  )٢٠١٢٩٩(والبيهقي يف الكربى     ،)١٦٧(خرجه الدارمي   أ:  أثر إسناده صحيح   )١٢٠(
سـي يف   ، وقد أشـار املقد    ٢/٥٦البن عبد الرب    جامع بيان العلم وفضله     ، و ٤/١٣٦ يف احللية 

ومن الواضح أن هـذا  . ١/٢٣٩ األحاديث املختارةاألحاديث املختارة إىل أن إسناده صحيح،      
  .فه ابن حزم الظاهريضعأنْ األثر الصحيح يشهد حلديث معاذ بن جبل السابق والذي سبق 

  .٩/٣٧٠ ،)مرجع سابق (،عون املعبود) ١٢١(
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̂    ]  :قتلوا   ]  \  [  ZY  X  W  V  U        T  S  R
  b            a  ̀   _Z )١٢٢(")١٦٨ :رانعم آل( .  

 وقد نبه العالمة أبو ؛عب بدين اهللا  لْ مبكان حىت ال ي    ةوهذا الضابط من األمهي   
 قرأ شيئا مـن العلـم        أنّ ممن ابتليت م األمة رجالً      علىاألشبال الشيخ أمحد شاكر     

 العقـل  وظـن أنّ عقلـه هـو     ، فتجاوز ا حدها   ،فسهن إذ أعجبته    ؛فداخله الغرور 
 ،r فذهب يلعب بأحاديث رسول اهللا       )هتومكُى ح ضرم الت احلك(وأنه   ،الكامل

 ،ب ما مل يعجبه    ويكذِّ ، وإن كان مكذوبا موضوعا    ،يصحح منها ما وافق هواه    
  .)١٢٣(وإن كان الثابت الصحيح

وهذا ال يعين   ، فالقرآن والسنة واإلمجاع أصول معصومة مقدمة على العقل        
 فالعقل السليم   ؛صطدم بشريعة رب العباد    أو ي  ،حبال أنّ العقل خيالف منهج اهللا     

ال يعارض النقل الصحيح، والقرآن الكرمي أشار إىل مقدمات عقلية ـدي إىل             
  .)١٢٤(وتبني مكانة العقل يف اإلسالم، سواء السبيل

ننسى أن داعية اهلوى قد تدفع اإلنسان إىل التربم مـن           ال  ولكّننا جيب أن     
 إىل ختطئة ، املدفوع وى النفس،ع العقل وعندئذ يسار  ،الشريعة واالخنالع منها  

                                                        
  .٣٩-١/٣٨ ،)مرجع سابق( ،لتفسريمنهج املدرسة العقلية احلديثة يف ا: فهد الرومي) ١٢٢(
وما بني القوسـني    ، ١/٧١ ،)مرجع سابق  (مقدمة حتقيق جامع الترمذي   : أمحد حممد ) شاكر) (١٢٣(

  .شطْر بيٍت جلرير
صرح يف آيات حمكمـات إىل أن       "أشار الدكتور جعفر شيخ إدريس إىل أنّ القرآن الكرمي قد           ) ١٢٤(

ج والرباهني، وعدم التناقض يف القول، وموافقـة   فهم الكالم واحلج  : العقل يف القرآن من مظان    
القول العمل، واختيار النافع وترك الضار، واستخالص العرب الصحيحة من احلـوادث، وفهـم     

 ، للدكتور جعفر شيخ إدريـس     ،اإلسالم لعصرنا  يطالع يف ذلك     ،..."دالالت اآليات الكونية  
  .٨٨-٨٦ ص،)هـ١٤٢٢الرياض، كتاب املنتدى اإلسالمي، جملة البيان (
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 املقصد الشرعي مـن     مع أنّ  ؛كي تتالءم مع مقتضى هواه     ،الشريعة أو تأويلها  
 ، اختيـارا  ، هللا  حىت يكون عبداً   ؛إخراج املكلف عن داعية هواه    "وضع الشريعة   
١٢٥(" هللا اضطراراكما هو عبد(.  

 ،عري بالوحي املنضبط باإلمجـا     املستن ، بالعقل املؤمن  :ومن ثَم فتجديد الدين يتم    
 . وهذا العقل ال ميكن أن يتخاصم مـع الـدين          ،املستفيد من جتارب األمم املتحضرة    

 انطالقا من وحدة املصدر لكليهما وهو       ،ميكن أن تتعارض مع العقل     فحقائق الوحي ال  
 ويقف عند حـدود     ، وينقاد ألمر اهللا   ،هللا وحيب   ، يغضب هللا  :لعقل املؤمن فا ).U(اهللا  
  . وميتثل لشرعه ولو مل يدرك احلكمة مما ميتثل له،اهللا

  الضابط اخلامس
 التجديد يتم بآليات املنهج اإلسالمي يف ضوء التصور اإلسالمي

 إال أن ينشأ نشأة طبيعية من داخـل         ،التجديد ال ميكن أن يكون ذا معىن      
 متمكن   مث ال يأيت التجديد إال من      ، متماسكة حية يف أنفس أهلها     ،ثقافة متكاملة 

ويف  ، مغـروس تارخيـه يف تارخيهـا       ، متمكن يف لسانه ولغته    ،النشأة يف ثقافته  
 ، فالتجديد حركة دائبة داخل ثقافة متكاملة      ،ويف زمان قوا وضعفها    ،عقائدها

 حركة دائبة عمادها اخلربة عند اإلقـدام        ،يتوالها الذين يتحركون من داخلها    
ن القطع والوصل سـالحا مـدمرا        كا ،فإذا فقد هذا كله    ،على القطع والوصل  
  .)١٢٦(قاتال لألمة وثقافتها

                                                        
  .٢/١٦٨، )مرجع سابق(املوافقات  )١٢٥(
 من مقدمـة الكتـاب      ٢٦ ص ،)هـ١٤٠٧ ،جدة، دار املدين   (، املتنيب :حممود حممد ) شاكر) (١٢٦(

  ."رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا"ـباملعنونة 
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       فالتجديد جيب أن يلتزم املنهج اإلسالمي وال يتأثر بغـريه مـن       ،ومن ثَم 
 فال جيوز أن نستعري منهجا      ، سواء يف تطبيقاته التفصيلية أو روحه العامة       .املناهج

 تنعكس  ،صة ألن لكل منهج روحا خا     ؛ لنعتمده يف التجديد   ؛من خارج اإلسالم  
  . وتتبلور يف معامله ومساته الظاهرة،على مضمونه وحمتوياته

 جاءت ألن أرباب    ؛يف الساحة التجديدية  اآلن   اليت نراها    ،واألزمة احلقيقية 
 دفعهم  ي،ومن مث وقعوا يف وهم منهج      ،التجديد البدعي مل يلتزموا ذا الضابط     

قائما على إحياء القيم اإلسالمية     فلم يكن التجديد عندهم      "،إىل االجتاه املعاكس  
 واالستجابة  ، ونقض ما عساه علق ا من ضالالت القرون        ،األصيلة للبناء عليها  

 مث مسابقته ، وحفظ الفواصل معه،اإلجيابية القوية للتحدي األجنيب برفض هيمنته 
ـ        ،يف ميادين تفوقه التقنية والعلمية     اه  وإنما تفرغ أرباب التجديد البدعي إىل اجت

   واخلضوع له  ،التعايش مع التفوق الغريب ،         وما يتبع ذلك من تقـارب نفـسي 
  .)١٢٧( )"تغريب( وتقارب فكري وثقايفّ )تبعية( وتقارب سياسي ،)والء(

 ،ومن مث فالتجديد ال يقوم على مناهج مستوردة وفلسفات ال يقرهـا اإلسـالم          
   .اإلسالميوإنما يتم بآليات املنهج اإلسالمي ويف ضوء التصور 

  الضابط السادس
 الفكر التجديدي وسطي بني التفريط واإلفراط

كما أنّ  ، ليس من مظان التجديد، والتشدد والتنطع،إنّ الغلو يف الدين
) U( فاهللا ؛ ليس من مظان التيسري ورفع احلرج،يف الدينوالتهاون التفريط 

                                                        
مركـز  :  بريطانيـا  –برمنجهـام    (،جذور االحنراف يف الفكر اإلسـالمي     : مجال) سلطان) (١٢٧(

  .٨١-٨٠ ص،)هـ١٤١٢ ،الميةالدراسات اإلس
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̈    ©  ª  »  ¬®  ¯  °  ±  ² ] :يقول يف كتابه الكرمي  §  ³ 
´Z )التكليف ":)هـ١٢٥٠:ت(  قال الشوكاين اليمين.)٢٨٦:البقرة: 
 وال ،اإلنسان يسع ما :والوسع ،الطاقة :والوسع ،وكلفة مشقة فيه مبا األمر هو

 املشقة ودفع ،املسلمني كربة لكشف ؛جاءت مستقلة مجلة وهذه ،عليه يضيق
  ¨  ©  §]  :)سبحانه( كقوله وهي األنفس يف مبا التكليف يف عليهم

  ̄    ®  ¬  «   ªZ )١٢٨()"١٨٥:البقرة(.   
 وإنما تكليـف اهللا     ، كما يتوهم املتومهون   ،فالتيسري إذًا ليس دفع التكليف    

 ألنه لو كان فيه مشقة      ؛لعباده على النحو الذي وضعه لنا فيه من التيسري الكثري         
̈   ©  U(: [¬  «  ª(لناقض قوله    ؛فوق طاقة البشر     §Z،  وهذا 

 وعلى هذا فتبليغ املكلفات على النحو الـذي وضـعها اهللا            . شرعا وعقال  حمال
)U ( عليه وأداها النيبrددوصحبه ميثل قمة التيسري الذي يطمح إليه ا .  

c  b  a   ] :وكذا من واجب التجديد مواجهة الغلو قال اهللا تعاىل
r  q  p   o   n  ml  k  j  i  h  g  f  e   dZ  )٨٧ :املائدة(، 

 ومثل ذلك ، ى عنه الشارع، غلو يف الدين،)U(فتحرمي الطيبات اليت أحلها اهللا 
C   B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3  ]  :قوله تعاىل

N     M    L  K    J  IH  G  F   E  DZ )٣٢:ألعرافا(، ومن ثَم 
مواجهة الغلو  ديد الديينفالتجديد نقيض الغلو والتفريط يف الدين ومن مهمات التج

  . أو يف العقائدوتصفيته سواء يف العبادات أو يف املعامالت والتفريط

                                                        
فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدرايـة مـن علـم            : حممد بن علي بن حممد    ) الشوكاين) (١٢٨(

  .١/٣٠٧، )بريوت، دار الفكر (،التفسري
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  الضابط السابع
 مدعع رخص املذاهب وزلل العلماءتتب 

 هي األحكام اليت شرعها اهللا تعاىل بناء على         :الرخصة عند علماء األصول   
 ؛الدليل خالف على الثابت ماحلك هي :فالرخصة ، رعاية حلاجام  ،أعذار العباد 

   .)١٢٩(واحلرج املشقة هو لعذر
أخرج  ،كما حيب أن تؤتى عزائمه     ،وال شك أن اهللا حيب أن تؤتى رخصه       

 أن حيب اهللا إن" :r اهللا رسول قال :قال عباس بنا عنابن حبان يف صحيحه     
   .)١٣٠("عزائمه تؤتى أن حيب كما رخصه تؤتى

 قال اإلمـام الـذهيب      ،ء آخر  وتتبع الرخص شي   ،واألخذ بالرخصة شيء  
 ،دينه رق فقد ،اتهدين وزالت ،املذاهب رخص تتبع ومن" :)هـ٧٤٨:ت(

ـ  يف ناملكيي بقول أخذ من :غريه أو) هـ١٥٧:ت( األوزاعي قال كما  ،ةاملتع
النبيذ يف نوالكوفيي، الغناء يف نواملدنيي، مجـع  فقد اخللفاء عصمة يف نوالشاميي 
 ونكـاح  الطالق ويف ،عليها يتحيل مبن ةالربوي البيوع يف أخذ من وكذا ،الشر
  . )١٣١("لالحنالل تعرض فقد ذلك وشبه ،فيه توسع مبن التحليل

                                                        
)١٢٩) (حتقيـق التمهيد يف ختريج الفروع على األصول: حممدأبو عبد الرحيم بن احلسن    ) اإلسنوي ، :

  .٧١/ ١ ،)هـ١٤٠٠ ،وت، مؤسسة الرسالةبري(، حممد حسن هيتو. د
 ،)٨٠٣٢( والطـرباينّ يف األوسـط     ،)٣٥٤(أخرجه ابن حبان يف صحيحة       : حديث صحيح  )١٣٠(

  .٣/١٦٢ جممع الزوائد يطالع طرقه واحلكم عليها يف ،ورجال الطرباين ثقات
:  حتقيـق ،نـبالء سري أعالم ال: عبد اهللا أبو  حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب         ) الذهيب) (١٣١(

ـ ١٤١٣، ٩بريوت، مؤسسة الرسـالة، ط (حممد نعيم العرقسوسي،   ، شعيب األرناؤوط   ،)هـ
٨/٩٠.  
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كما نبه عليـه    ، وقد نص العلماء أن تتبع هذه الرخص من مسالك الفسقة         
 كتاب بال ،تأويل كل رخص طلب أن واتفقوا": بقوله) هـ٤٥٦:ت(ابن حزم   

 ،والـسنة  الكتـاب  من صح ما ترك حيل ال هأن واتفقوا،  حيل ال فسق نةس وال
  . )١٣٢(فقط عليه اقتصر ما على واالقتصار

 دون  ،وقد أشار الدكتور وهبة الزحيلي إىل جواز تتبع الرخص للـضرورة          
 ألن تتبع الرخص أمر واقعي ال مهرب منه         ؛تعمد التتبع أو قصد العبث والتلهي     

 أن يعمل مبا أفتاه به املفيت دون الـسؤال           حيث جيوز للمستفيت   ،يف واقع اإلفتاء  
 وجب علـى الـسائل     ،فلو تعدد االستفتاء وأفىت كل عامل مبذهبه       ،عن املذهب 

  . )١٣٣(العمل بالفتوى
 وهو ظرف تعـدد     ، وحنن نؤكد أنه إذا جاز ذلك للعامي يف ظرف خاص         

ليقفوا على فتاوى وأحكـام      ؛ فإنه ال جيوز لدعاة التجديد أن يسلكوه       ،الفتوى
  . ديدة مناقضة لنصوص الشريعة اإلسالميةج

                                                        
 مراتب اإلمجاع يف العبـادات      :حممدأبو  علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري         ) ابن حزم ) (١٣٢(

  .١/١٧٥، )دار الكتب العلمية بريوت،(، واملعامالت واالعتقادات
 ، دار اخلـري   : بـريوت  -دمـشق    (،الرخص الشرعية أحكامها وضـوابطها    : وهبة الزحيلي ) ١٣٣(

  .٥٢ ص،)هـ١٤١٣
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  الضابط الثامن
التلفيق بني املذاهباجتناب  

 بعـد   ، أخذ صحة الفعل من مذهبني معـاً       :بالتلفيق بني املذاهب  " :واملراد
 فإن  ،كالنكاح بال ويل وال شهود     ،احلكم ببطالنه على كل واحد منهما مبفرده      

 ،اح بال شهود صحيح عند املالكيـة       والنك ،النكاح بال ويل صحيح عن احلنفية     
  .)١٣٤("فإن صحة النكاح حينئذ ملفقة من املذهبني معا لكنه باطل عند كل مذهب

إن " :يف حاشيته هذه القاعدة   ) هـ١٢٥٢:ت( ولذلك وضع ابن عابدين    
وأن احلكم امللفق باطـل      ،احلكم والفتيا بالقول املرجوح جهل وخرق لإلمجاع      

 ولكـن   ، فقهيا يف بعض املسائل االجتهادية الظنية      فالتلفيق ممكن  .)١٣٥(عباإلمجا
 خصوصا إذا أدى احلكم امللفق إىل حكـم خيـالف        ،بناء األحكام و الفتيا عليه    

 كـاخلمر   ، كأن يؤدي إىل إحالل احملرمات     ،r وخيالف هدي النيب     ،منهج اهللا 
  . فهو باطل بإمجاع الفقهاء، وحنومهاوالزىن

يف أن جمال التلفيـق      ":ة الزحيلي  فقد أكد الدكتور وهب    ،وعلى كل حال  
 والعبادات  ، والعقائد ، األخالق : وليس مسائل  ،املسائل االجتهادية الفرعية الظنية   

 ، واألمور املعلومة من الدين بالـضرورة      ، واحملظورات ، واملعامالت املدنية  ،املالية
  . )١٣٦("اليت ليست حمال لالجتهاد والتقليد والتلفيق

                                                        
  .١٣/٢٩٣ ،)مرجع سابق (،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت: املوسوعة الفقهية )١٣٤(
،  فقـه أيب حنيفـة     يف حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبـصار         : ابن عابدين ) ١٣٥(

  .٣/٥٠٨، )هـ١٤٢١ ،فكر للطباعة والنشربريوت، دار ال(
  .٧٣-٧٠ ص،)مرجع سابق( ،الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها )١٣٦(
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  الضابط التاسع
 راء الشاذةوز للفكر التجديدي أن يكون مستمدا من اآلال جي

 ،ال جيوز للفكر التجديدي أن يكون مستمدا من اآلراء الشاذة يف املذهب           
 ألن  ؛ ما كان مقابال املشهور والراجح أو الصحيح يف املذهب         :واملقصود بالشاذ 

تهـدا يف   إال أن يكون املفيت اـدد جم ،العلماء متفقون على عدم اإلفتاء بالشاذ 
  . )١٣٧( ولو كان هذا الرأي شاذا، لقوة دليله؛ فيعمل حينئذ مبا يراه أرجح،املذهب

  العاشر الضابط
 املصاحل املعتربة ال تعارض النصوص الشرعية

 نعارض  ، مستقالً  شرعياً  حىت جنعلها دليالً   ،العناية الزائدة عن احلد باملصاحل    
 خروج عن شرع    ، تتالءم معها   وننسخ ا األحكام اليت ال     ،به النصوص الشرعية  

ا ز  ن ومن ثَم جيب أن نتعامل مع املصلحة ف        ،تعارض نصا  فاملصاحل املعتربة ال   ،اهللا
  . وليس مبيزان اهلوى،مبيزان الشرع

 حيررها اإلسالم مـن رابطـة       ،فاملرأة الكافرة إذا أسلمت يف بالد الغرب      
ونفيت هلا   ،ر من املسلمة   فال جيوز هاهنا أن منكن الكاف      ،الزوجية بزوجها الكافر  

  . وجبوار األبناء ملصلحة ما!! جبواز بقائها حتته
أو  لنصراينّ ضهارأما أن نبيح ِع ،فإنها تستطيع أن تبقى مع األبناء حبكم القانون
 يف تطبيق فإنّ املصلحة احلقيقية! يهودي أو جموسي أو هندوسي حتت حجة املصلحة

                                                        
-٢٥/٣٥٧ ،)مرجع سابق  (،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت    : املوسوعة الفقهية  )١٣٧(

٣٦١.  
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 وال الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه ، الكرميالذي يقول يف كتابه ،منهج اهللا
  £¤  ¥    y  x  w   ¢  ¡  �~  }       |  {   z    ] : خلفه من

µ  ́   ³       ²   ±  °  ¯  ®  ¬«   ª  ©  ̈    §  ¦Z )فإذا  )١٠ :املمتحنة
́  µ] :قال اهللا عز من قائل   ³       ²   ±  °  ̄   ®  ¬Zله  فإنّ أي قول آخر ال يؤبه ؛
  .وال يلتفت إليه

وإنْ كان هذا ال يعين عدم ِحرص اإلسالم على استمرار عقْدها مع "
زوجها؛ بإعطاء فرصٍة إلسالم زوجها، فاملدة اليسرية هلذه الفرصة ال تتناىف مع 

 يف مثل هذه احلال، يف حق من rهذا احلكم، وذلك تطبيقاً ِلما طبقه الرسول 
واملشركات، دون إسالم اآلخر، وبالتايل فإنّ مراعاة أسلم ِمن األزواج املشركني 

مثل هذه املصلحة، ذا القيد، إمنا هي مصلحةٌ مستنبطةٌ ِمن الوارد عن رسول اهللا 
rعاةدد مصلحٍة مال جمر ،."  

  :ولذلك تنقسم املصلحة إىل قسمني
وهي ترجـع    ،وهي اليت شهد الشرع هلا باالعتبار      ، املصلحة املعتربة  :أحدمها

  . )١٣٨( واملال، والنسل، والعقل، والنفس، الدين:إىل حفظ الضرورات اخلمس
  . )١٣٩(وهي اليت شهد الشرع بعدم اعتبارها ، مصلحة ملغاة:واآلخر

 ؛يوم األحد يف بالد الغرب    إىل  أراد أن ينقل صالة اجلمعة       فالشخص الذي 
جيتمعون فتؤخر لليوم الذي  ، وهي أن الناس ال جيتمعون للجمعة ،ملصلحة متومهة 

  : عليه بأمريندقد ر ،فيه
                                                        

  .٢/٧٥٢، )هـ١٤٠٦ دار الفكر، دمشق، (،أصول الفقه اإلسالمي: وهبة) الزحيلي) (١٣٨(
ـ ١٣٣٢املكتبة التجارية الكربى،    ،  القاهرة (االعتصام: إسحاق الشاطيب أبو   )الشاطيب) (١٣٩(  )هـ

٢/١١٣.  
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!  "  #  $    %  &  '  )  ]  : خمالفة النص الصريح:أوهلما
6      5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *   )Z )٩:اجلمعة(.  

 فإذا أقمناهـا يـوم األحـد فمـاذا          ، هذه صالة اجلمعة   : قيل له  :واآلخر
  .)١٤٠(!تسمى؟

وإنما نقدرها بقدرها مع احتـرام      ، وحنن يف هذا االجتاه ال خناصم املصاحل      
 والقاعدة واضحة يف    ، فاملصاحل يف األصل مسائل اجتهادية ظنية      ،النص الشرعي 

  .)اغ لالجتهاد يف مورد النصسال م(أنه 

  الضابط احلادي عشر
 لغائهإلاملقصد الشرعي من احلكم موضوع لفهم احلكم ال 

 والعلة ،وجودا وعدما فاحلكم يدور مع علته ؛كثري من األحكام معللةال
 ذَكَر قدف" األمر بنفسه rوقد بني الرسول  ،)١٤١("للحكم اجلالب املعىن": هي
 وتعِديها ا ارِتباِطها على ِليدلّ فيها الْمؤثِّرِة واَألوصاِف اَألحكَاِم ِعلَلَ r النيب
 ،)١٤٢("الْبصِر أَجِل من سِتئْذَانُالا جِعلَ إنما": كَقَوِلِه وِعلَِلها أَوصافَها ِبتعدي
 وقد ،)١٤٣("والطَّوافَاِت علَيكُم الطَّواِفني من إنها ِبنجٍس لَيست ":الِْهرِة يف وقَوِلِه

                                                        
 ،القاهرة، دار التوزيع والنشر    (االجتهاد املعاصر بني االنضباط والتفريط،    : يوسف) القرضاوي) (١٤٠(

  .٧٤-٧٣، ص)هـ١٤١٤
: ي رسالة يف أصول الفقه حتقيـق      شهاب احلسن العكربي احلنبل   علي احلسن بن    أبو  ) احلنبلي) (١٤١(

  .١/٦٨ ،)هـ١٤١٣ املكتبة املكية، ،مكة املكرمة (،موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر .د
أخرجه البخاري يف صحيحه عن سهل بـن سـعد يف كتـاب             ): متفق عليه ( حديث صحيح  )١٤٢(

  ).٢١٥٦ (، ومسلم يف كتاب اآلداب،)٥٨٨٧ (،االستئذان
 للنـسائي يف    ، والسنن الكربى  ،)١٢٩٢ (األسأآران يف باب    صحيح ابن حب  : حديث صحيح  )١٤٣(

=  
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v  u  t  sr  q   p  ]  :تعالَى ولهنص القرآن صراحة للعلة يف قَ
z  y  x  wZ )١٤٤()٢٢٢:البقرة(.   

 ،واملعاد املعاش يف العباد مصاحل من عليه اشتمل وما الشرع حكم معرفةو(
 ،والطاعـة  التـصديق  على أعون ويكون ،والعلم اإلميان به يزيد ممافإن ذلك   

 مجيعـه  الشرع  إن :يقول من لقول نصرأو ،والشناعة اإلحلاد أهل لشبه قطعأو
 بل ةورمح حلكمة ال يشرع مل] ال لقول من يقول إنه     [ورمحة حلكمة شرع إنما
  .)١٤٥()املشيئة وحمض التعبد قهر رد

 ،وأرباب التجديد البدعي يقفون على املقصد من احلكم الشرعي وعلتـه          
وهذا املقصد إذا أمكن حتقيقه     ، إنّ املراد من احلكم حتقيق ذلك املقصد       :ويقولون

فاحلدود يف اإلسـالم  ! وبذلك يعطلون األحكام ! من طريق آخر فثَم شرع اهللا  
 مل يلـزم    ، مثالً ، فإذا حتققت العقوبة الزاجرة بالسجن     ،ة كعقوبة زاجرة  موضوع
   .)١٤٦(!!إقامة احلد

                                                        =  
 والترمذي يف باب سـؤر      ،)٧٥ (، وسنن أيب داود يف باب سؤر اهلرة       ،)٦٣ (،كتاب الطهارة 

 واحلـديث  ،)٤٢( ومالك يف كتاب الطهـارة  ،)٢٢٦٣٣( وأمحد   ،)٧٣٦(  والدارمي ،)٩٢ (،اهلرة
  . وما بعدها١/١٣٦: ب الراية نص: يطالع يف ذلك، وإن أعله بعضهم،صحيح اإلسناد

عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بـن سـعد الزرعـي                أبو   )ابن قيم اجلوزية  ) (١٤٤(
بريوت، دار اجليـل     (، طه عبد الرءوف سعد    :حتقيق: الدمشقي إعالم املوقعني عن رب العاملني     

  .١/١٩٨ ،)م١٩٧٣
-باكستان( ، الرد على املنطقيني   :العباسأبو  راين  أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احل      ) ابن تيمية ) (١٤٥(

  .٢٣٧، ص)هـ١٣٦٩، ٢إدارة ترمجان السنة، ط: الهور
  .٥٠ ص،)مرجع سابق (، جتديد اخلطاب الديين:حممد بن شاكر الشريف) ١٤٦(
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 ، تبني احلكم ومقـصده ،وال ريب أن ما علله اهللا ورسوله يعد علة واضحة 
           إىل  :فأشار ،أما ما وضعه الفقهاء من علل فقد شغب عليهم ابن حزم الظاهري

 أـا   : أي ،)١٤٧("بعضا بعضها لِطبي العلل بأن حكموا "أن من يأخذون بالعلل   
  .حمل خالف

هلا  ، تكون علّة واضحة بينة،والذي أراه أن العلة اليت يدور معها احلكم
 ومن ذلك ما نص عليه القرايف ؛ أخرىوال تنقضها أحكام ،قرائن تدل عليها

 اختالط هي اليت ال يدور مع علته من أنّ حكم حترمي الزىن) هـ٦٨٤:ت(
 رجل وطئ إذا كما التحرمي ويوجد العلة تنتفي قد إذ ،وعدما داوجو األنساب
 قد إذ ،اإلسكار هي اليت ،علته مع يدور ال ،اخلمر شرب حترمي وكذلك ،صغرية
 ال حبيث ،اخلمر شرب الشخص اعتاد إذا كما ،التحرمي ويوجد ،اإلسكار ينتفي
  .)١٤٨(يسكر ال قدرا شرب أو ،شيء عقله يف يؤثر

 أن ابتناء التجديد على مـسألة علـل     :كننا أن نؤكد  وعلى هذا األساس مي   
 أو ، صـراحة r  يقتضي أن تكون العلة مما نص عليه اهللا أو رسـوله        ،األحكام

مث  ، بلغ مرتبة االجتـهاد    ،جمتهدا لُأو يكون ادد املعلِّ    ،متفقا عليها بني الفقهاء   
 ؛ القطعية إن هذا االجتهاد ال ميكن حبال من األحوال أن يهدم نصا من النصوص            

 فالعلل ليست من مصادر ؛ وهي ليست حبكم أصال،ألنّ العلة عندئذ تكون ظنية 
  .األحكام وإنما من مبيناا

                                                        
القاهرة،  (،اإلحكام يف أصول األحكام   : حممدأبو  علي بن أمحد بن حزم األندلسي       ) ابن حزم ) (١٤٧(

  .٦/١٩٦، )هـ١٤٠٤دار احلديث 
 عالفروق أو أنوار الـربوق يف أنـوا       : العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف     أبو  ) القرايف) (١٤٨(

  .١/٢٤٠ ،)هـ١٤١٨ ،بريوت، دار الكتب العلمية (،خليل املنصور:  مع اهلوامش، حتقيق.الفروق
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  الضابط الثاين عشر
 تعم كل زمان ومكان ،أحكام الشريعة عامة

 فإنّ املنـهج    ،التشريع لعباده ) U(وحني يتوىل اهللا     ،الشريعة ربانية املصدر  
 ، من كل ما يعتور الصنعة البشرية مـن القـصور          ئاًه جييء بري  احليوي املنبثق من  

 وهكذا يأيت الشمول خاصية مـن خـصائص         ،والتفاوت ،والضعف ،والنقص
ر اإلسالمي١٤٩(التصو(.  

 ، وأنها نتاج حقبة معينة يف التـاريخ       ،فالزعم بتارخيية النصوص   :وعلى هذا 
ما  ،ليس جتديد الدين  و ، غرضه األول واألخري تنحية الشريعة من احلياة       زعموإن

والذي ال شك فيه     ": بقوله ، وهذا ما انتهى إليه نصر أبو زيد       ،هدم الدين كلية  
 ال يـؤدي فقـط إىل معارضـة تـصورهم     ،أنّ فهم قضية النسخ عند القدماء    

 بل يؤدي أيضا إىل القـضاء علـى         ،للنص ،األسطوري للوجود اخلطي األزيلّ   
  .)١٥٠("مفهوم النص

وإذا كانـت   ،  ملراعاة الواقـع   ؛ يف األحكام  اًج تدر اآليات فإذا كان نسخ    
فإن هذا املنـهج يؤكـد علـى     ،ول تراعي الزمان واملكان واحلادثةز  نأسباب ال 

تلك التارخيية اليت حتـصره يف فتـرة     ) هكذا فهم نصر أبو زيد    !! (تارخيية النص 
 ،صوص تارخييـة ومن مث يصبح البيان القرآين والسنة النبوية جمرد ن      ،زمنية حمددة 

                                                        
، ٢ احللـيب، ط   القاهرة، مطبعة البـايب    (،خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته   : سيد) قطب) (١٤٩(

  .١٠٨ ص ،)م١٩٦٥-هـ١٣٨٥
املركز الثقـايف    : الدار البيضاء  -بريوت (،مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن     : نصر) زيدأبو  ) (١٥٠(

  .١٣٤ ص،)م٢٠٠٥، ٦العريب، ط



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
١٠٢ 

  .!! ألننا نعيش يف زمان آخر وواقع آخر؛تناسب هذا العصر ال
ولذلك فمن معامل احلق أن يدافع ادد عن منهجه يف اعتبار الشريعة 

لة أحكام ز نوأن أحكامها امل ، تعم كل زمان ومكان،اإلسالمية شريعة ربانية
عدة الفقهية نص وهذه القا ،خبصوص السبب فالعربة بعموم اللفظ ال ،عامة

أخرج اإلمام  ":)هـ١٣٩٣ :ت(  كما بني الشيخ الشنقيطيrعليها النيب 
 فأتى قبلة امرأة من أصاب رجالً أنّ t مسعود ابن عن صحيحه يف البخاري
z  y  }  |     {  ~       ]  :عليه فأنزلت ،له ذلك فذكر r اهللا رسول

©  ¨  §  ¦¥  ¤  £   ¢  ¡�Z )لالرج قال) ١١٤: هود: 
 لتز ن املرأة من القبلة أصاب الذي فهذا، "أميت من ا عمل ملن": قال ؟هذه أيل
 النص هل ذلك ومعىن ؟هذه أيل :r للنيب فقال ،اللفظ عامة آية خصوصه يف

 جلميع :r النيب وقول ؟لفظه عموم على هو أو ،وروده سبب ألين ،يب خاص
   .)١٥١(بالسب خبصوص ال لفظ بعموم العربة أن معناه ،أميت

وحسدد أن ال تنبه منهجه عن هذا ز ن وي،زلق قدمه يف تلك املهامه  ا
وارتضاها لنا  ، اليت نسخت الشرائع السابقة،الطعن الصريح يف الشريعة اخلامتة

Ä  Ã  Â     Á  À  ]  :ربنا لتكون دستورا ومنهاجا هلذه األمة حىت قيام الساعة
   È  Ç  Æ  ÅZ )٢٢-٢١ :الربوج(.  

                                                        
 البيان يف إيضاح القرآن     حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين الشنقيطي أضواء        ) الشنقيطي) (١٥١(

واحلديث لذي  ،  ٣٥٩- ٢/٣٦٠ ،)هـ١٤١٥ ،ت، دار الفكر للطباعة والنشر    بريو(بالقرآن،  
 ومـسلم   ،)٥٠٣( أخرجه البخاريّ  يف صحيحه       ،أورده الشنقيطي حديث صحيح متفق عليه     

)٢٧٦٣.(  
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  ضابط الثالث عشرال
 التغيري باملفهوم القرآينالتجديد يعين 

ولكنه التغيري مبفهومه القرآين الـذي       ،ميكننا أن نقبل التجديد مبعىن التغيري     
 ،)١١: الرعـد ( Z|    {  ~   �  ¡  ¢      £  ¤  ¥  ¦] :يبدأ من الداخل  

دي إىل ديـن     واألفكار الفاسدة اليت تؤ    ، تغيري املعتقدات  :ويشمل التغيري عندئذ  
 وتغـيري املـشاعر     ، مبعتقدات صحيحة قوميـة سـليمة      ؛ أو دنيا فاجرة   ،فاسد

 وتغيري املسالك واألعمـال     ،وإحالل أخرى إجيابية مكاا    ، السلبية تواإليرادا
  . وإجياد البديل الصاحل،)دينياً أو دنيوياً (أاخلط

"  حليـاة وصبغه بصبغة اإلسالم ومنهجـه يف ا       ،يعين تغيري الواقع   :فالتغيري
.. .دين اهللا ومنهجه للحياة    :فاألصل الذي جيب أن ترجع إليه احلياة البشرية هو        

إنه الواقع الذي ينشئه هذا الـدين        !؟ ولكن أي واقع   ،نعم إن هذا الدين للواقع    
 وحمققا للحاجـات    ،منطبقا على الفطرة البشرية يف سوائها      ،نفسه وفق منهجه  

والذي يعلم   ، اليت يقررها الذي خلق    ،حلاجاتاإلنسانية احلقيقية يف مشوهلا هذه ا     
موعن حكم   ،ويبحث له عن سند منه     ،فالدين ال يواجه الواقع ليقره    .. . خلق ن 

 فيقر منـه  ،إنما يواجه الواقع ليزنه مبيزانه!  املستعارة ةشرعي يعلقه عليه كالالفت 
 ولعله يثار ...، وينشئ واقعا غريه إن كان ال يرتضيه، ويلغي منه ما يلغي    ،ما يقر 

 ومرة أخرى  ؟ أليست مصلحة البشر هي اليت جيب أن تصوغ واقعهم         :هنا سؤال 
  :نرجع إىل السؤال الذي يطرحه اإلسالم وجييب عنه

-  [º  ¹  ̧   ¶Z )١٤٠:البقرة(.  
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-  [  <     ;  :  9  8Z )١٥٢()٢١٦:البقرة(.  
أو حديث يغلب عليـه الطـابع    ،فالتجديد ليس جمرد حديث عن اإلسالم   

 ، مبنأى عن واقـع األمـة      ، بتعاليمه اً وليس إميانا بعقيدة اإلسالم وتشبث     ،لفقهيا
 عمل  ه وإنما إميان يصاحب   ،وما جياها من حتديات    ،ومعاناا اليومية ومستقبلها  

 ، وحتريك هلذا الواقع الراكد مبـرياث النبـوة        ،صاحل على األرض ملصلحة األمة    
 بأن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما          ومواجهة للتحديات بالعقل املؤمن الواثق    

  .بأنفسهم
  

                                                        
ـ ١٤١٣،  ١٦القاهرة، دار الـشروق، ط       (،معامل يف الطريق  : سيد) قطب) (١٥٢( -١٠٤ ص ،)هـ

١٠٦.  



  
  
  
  


 

  
  :توطئة ومخسة مباحث: ويشتمل على

  ).هـ١٠١: ت(عمر بن عبد العزيز :   املبحث األول
  ).هـ٢٠٤: ت(اإلمام الشافعي :   املبحث الثاين

ـ ٢٤١ت  (أمحد بن حنبل    :   املبحث الثالث أبـو احلـسن    ) هـ
  ).هـ٣٢٤ت(األشعري 

  ).هـ٥٠٥: ت(حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل :   املبحث الرابع
  ).هـ٧٢٨: ت(شيخ اإلسالم ابن تيمية :  املبحث اخلامس
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 غَرسـا  الديِن هذَا ِفى يغِرس اللَّه يزالُ الَ(
مِملُهعتسِتِه ِفى يطَاع(.  

  )٣٢٦( وصحيح ابن حبان ،)٨ (سنن ابن ماجه
  



 آثار التجديد وسماته في ماضي األمة اإلسالمية: الفصل الثالث
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  :توطئـة
 ورضي لنـا  ، وأمت علينا النعمة، بعد أن أكمل اهللا الدينrتويف رسول اهللا   

 فلم يدع خريا يقرب     ، أمته على احملجة البيضاء    r ولقد ترك النيب     ،اإلسالم دينا 
  . وال شرا إال اهم عنه،هذه األمة من اهللا إال أمرها ا

فه عمـر   لَ مث خt،  ده خليفته األول أبو بكر الصديق       مث قام باألمر من بع    
 حدثت  t ويف عهد اخلليفة الثالث ذي النورين عثمان بن عفان           ،tالفاروق  

  . الفتنة اليت انتهت بقتله شهيدا
 وامتنع مـن   ، خليفة للمسلمني  t مث بويع أمري املؤمنني علي بن أيب طالب       

 وخرج عليه   ،تص من قتلة عثمان    حبجة أنه مل يق    ؛tالبيعة أهل الشام ومعاوية     
 كالزبري بن العوام وطلحة بن عبيد اهللا        ،بعض إخوانه أيضا من السابقني األولني     

رضـي  ( وحلقت ما أم املؤمنني عائشة  ،واحنازوا إىل البصرة  ) رضي اهللا عنهما  (
 وعقر فيها مجل أم     ،تل فيها طلحة والزبري    فكانت موقعة اجلمل اليت قُ     ؛)اهللا عنها 
  . وسيرها أمري املؤمنني علي إىل املدينة مكرمة،)رضي اهللا عنها(نني عائشة املؤم

ق الضالة اليت حذر منها رسـول       ر وظهرت الفِ  ،مث ما لبث أن نشبت الفنت     
 ونـستطيع أن  . شـديداً زلت زلزاالًلْ وز، وابتليت األمة ،وتتابعت احملن  ،rاهللا  

  :مي يف النقاط التاليةنشري إىل أبرز احملن اليت أملت بالعامل اإلسال
 ، دد الدولـة الناشـئة     أزمةً ،r عقيب وفاة النيب     لقد كانت أزمة الردة    -١

 مل يكـن  ، السنن الربانيةولكن الناظر إىل. وتعوق حركتها وهي يف مهدها   
 وليس للمرتدين هنا أو ،ليخاجله الشك يف أن النصر سيكون للدولة املسلمة   
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 فقد كان إميان املسلمني بـاحلق الـذي         ، ةهناك يف أرجاء اجلزيرة العربي    
 أضعاف إميان املرتـدين     ،لدينه  وإخالصهم ، وعمق صلتهم برم   ،اعتنقوه

 مع خلو موقفهم من أيـة قـيم         ، الذي يقاتلون من ورائه    ،بباطلهم املزيف 
  .)١٥٣( والشهواتاهلوىحقيقية إال 

 مما عكس نفـسه يف  ،يف الصدر األول الذي وقع   ، بدأ الثلم بالشق التارخيي    –٢
صورة انعزالية اإلرادة الشعبية اإلسالمية عن اهلم اإلسالمي السياسي العام          

 مث امللـك    ،ك العضوض لْمالْمما أتاح الفرصة لظهور      -اخلالفة وملحقاا -
١٥٤(اجلربي(.  

٣–  ركذلك يالتخلف د ،   على الصعيد الداخلي ،     عهد يف ال - إىل الفصام الفكري
ة    -العباسيإضافة إىل شيوع مظاهر الترف      ، بني النخبة والقاعدة اجلماهريي 
 مما خلـف تـصدعات فكريـة        ؛ وتوقف حركة الفتح اإلسالمي    ،والدعة
مما مهد السبيل للقـوى      ،لت األمة إىل قبائل من نوع جديد       حو ،ومذهبية

  . )١٥٥(األجنبية املعادية لألمة أن جتتاح ديار اإلسالم أكثر من مرة
 عـن طريـق   ،وبذلك احتدمت حركة هدم البنية اإلسالمية من الـداخل    

 واخلالفـات   ، والتجمعات اإلقليمية  ، والتحزبات العنصرية  ،االنقسامات الفئوية 
 ، وأخريا تشجيع احلركات الباطنية بشىت أشكاهلا وصورها ومـضامينها    ،املذهبية

  . مسار الدعوة اإلسالميةيفوتأثري هذه احلركة 
                                                        

  .١ ص،)هـ١٤٠٨، ٢جدة، مؤسسة املدينة، ط (،واقعنا املعاصر: حممد) قطب) (١٥٣(
ـ ١٤١٣الرياض، دار الوطن،   (مقدمات يف سبيل مشروعنا احلضاري،    : مجال) سلطان) (١٥٤(  ،)هـ

  .٢٤ص
  .٢٤املرجع السابق ص ) ١٥٥(
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 وهناك على الصعيد اخلارجي ال ميكننا أن نغفل أثر املعارك واحلروب -٤
 ، بصورها املتعددة، منذ البعثة حىت يومنا هذا، املفروضة على األمة،املتوالية

وتصدع  ،واليت تسببت فعليا يف هدم احلضارة اإلسالمية يف األندلس غربا
ليت اكتسحت أمامها  ا،احلضارة اإلسالمية يف املشرق حتت ضربات التتار

 واكتسحت ،الدويالت اإلسالمية املتشرذمة إىل طوائف وشيع ومذاهب
 يقول ،وسحقت كل آثار العمران ،معها يف الطريق كل مظاهر احلضارة

 هذه ذكر عن رضاًعم سنني عدة بقيت لقد": ابن األثري عن هذه الكارثة
 ،أخرى وأؤخر ،الًجِر إليه مقدأُ فأنا ،لذكرها كارها ،هلا استعظاما ؛احلادثة
 الذي ومن !؟واملسلمني اإلسالم نعي يكتب أن عليه يسهل الذي فمن
 هذا قبل مت ليتين ويا ،تلدين مل أمي فياليت !؟ذلك ذكر عليه يهون
  .)١٥٦("منسيا نسيا وكنت

 ،ومع هذا كانت احلركات التجديدية تسري مع هذا االحنراف جنبا جبنـب           
 ، وحتـذر ، تنـذر  : وتصف الدواء  ،وتبني موطن الداء   ،ترشد األمة إىل الصواب   

 وتصف األمة على الـصراط      ، وجتمع اهلمم على احلق    ، وتسدد ، وتؤلف ،وتبشر
  . وستبقى كذلك إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها،املستقيم

  :وننبه إىل أن الوقوف على جهود القدماء يف التجديد ذو فائدتني
  .اضي األمة معرفة آثار التجديد يف م:أوالمها

 الستجالء حقيقة املنـهج     ؛ الوقوف على مسات التجديد وخصائصه     :واألخرى
                                                        

الكامـل يف   : احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين           أبو  ) ابن األثري ) (١٥٦(
  .١٠/٣٩٩ ،)هـ١٤١٥، ٢ ط،دار الكتب العلمية، بريوت(هللا القاضي، عبدا:  حتقيقالتاريخ،
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  .اإلسالمي يف التجديد من الوقائع التطبيقية احلية
            ددين ال تغطي حركة التجديـد الـسينوسوف نقف أمام مناذج من ا، 

 ؛ منها  وإمنا دراسة النماذج واستبعاد املكرر     ،فليس هدفنا يف هذا املقام االستقراء     
وسوف نبدأ احلديث عن جهود     .ف على آليات التجديد عند أئمة التجديد      وللوق

 وبالتحديد عهد أمري املؤمنني عمر      ، منذ بداية القرن األول    ،القدماء يف التجديد  
  .عبد العزيز بنا
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  املبحث األول
  )هـ١٠١ :ت( عمر بن عبد العزيز

  : طبيعة ذلك العصر-أ
 لنعـرف   ؛إليه نظام الدولة يف عهد بين أميـة       لنتابع اآلن الوضع الذي آل      

امس اخللفاء الراشدين عمـر بـن        اليت أحدثها خ   ِةلَقْوجه الدقة مقدار الن    على
  .t العزيز عبد
 خاضعا لشهواته   ،أصبح بيت املال الذي كان ملكا لألمة ملكا لفرد واحد          -١

 النبوة  وكان املبدأ اإلسالمي املسيطر على هذه األموال يف عهد        . وتصرفاته
تؤخـذ مـن   ":  يف كلمته اجلامعـة r واخللفاء الراشدين ما ذكره الرسول  

فأصبح املبدأ يف هذا العصر تؤخـذ مـن     ،)١٥٧("أغنيائهم وترد على فقرائهم   
  .)١٥٨(وشعرائهم ، وأمرائهم، وترد على أغنيائهم،فقرائهم

يت  ال ، ومبدأ احلكومة الشخصية   ،قطع نظام الوراثة الذي سار عليه األمويون       -٢
 وأصبح اجلالـسون  ،كانت احلكومة تدين به كل أمل يف اإلصالح والتغيري        

 .)١٥٩( بعضعلى عرش احلكم سلسلة من حلقات متشاة آخذا بعضها برقاب
                                                        

 يف كتـاب الزكـاة   ، أخرجه البخـاري يف صـحيحه  ، متفق عليه، جزء من حديث صحيح )١٥٧(
  ).١٩( يف كتاب اإلميان ، ومسلم يف صحيحه،)١٣٣١(

 ،٣ دار القلـم، ط    ،الكويـت  (،رجال الفكر والـدعوة يف اإلسـالم      : احلسنأبو  ) الندوي) (١٥٨(
  .١/٣٥، )هـ١٣٧٥

  .٤٠-٣٩ ص،املرجع السابق )١٥٩(
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 وعـدم  ،فالدولة حادت عن رسالة اإلسالم يف قيام احلكم على الـشورى       
 علـى    والقـضاء  ، باملساواة بينهم يف احلكم الدنيوي     ،التفرقة فيه بني الشعوب   

ولكن امللوك يف هذه الدولة كانوا       .العصبيات اليت تثري الرعية بعضها على بعض      
 فأمكنهم ذلك من احلفاظ على البالد اليت دخلـت يف حكـم             ،أقوياء عظماء 

 إىل فرنسا ، ومن اهلند جنوباً  ، غرباً ي إىل احمليط األطلنط   ،من الصني شرقاً   اإلسالم
  .)١٦٠(مشاالً

  :جهود عمر التجديدية -ب
 :إعفاء الناس من امللك العضوض وإعادة األمر شورى -١

     ِلويتضح ذلك من خطبته حينما وي قـد   ! أيها الناس   ":  اخلالفة فقال  يإن
 وال مـشورة مـن      ، له ٍةبِل وال طَ  ،ابتليت ذا األمر عن غري رأي كان مين فيه        

فصاح  ،فاختاروا ألنفسكم  ، وإني قد خلعت ما يف أعناقكم من بيعيت        ،املسلمني
 ِنم فِل أمرنا بالي   ، قد اخترناك يا أمري املؤمنني ورضينا بك       :صيحة واحدة  الناس
  .)١٦١("والربكة

                                                        
  .٥١ ص،)هـ١٤١٦ ،القاهرة، مكتبة اآلداب (،اددون يف اإلسالم: عبد املتعال) الصعيدي) (١٦٠(
، هناك خالف يف  ٦٥ص) بريوت، دار الكتب العلمية    (،سرية عمر بن عبد العزيز    : ابن اجلوزي ) ١٦١(

أما بعد فإنه ليس بعـد      : "ها عمر جاء فيها   أول خطبة خطبها، ذكر اآلجري أن أول خطبة خطب        
نزل عليه كتاب، أال ما أحل اهللا عز وجل حاللٌ إىل يوم            وال بعد الكتاب الذي أُ    ،   نيب rنبيكم  

القيامة، وما حرم اهللا حرام إىل يوم القيامة، أال لست بقاض ولكين منفذ، أال وإين لست مببتـدع   
معصية اهللا عز وجل، أال إين لست خبريكم ولكـين          ولكين متبع، أال إنه ليس ألحد أن يطاع يف          

 : بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجـري       و أب ،"الًمكم حِ لَقَ غري أن اهللا جعلين أثْ     ،رجل منكم 
 ، عبداهللا عبدالرحيم عـسيالن    .د:  حتقيق ، حفص عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا وسريته        أيبأخبار  

=  
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لقد كان هذا أول عمل جتديدي يقوم به عمر بن عبد العزيز حيث أعفـى      
 .الناس من امللك العضوض وأعاد للحياة اإلسالمية أمر الشورى

   :إحياء الدور احلقيقي لبيت مال املسلمني -٢
ذكر ابن عبد احلكم  ،لقد أعاد عمر إىل بيت مال املسلمني احلياة من جديد        

وقام عمر بن عبد العزيز فقربت  ،فن سليمانملا د ": بن عبد العزيز  ايف سرية عمر    
مراكب مل تركب قط يركبها اخلليفة أول        : فقالوا ؟ما هذه  :فقال ،إليه املراكب 

 ضم هذا إىل بيت مال       !يا مزاحم  :وقال ،فتركها وخرج يلتمس بغلته    ،ما يلي 
رب ض كانت ت  ،ونصبت له سرادقات وحجر مل جيلس فيها أحد قط         ،املسلمني

سرادقات وحجر مل جيلس فيهـا       : فقالوا ؟ ما هذه  :فقال ،للخلفاء أول ما يلون   
ضم هذه إىل أموال    !  يا مزاحم    : قال ، جيلس فيها اخلليفة أول ما يلي      ،أحد قط 
 ،ه وانصرف إىل الفرش والوطاء الذي مل جيلس عليه أحد    مث ركب بغلت   ،املسلمني

مث  ،فجعل يدفع ذلك برجله حىت يفضي إىل احلصري  ،يفرش للخلفاء أول ما يلون    
  . ضم هذا ألموال املسلمني ! يا مزاحم:قال

وبات عيال سليمان يفرغون الدهان والطيب من هذه القارورة إىل هـذه             
وكان اخلليقة إذا مات     ،حىت تتكسر  ؛لثيابويلبسون ما مل يلبس من ا      ،القارورة

وما مل يلبس من الثياب وما       ،أو مس من الطيب كان لولده      فما لبس من الثياب   
هذا  :فلما أصبح عمر قال له أهل سليمان      .مل ميس من الطيب فهو للخليفة بعده      

هذا مما لبس اخلليفة من الثيـاب        : قالوا ؟وما هذا  ؟وما هذا  :قال ،لك وهذا لنا  
                                                        =  

 وجيوز أن ما ذكره اآلجـري       ،٦٣، ص )هـ١٤٠٠،  ٢ مؤسسة الرسالة، ط   :دمشق -بريوت  (
  .جزء من اخلطبة السابقة
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وما مل ميس ومل يلبس فهو للخليفة بعده وهو لك          ، من الطيب فهو لولده    ومس، 
ولكن يا مزاحم ضم هذا كلـه إىل   ، ما هذا يل وال لسليمان وال لكم   :قال عمر 

   .)١٦٢("ففعل ،بيت مال املسلمني
 وليس  ،فبيت مال املسلمني للمسلمني    ،لقد أعاد عمر األموال إىل أصحاا     

 فأموال املـسلمني هلـا      ،اإلنفاق منه يكون حبساب    و ،للحاكم وذريته من بعده   
  . اليت حددا الشريعة اإلسالمية،مصارفها الشرعية

  :رفع املظامل -٣
 ولعل  ، اليت أحدثها عمر تتمثل يف رد املظامل       ،لة الكربى األخرى  قْكانت الن

من عبـد اهللا  ":هذا يتضح بصورة كبرية يف رسالته إىل عماله بعد ما ويل اخلالفة       
مث  ،ي كنت كتبت إليكم برد املظـامل  فإن، أما بعد.مر أمري املؤمنني إىل العمال ع

فاطلعت من بعض أهلها على      ،مث كتبت إليكم بردها    ،كتبت إليكم أن حتبسوها   
مث رأيت أن أردهـا   ، قد كنت رددا  حىت قبضت أمواالً   ،خيانات وشهود زور  

    ينجلي األمر مِ    من أن أحبسها حىت     إيلَّ على سوء ظن بأهلها أحب على  ، غدٍ ن 
  .)١٦٣( والسالم.فإذا جاءك كتايب هذا فارددها على أهلها ،ما ينجلي عنه

                                                        
 سرية عمر بن عبد العزيز علـى مـا رواه           :حممد عبد اهللا بن عبد احلكم     أبو  ) ابن عبد احلكم  ) (١٦٢(

ـ ١٤٠٤، ٦بريوت، عامل الكتب، ط (،أمحد عبيد:  حتقيق ،اإلمام مالك بن أنس وأصحابه      ،)هـ
  .٣٩- ٣٧ص 

 ما أخرجه اإلمام مالك     ، ومن املواقف اليت تبني وقوفه أمام ظلم الوالة        .٨١ص: املرجع السابق  )١٦٣(
 أَنَّ عمر بن عبد الْعِزيِز كَتب يف مـاٍل     ،عن ماِلٍك عن أَيوب بن أِبي تِميمةَ السخِتياِني       : يف املوطأ 

 ثُم عقَّب بعـد  ، ِمن السِنني  ى ويؤخذ زكَاته ِلما مض    ،قَبضه بعض الْوالَِة ظُلْما يأْمر ِبردِه إىل أَهِلهِ       
عبـداهللا  أبـو   مالك بن أنس      فإنه كان ِضمارا،   ؛ذلك ِبِكتاٍب أَنْ الَ يؤخذُ منه ِإالَّ زكَاةٌ واِحدةٌ        

=  
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 ،اً أحد مِلظْ دون أن ي   ،وهذا التردد والتأين يبني حرص عمر على رفع املظامل        
 ) شهود زور  ،خيانات( طبيعة البيئة احمليطة باخلليفة      ، من جهة أخرى   ،ويكشف

 ولكنـه التـصميم     ،أن ترفع املظامل يف تلك األجواء     وهذا بطبيعته عمل جسيم     
وإن  ،العمري على التجديد السين الذي يصل الليل بالنهار للوقوف على احلقائق          

  .أعيته احليل فليس أمامه سوى األخذ بالظاهر واهللا له البواطن
:  روى ابن عبد احلكـم    ،ولكن املظامل الواضحة أنى لعمر أن يسكت عنها       

فـاقرأ   : أما بعـد : عبد العزيز إىل عماله كتابا يقرأ على الناس وكتب عمر بن  "
 مـن  ، على لسان أمري املؤمنني ،وضع اهللا عنهم    مبا ،كتايب هذا على أهل األرض    

ومثـن   ،واملهرجـان  ،الـنريوز  : اليت كانت تؤخذ منـهم يف      ، والتوابع ،املظامل
 ،طرة وهـم القـسا    اجلهابذةوأجور   ،وجوائز الرسل  ،وأجر الفيوج  ،الصحف

وصرف الدنانري اليت كانت تؤخذ منهم من فضل ما          ،وأنزاهلم ،وأرزاق العمال 
وليحمدوا  ؛ الذي كان يؤخذ منهم فضل ما بني الكيلني        ،بني السعرين يف الطعام   

  .)١٦٤()"U(اهللا 
 ،وإنما نعم به أهل األرض أيضا      ، بعدل عمر   فقط وهكذا مل ينعم املسلمون   

 لكوا مما   ؛ واليت مساها بنفسه مظامل    )ضرائبال(ولقد أسقط عمر عنهم التوابع      
لكوا من مظان    ؛ ومن جهة أخرى   ،هذا من جهة   ،مل ينص عليه الشرع احلنيف    

  . وإن كانوا غري مسلمني،جلب احلرج واملشقة على الرعية
                                                        =  

ريب، القاهرة، دار إحياء التراث الع     (،حممد فؤاد عبد الباقي   : حتقيق ، موطأ اإلمام مالك   :األصبحي
  ).٥٩٤( رقم ١/٢٥٣ ،)بدون تاريخ

  .١٤١ ص،)مرجع سابق (،بن عبد احلكم ال،سرية عمر بن عبد العزيز) ١٦٤(
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       ظان أن رفع املظامل مل ي الواقعة على الرعية من أسرته املظاملَ ِلطُ وال يظنن ، 
أنه بلغه أن قوما مـن األعـراب        ": يف احللية ) هـ٤٣٠:ت(فقد ذكر أبو نعيم   

 كانت األعراب   ،العزيز قوما من بين مروان يف أرض       خاصموا إىل عمر بن عبد    
عمـر بـن     :فقال ، فأعطاها بعض أهله   ،امللك  فأخذها الوليد بن عبد    ،أحيوها
 أحـىي   مـن ، والعباد عباد اهللا،البالد بالد اهللا( :rقال رسول اهللا    :العزيز عبد
   .)١٦٥("ها على األعرابفرد، ) فهي له ميتاًأرضاً

   :إعادة الكرامة للجماهري مبساواا حبكامها-٤
ملا ويل عمر بن    " :وقد جتلى ذلك واضحا فيما ذكر ابن عبد احلكم من أنه          

وإن  ، يا معشر الناس إن تقومـوا نقـم        :فقال ،عبد العزيز قام الناس بني يديه     
وسن سـننا   ،إن اهللا فرض فرائض    ،يقوم الناس لرب العاملني   ما  فإن ،تقعدوا نقعد 

 :ومن أراد أن يصحبنا فليـصحبنا خبمـس        ، ومن تركها حمق   ،من أخذ ا حلق   
ويدلنا من العدل إىل ما ال تـدي         ،يوصل إلينا حاجة من ال تصل إلينا حاجته       

يغتـب  وال   ، ويؤدي األمانة إلينا وإىل النـاس      ،ويكون عونا لنا على احلق     ،إليه
وكان عمر   .)١٦٦(ومن مل يفعل فهو يف حرج من صحبتنا والدخول         ،عندنا أحدا 

 : ويقول هلـم   ،لهأن ال يقوموا    ويشري إليهم    ،يتقدم إىل احلرس إذا خرج عليهم     
                                                        

 وإن كان   ، سنده ضعيف  )البالد بالد اهللا  ( :وحديث،  ٥/٢٧٤،  )مرجع سابق  (،حلية األولياء  )١٦٥(
 مسنده عـن   وأمحد يف  ،)٥٠ (،أخرجه الدارقطين يف سننه عن أم املؤمنني عائشة        ،معناه صحيحاً 

 ،، وأسـىن املطالـب    ١/٢٣٩ ، املقاصد احلسنة  : ويطالع يف تضعيفه   .)١٤٢٠(الزبري بن العوام    
  .١/٣٤٢ ،، وكشف اخلفاء١/١٠٨

  .٣٩ ص،)مرجع سابق( ، البن عبد احلكم،سرية عمر بن عبد العزيز) ١٦٦(
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   .)١٦٧("تبتدئوين بالسالم إمنا السالم علينا ولكم ال"
 إنما  فالرجل! وال يطالبهم أن يبدؤه بالسالم      ! فهكذا كان عمر ال يقام له       

 ومحلـه اهللا    ،ل الذي ناء به   م ال فرق بينه وبينهم سوى هذا احلِ       ،هو رجل منهم  
)U (ولكن ملساعدته علـى   ،فمن أراد أن يصحبه فليصحبه دون حرج       ،أمانته 
 فاجلميع  ، أو ينقل أخبارهم   ،ب عنده اآلخرين  ا وليس ليغت  ،األمانة إىل أهلها   أداء

  .عنده سواسية
  :سنةاالعتصام بالكتاب وال -٥

 ،فليس ما فعله من رفع املظامل      ،وهذه من أوضح مسالك التجديد عند عمر      
 وإحياء دور بيت املال يف تنظـيم        ، وتطبيق الشورى  ،وإعادة الكرامة للجماهري  

 وكسر عنـق    ،مصارف الزكاة واخلراج يف مصارفه الشرعية سوى إحياء السنة        
  .الفساد املستشري يف النفوس

 : أما بعـد   : كتب ، عمر بن عبد العزيز    يِلملا و ": أنه ،روى ابن عبد احلكم   
ولزوم كتابه  ،ي أوصيكم بتقوى اهللا   فإن،  نبيه  نة  واالقتداء بسr فإن اهللا   ، وهديه

 حني  وأخذ عليكم احلجة   ،وأعذر إليكم يف الوصية    ،بني لكم ما تأتون وما تتقون     قد  
يل ز  نيديه وال من خلفه ت    يأتيه الباطل من بني      ال أنزل عليكم كتابه احلفيظ الذي    

 Z!  "  #  $%  &  '  )  (  *]  :قـال ف ،من حكيم محيـد   
!  "  #  $  %  &  '  )  (    ]  : وقـال  ،)١٠٥ :اإلسراء(

  *Z )فأقيموا فرائضه  ،)٥٢ :األعراف،  واعملوا مبحكمـه   ،ننهواتبعوا س ، 
                                                        

  .٤٠ ص،املرجع السابق) ١٦٧(



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
١١٨ 

وأولكم  ،مكمفإن اهللا علمكم منه ما عل     ،وآمنوا مبتشاه  ،واصربوا أنفسكم عليه  
  .)١٦٨(" وأشده فرقة،وأوهنه قوة ،يومئذ أقل الناس شوكة

وطالـب   ،تبني املنهج الذي ألزم بـه نفـسه        ،وهذه دعوة عمرية صرحية   
وهو مبدأ عظـيم مـن    ، وهو مبدأ االعتصام بالكتاب والسنة،اجلماهري بالتزامه 

  .مبادئ اإلحياء والتجديد هلذا الدين
 اليت دائما يـصدرها     ،عبارة ابن عبد احلكم   هو  ولعل الشيء امللفت للنظر     

 إنّ الرجـل مل    .يِلا و مه عمر لَ  لَع فَ  ِذكْره  فكل ما سبق   ،)..عمر يِلملا و ( :بقوله
 ،ولكنه هكذا وبكل يـسر     ، وال مراحل انتقالية   ،ثنائية وال ، مخسية اًيضع خطط 

لـة الـيت    قْلك الن  ت  هو  وكأنّ التجديد  ؛)يِلو املَ(انتقل إىل اإلحياء والتجديد     
اليت حياولون صباح مساء أن جيددوا الدين  ومقلِّدوهم،  رنا منها املستشرقون و   حيذِّ

 ليس سوى وهم    ،سم ضغط الواقع املتحرك   ا حتت   ،تأباه نصوصه  ،جتديدا بدعيا 
 ، وأثبت بالدليل أن األمة قادرة على العودة مرة أخـرى          ،ر منه عمر  ِذ ح ،كبري

أن  : ولذلك أكد عمر يف اية اخلطبة      ؛ىل منهاج را  وبكل سهولة إ   ،وبكل يسر 
 ، وأوهن قوة وأشـد فرقـة     ، وهم أقل شوكة   ،الصحابة كانوا معتصمني بالسنة   

 أن يكونوا أكثر اتباعـا واعتـصاما        ،نون يف األرض   وهم ممكَّ  ،فحري باألتباع 
  .بالكتاب والسنة

  : تدوين العلوم اإلسالمية–٦
ر العلـم يف  ونش ، إىل تدوين العلوم اإلسالميةلقد سعى عمر بن عبد العزيز  

كان  :مسعت مالكا يقول   :قالروى عبد الرزاق عن ابن وهب        "،ربوع الدولة 
                                                        

  .٦٥ ص،املرجع السابق) ١٦٨(
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ويكتـب إىل    ،مهم السنن والفقـه   يعلِّ ،عمر بن عبد العزيز يكتب إىل األمصار      
 مويكتب إىل أيب بكر بن حز      ،يعملوا مبا عندهم   وأن ،ىيسأهلم عما مض  املدينة  

 وقد كتـب    ،فتوىف عمر  ، ويكتب ا إليه   ،أن جيمع السنن   )١٦٩()هـ١٢٠:ت(
  .)١٧٠( قبل أن يبعث ا إليه،ابن حزم كتباً

 العزيـز   عمر بن عبد  يف جامعه الصحيح أن     ) هـ٢٥٦:ت(وقد أورد البخاري    
 ؛فاكتبـه  rانظر ما كان من حديث رسول اهللا         :بن حزم ابكر   كتب إىل أيب  

وال تقبل إال حديث الـنيب      ،العلماءت دروس العلم وذهاب     فْي خِ فإن r، ْولـ ت شوا فْ
  .)١٧١( العلم ال يهلك حىت يكون سراًفإنّ ؛لم من ال يعلمعجلسوا حىت يتولْ ،العلم

ومن هذه النصوص يتنب لنا أن دور عمر يف تدوين العلوم اإلسالمية أخـذ              
  :ثالثة اجتاهات

  . والسؤال عنه عند أهله، حتري عمر نشر العلم:أوالها
                                                        

أبـو   : يقال امسـه   ،ن حزم األنصاري اخلزرجي مث النجاري املدين      بكر بن حممد بن عمروب    أبو  ) ١٦٩(
 امسه وكنيته واحد، ويل القضاء واإلمرة واملوسم لسليمان بـن           : ويقال ،حممدأبو   : وكنيته ،بكر

 وهناك خـالف  ،)٧٢٥٤( رقم ،٣٣/١٣٧ ، ذيب الكمال. مث لعمر بن عبد العزيز    ،عبد امللك 
  .نيقول حيىي بن معهو ه يف تاريخ وفاته  وما اخترنا،يف العام الذي تويف فيه

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين      :عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري        أبو  ) ابن عبد الرب  ) (١٧٠(
 وزارة عمـوم    ،املغرب (،حممد عبد الكبري البكري    ، مصطفى بن أمحد العلوي   : ، حتقيق واألسانيد

قواعـد   :حممد مجال الـدين القـامسي     و،  ١/٨١ ،)هـ١٣٨٧ ،األوقاف والشؤون اإلسالمية  
  .٧٢ ص،)هـ١٣٩٩ ،بريوت، دار الكتب العلمية(، التحديث من فنون مصطلح احلديث

 وقد أورد صاحب ذيب الكمال يف ترمجة        ،)٣٤(باب كيف يقبض العلم     : صحيح البخاري ) ١٧١(
          سألت ابنه عبد اهللا    ف: قال مالك : "دتِقعت فُ ِضأيب بكر بن حزم ما يؤكد أن هذه الكتب اليت و

  .٣٣/١٤٠ ،ذيب الكمال".  فقال ضاعت،أيب بكر عن تلك الكتب ابن
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ويطالبـهم   ،فهو يسأل أهل املدينة يف الفقـه   ، حتري عمر العمل بالعلم    :وثانيها
  .بالعمل مبا عندهم

  . الوقوف على السنة والسعي يف مجعها:وثالثها
ليس مشروعا إلحياء العلوم وجتديـدها       فمشروع تدوين العلوم اإلسالمية   

ـ       ، وإنما مشروع متكامل   ،ألجل ذاا  ائز إميانيـة    هدفه إحياء األمة علـى رك
  .ثابتة ال تتبدل وال تتغري ،وعلمية

   : مواجهة الفرق الضالة- ٧
الذي  ،ذلك الفكر  بغافل عن    ، وإحيائه للسنة  ،مل يكن عمر يف رده للمظامل     

 أخرج اإلمام مالك يف املوطـأ       ،وأصوهلا الثابتة  ، وعقيدا ،األمةب يسعى للفتك 
 :سري مع عمر بن عبد الْعِزيـِز فقـال  أكنت  ": أِبي سهيِل بن ماِلٍك أنه قال عن
فَِإنْ تابوا وِإالَّ عرضـتهم      ، تستِتيبهم أنفقلت رأيي    ؟رأْيك يف هؤالَِء الْقَدِريةِ    ما

وذَِلـك   : قال ماِلـك   . وذَِلك رأيي  : فقال عمر بن عبد الْعِزيزِ     ،على السيفِ 
   .)١٧٢(" رأيي

ن الإلسالم منهم موقف   ؛ن على اإلسالم املخربون يف عقيدته     فهؤالء الناقمو 
   :ال ثالث هلما
  . االستتابة:أوهلما

   .منعها ِمن نشر ضالالا وحماربتها لدين األمة ووحدا :واآلخر
 واملوعظـة   تلك األفكار باحلكمـة   وهذا املوقف العادل يطهر اتمع من       

                                                        
، وسـنن البيهقـي الكـربى،       )١٥٩٧ (،أخرجه مالك يف املوطأ، كتاب القدر     :  أثر صحيح  )١٧٢(

)٢٠٦٧٢.(  
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 ؛إىل فتنة لك احلـرث والنـسل       فإن األمر ال شك سيتحول       أبوا فإن   ،احلسنة
  .لكوا حرباً على األمة ودينها وأمنها ، دون هوادة،دهاولذلك وجب وأْ

 روى :وهناك روايات أخرى تبني موقف عمر احلـازم يف هـذه املـسألة       
قال عمر بن   : "ن عمر قال  ب عن حكيم    :صاحب اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية     

 وإال  ،وافُّ فإن كَ  ،ن يوعز إليهم فيما أحدثوا من القدر       ينبغي ألهل القدر أ    :عبد العزيز 
لَّس١٧٣(" ألسنتهم من أقفيتهم استالالت(.  

وهذا بسبب جرميتهم يف حتريفهم للدين، ال ِمن قبيل اإلكـراه يف الـرأي              
  .واالجتهاد

 فعـن  ، كان يرى حبتمية النفي)رضوان اهللا عليه( وبعض الروايات ترى أنه   
قال عمر بن عبـد العزيـز يف         : قال ، أيب خمزوم عن سيار    إمساعيل بن علية عن   

  .)١٧٤(وا من ديار املسلمنيفُ وإال ن، فإن تابوا،يستتابون: أصحاب القدر
وذلك محاية للمجتمع من نشر الضالالت، ومن حتريف الدين وليس هـذا    

  .من قبيل اإلكراه يف الرأي، أو احلجر عليه بغري حق
  :اليت أثارها الشيخ أمني اخلويل ،الرأي واالعتقاد رية لنا وقفة مع شبهة ح،وهاهنا

 خرجـت   ،ذكر الشيخ أمني اخلويل ما دار بني عمر وفرقة من اخلـوارج           
 أو  ،أن ال حتركهم إال أن يسفكوا دما      "فذكر أن عمر كتب إىل عامله        ،بالعراق

وانظر رجال صليبا حازما     ، فإن فعلوا فخل بينهم وبني ذلك      ،يفسدوا يف األرض  
                                                        

اإلبانة عن شـريعة الفرقـة الناجيـة    : عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد بن بطة العكربي احلنبلي      أبو  ) ١٧٣(
، ٢ دار الراية للنشر، ط    ،السعودية (،عثمان عبد اهللا آدم األثيويب    : ، حتقيق وجمانبة الفرق املذمومة  

  ).١٨٣٦(رقم ، ٢/٢٣٤ ،)هـ١٤١٨
  ).١٨٣٧( ٢/٢٣٤ ،املرجع السابق) ١٧٤(
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مث كتب عمر إىل زعـيم       ، وأوصه مبا أمرتك به    ، ووجه معه جندا   ،هه إليهم فوج
   .)١٧٥(..". ويسأله عن خمرجه،اخلوارج يدعوه

لقد اختذ الشيخ من تلك القصة وغريها من مواقف عمر املتساحمة مع أمثال             
هم من فْ وي، يف عهد عمر بن عبد العزيز،هؤالء دليال على حرية الرأي واالعتقاد   

خ أنه على ادد أن يسمح للمذاهب اهلدامة أن حتيا وتنمو يف دولـة              كالم الشي 
  . وال مينع مذهبا جديدا خيالف أصول اإلسالم، منحالً فال جياهد فكراً،اإلسالم

 وظيفة ادد األساسـية     نّأ إذ   ؛وهذا الفهم خمالف لعمل ادد يف اإلسالم      
 ترك احلبـل علـى غاربـه     وليس،إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة     

  . ولكل خارج عن شرع اهللا منتهك حلدود اهللا، واملتزندقة،للمبتدعة
 عمر بن عبد العزيز قنطرة لشيوع الفرق        لَ جع واحلق الذي ال مرية فيه أنَّ     

 ذلك ألن عمر مل يوافق على مثل تلك         ؛ شديد يف فهم النصوص     تعسف ،الضالة
هذه اجلماعات مـن     غ كما أنه فر   ،طيتهالتجمعات املعادية ملنهج اإلسالم ووس    

 ا الفوضويه لن يسمح أن تنتهك احلرمـات        ،مضمووتتعـدى   ،فأعلمهم أن
  . حدود اهللا ويفسد يف األرض

ويعلم اهللا   ،وأثبت هلم بالدليل خطأهم    ،بعد أن حاورهم   ،لقد فرقهم عمر  
فما الـداعي    ، ولكنه أمن شرهم   ،أنهم لو مل يتفرقوا لقاتلهم ومزقهم كل ممزق       

  .!؟ وما الدليل يف ذلك على حرية الرأي؟لسفك دمائهم
           والقضائي إنّ مبدأ حماورة اخلارجني على الدولة من أسس النظام السياسي

 الـسماح    وإنما يعين  ، وهو ال يعين أبدا احلفاظ على هذه املذاهب        ،يف اإلسالم 
                                                        

  .١/٧٩، )مرجع سابق (،اددون يف اإلسالم: أمني) اخلويل) (١٧٥(
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 حقنا لـدماء    ؛دورهم ليقوموا ب  ؛ وإفساح اال للعلماء   ،للقضاء أن يأخذ جمراه   
من املقاصد  هو   إذ احلفاظ على النفس      ؛هذه الفئة كلما كان ذلك ممكنا ومتاحا      

  .العليا للشريعة اإلسالمية
  :تزكية نفوس الرعية -٨

ومن ذلـك    ،وتعهده الرعية باملوعظة   ،ووصاياه ،من خطبه  :ويتضح ذلك 
س عليكم بتقـوى    يا أيها النا  ":  بقوله ،هم يف إحدى خطبه إىل التقوى     إليدعوته  
   .)١٧٦(" من التقوىفلَ وال خ، من كل شيءفلَفإن تقوى اهللا خ ،اهللا

ي مل أمجعكم   إن": ومن ذلك قوله   ،نراه خيوفهم من البعث    :ويف خطبة أخرى  
فوجـدت   ، وما أنتم إليه صائرون    ،ي نظرت يف أمر معادكم     ولكن ،ألمر أحدثته 

١٧٧(لمث نز ،ب به هالكاواملكذِّ ،ق به أمحقاملصد(.  
 زعمـاء    بعـض  من املناهج الغائبة لـدى    قد يكون   ي    وهذا املنهج التهذيب  

 ،وأعينهم متجهة إىل الـدنيا     ، الذين يدعون إىل اإلصالح    ،اإلصالح والتجديد 
 ، والفقه اجلديـد ، واملساواة ، فتسمعهم يتحدثون عن احلرية    ؛ومتاعها ،وزخرفها
 ليست سـوى    ، األخالقي  وينسون أن أي دعوة تفتقد اجلانب      ،إخل.. .واملصاحل

  . واجلشع املتنامي، سرعان ما تأكلها نريان األنانية املفرطة،دعوى نفعية جوفاء
فعمر بن عبـد   .وهذه النقطة تبني جبالء حقيقة ادد على رأس املئة األوىل   

وإنما كان جمـددا   ،العزيز مل يكن جمددا يف ناحية من نواحي اإلسالم أو الشرع    
  . قائما على الكتاب والسنة، متكامال،يا ضوياميتلك مشروعا حضار

                                                        
  .٤١ ص،)مرجع سابق( ، البن عبد احلكم،سرية عمر بن عبد العزيز )١٧٦(
  .٤١ ص،املرجع السابق )١٧٧(
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وهذه املسألة من أكرب املسائل اليت جيب أن يعاد يف ضوئها دراسة سـرية              
 ، وأول اددين بعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالم   ،خامس اخللفاء الراشدين  

 وإمنا أن نقف على أركان املـشروع        ،فاملسألة ليست أن نبحث يف عدل عمر      
  . ودفع حياته مثنا له، الذي تبناه عمر،تجديدي املتكاملال

وهو أنه مل يترك     ،بقي أن نشري إىل أهم ما يؤخذ على عمر بن عبد العزيز           
ويعيـد نظـام انتخـاب       ،فيلغي طريقة احلكم الوراثي    ،األمر من بعده شورى   

  .أو يوصي باخلالفة من بعده للصاحلني ،اخللفاء
 ،إىل أن ذلك مل يغب عن عمر بن عبد العزيـز           ومن معامل احلق أن نشري      

لو كان يل من األمر شيء ما عدوت ا القاسم بـن            ": ولذلك قال عند املوت   
  .)١٧٨("د بن العاصياعيل بن عمرو بن سع وصاحب األعوص إمس،حممد

 ولذلك أبدى عمـا     ، فهذا اإلصالح كان نصب عني عمر ومطمح بصره       
وإعـداد   ،ة السلطة األموية من اتمع    قلع شأف " ولكن   ،يف نفسه من هذا األمر    

 مل يكن مـن    ،هم للنهوض بأعباء اخلالفة   ، وتربية أفكارهم وأذهانِ   عامة املسلمني 
  .)١٧٩(" ميكن أن يتم يف مدة ثالثني شهرايثحب ،السهولة واليسر

                                                        
بـريوت،   (،الطبقات الكربى: سعد بن منيع أبو عبد اهللا البصري الزهري حممد بن   ) ابن سعد ) (١٧٨(

: وتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل         ،  ٥/٣٤٥ ،)ت. د ،دار صادر 
حمب الدين أيب سعيد عمر بن :  الشافعي، حتقيقأبو القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا     

٩/٣٢ ،)م١٩٩٥، بريوت، دار الفكر (،غرامة العمري.  
  .٦١ ص،)مرجع سابق (،موجز تاريخ جتديد الدين وإحيائه: األعلىأبو ) املودودي) (١٧٩(
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  املبحث الثاين
  )هـ٢٠٤ :ت( اإلمام الشافعي

لسائب بن عبيد بن   حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن ا          هو  
 ، نزيل مصر  ، الشافعي املكي  ،عبد يزيد بن هاشم بن املطلب املطليب أبو عبد اهللا         

 ولـه أربـع   ، مات سنة أربع ومئـتني ،وهو ادد ألمر الدين على رأس املئتني   
  .)١٨٠(ومخسون سنة

   : عصر الشافعي-أ 
   :فقهلقد جاء الشافعي والعامل اإلسالمي منقسم إىل مدرستني يف دراسة ال

  : أهل احلديث:أوالمها
 سـفيان    وأصحاب ،)هـ١٧٩:ت( نسأ مالك بن    أصحاب ، احلجاز أهلوهم  
ـ ٢٩٠:ت (محد بن حنبل  أ  وأصحاب ،)هـ٢٤١ :ت (الثوري   وأصـحاب  ،)هـ

 ، احلديث أصحاب مسوا   وإمنا ؛)هـ٢٩٧:ت( األصفهاينّداود بن علي بن حممد      
وال  ، على النصوص  األحكاموبناء   ،األخبارونقل   ،األحاديثلعنايتهم بتحصيل   

  . )١٨١(أثراً أو  ما وجدوا خرباً، القياس اجللي واخلفيإىليرجعون 
                                                        

 ،تقريـب التهـذيب   : العسقالين الـشافعي ،الفضلأبو  ،أمحد بن علي بن حجر   ) العسقالينّ) (١٨٠(
  .١/٤٦٧ ،)هـ١٤٠٦ ، دار الرشيد،سوريا( حممد عوامة، :قحتقي

 ،حممد سيد كيالين  : ، حتقيق امللل والنحل : حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد       ) الشهرستاين) (١٨١(
  .١/٢٠٦ ،)هـ١٤٠٤ بريوت، دار املعرفة،(
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   : أهل الرأي:واألخرى
ـ ١٥٠:ت( حنيفة النعمان بن ثابت      أىب أصحاب العراق   أهلوهم    ،)هـ

 إبراهيم يوسف يعقوب بن     وأبو )هـ١٨٩:ت( بن احلسن احممد   :أصحابهومن  
واحلسن بن  ،)هـ١٥٨:ت( اهلزيلبن ازفر و ،)هـ١٨٢:ت (القاضيحممد  بنا

 أصحاب مسوا   وإنما ؛)هـ٢٣٣:ت(وابن مساعة    ،)هـ٢٠٩:ت( اللؤلؤىزياد  
 األحكـام  عنايتهم بتحصيل وجه القياس واملعىن املستنبط مـن          أكثر ألن   الرأي

وقد قال   ،األخبار على آحاد    اجلليورمبا يقدمون القياس     ،وبناء احلوادث عليها  
ر على غري ذلك فله     ِد فمن قَ  ، ما قدرنا عليه    أحسن يمنا هذا رأ  عل" :حنيفة أبو

  .)١٨٢(" ولنا ما رأينا،ما رأى
 لقد جاء الشافعي فوجد هاتني املدرستني مسيطرتني على الساحة الفقهية          

 لذلك  ؛ ومالت الكفة لصاحلهم   ، ووجد أهل الرأي قد استعلوا برأيهم      ،والفكرية
 حىت يقـف    ، ويؤصل األصول  ، القواعد مل يكن أمام الشافعي سوى أن يضبط      

  .على أرض صلبة

   : مظان التجديد عند الشافعي-ب
   :مظان التجديد عند اإلمام الشافعي ميكننا إدراجها يف النقاط اآلتيةو

  : االنتصار ألصحاب احلديث:أوالً
أهـل   : بعد أن انشطرت بعلمائها شطرين،األمة إىل السنة لقد رد الشافعي 

كـان أصـحاب     ":عن الـشافعي    ولذلك يقال  ؛ الفقه والنظر   وأهل ،احلديث
                                                        

  .١/٢٠٧ ،املرجع السابق) ١٨٢(
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 وهذه املقولة تـضع  .)١٨٣(" فتيقظوا، حىت جاء الشافعي فأيقظهم ،احلديث رقودا 
فالدور  ، بال منازع،أيدينا على السر يف جعل الشافعي جمدد القرن الثاين اهلجري       

يـام ـذا     يؤهله للق  ،اإلحيائي الذي قام به الرجل يف جمال الدفاع عن احلديث         
 الذي هو مظنةٌ الستغالله فيما بعد التباع       ، ساد فيه تغليب الرأي    الدور يف عصرٍ  

 املعصومة يف الشريعة اإلسالمية، مع أنّ أصـل          واالنتقاص من األصول   ،اهلوى
نشأة مدرسة الرأي ليس ِمن مقاصدها احليدة عن الكتاب والسنة إىل مثل هـذه   

 التأسيس املنهجي الذي جيمع بني العناية بالوحي        النتيجة اخلطرية، لكن، البد من    
  . يف موضعه الشرعي كذلكوبالعقل

كنت عند سفيان بـن     : "وخري ما يؤكد ذلك قول عبد الرمحن اجلوهري       
علـيكم حبـديث     : يقول -الشافعييعنون  - هنا فىت ا ه :فقيل له  )هـ١٩٨:ت(عيينة  

  .)١٨٤("ا من فىت خرياجزى اهللا هذ : فقال سفيان.الرأي ودعوا ،rرسول اهللا 
 ل حمربةً مما أحد من أصحاب احلديث ح     " :محد بن حنبل  أومن ذلك قول    

 يا أبا   :فقلنا ، ومسعت الربيع بن سليمان يقول مثل ذلك       .ةن عليه مِ  للشافعي و إال
 ، بأصحاب احلديث  ونأيهز كانوا   الرؤى أصحاب    إنّ :قال ،؟حممد كيف ذلك  

  .)١٨٥("عليهم وأقام احلجة ،الشافعيمهم حىت علَّ
                                                        

 ،مسألة االحتجاج بالـشافعي :  أبو بكر،أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي     ) البغدادي) (١٨٣(
  .٣٠ ص،) املكتبة األثرية،باكستان (،خليل إبراهيم مال خاطر: حتقيق

االنتقاء يف فضائل الثالثـة     : اإلمام أيب عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطيب        ) ابن عبد الرب  ) (١٨٤(
  .٧١ ص،)لميةبريوت، دار الكتب الع(، y مالك والشافعي وأيب حنيفة :األئمة الفقهاء

  .٧٦ ص،املرجع السابق) ١٨٥(
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 اهللا عبـد قال حممـد بـن       ،والشافعي نفسه جنده يصرح بذم علم الكالم      
 واألهـواء لو علم الناس ما يف الكالم       " : يقول الشافعيمسعت   :احلكم عبد بنا

  .)١٨٦("لفروا منه كما يفرون من األسد
 أنا  : بن علية فقال   إمساعيل بن   إبراهيمذكر عند الشافعي    " :يقال اجلارود و

 أنـا   ، لست أقول كما يقـول     ،وىف قول ال إله إال اهللا      ،يء كل ش  يفخمالف له   
 ، من وراء حجـاب    عليه السالم تكليماً    كلم موسى  الذي ال إله إال اهللا      :أقول

   .)١٨٧("مسعه موسى من وراء حجابأ خلق كالما الذيال إله إال اهللا  :وذاك يقول
نهج القـائم   ومنهجه هو امل   ،فعقيدة الرجل هي عقيدة أهل السنة واجلماعة      

 صح عـن    إذااخلرب   "أنرمحه اهللا    ولذلك أصل الشافعي     ؛على الدليل بال تأويل   
   .)١٨٨("فهو قوله ومذهبه rرسول اهللا 

         فالفقـه   ،فهذه السمة متثل امللمح األول من مالمح التجديد عند الشافعي
ذا ما  فإ ، وإمنا على الدليل من القرآن أو السنة أو اإلمجاع         ،ليس قائما على الرأي   

  .وصل للشافعي احلكم مصحوبا بالدليل فهو مذهبه
  : االلتزام بالدليل والدوران معه حيث دار:ثانياً

 الذين يريدون أن يسريوا على      ر به  نذكِّ ،وحيسن بنا أن نورد شيئا من ذلك      
فـإىل   ، يتبعون فيه أهـواءهم    ،ويأتوا بشرع آخر من تلقاء أنفسهم      ،غري هدى 

  :  كما عرضها الشافعي ورتبها،شريع يف اإلسالمهؤالء نذكرهم مبصادر الت
                                                        

  .٧٩ ص،املرجع السابق) ١٨٦(
  .٧٩ ص،املرجع السابق) ١٨٧(
  .٨٢ ص،املرجع السابق) ١٨٨(
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  :القرآن الكرمي والسنة النبوية - ٢ ،١
 قال الشافعي: "وسنن رسوله ، اهللا على الناس اتباع وحيهففرض r، فقال: 

 [  PO   N  M  L  K  J  I  H     G  F  E  D
  T    S  R  QZ )وقال جل ثناؤه ،)١٢٩:لبقرةا:  [  ©  ¨  §

 «  ª  ³      ²  ±  °  ¯  ®  ¬  

  ¹  ¸  ¶  µ  ´Z)وهو ،فذكر اهللا الكتاب ،)١٥١:البقرة( )١٨٩ 
 : أرضى من أهل العلم بالقرآن يقولنفسمعت م ،وذكر احلكمة ،القرآن

ِكألن القرآن ذُ ؛ واهللا أعلم،وهذا يشبه ما قال ،نة رسول اهللاحلكمة سأُ ورِبتعته 
 ؛نة رسول اهللا س: أن يقال احلكمة ها هنا إال)علمأ واهللا( زجفلم ي ،احلكمةُ

 على موحت ،وأن اهللا افترض طاعة رسوله ،وذلك أنها مقرونة مع كتاب اهللا
 مث سنة ، إال لكتاب اهللافرض :فال جيوز أن يقال لقوٍل ،أمرهالناس اتباع 

  .)١٩٠(رسوله
   نة عن اهللا معىن ما أراد دليال على    وسنة رسول اهللا مبيهخاصمث قَ ،ه وعامن ر

 )١٩١("... رسـوله  ومل جيعل هذا ألحد من خلقه غري       ،تبعها إياه أف ،احلكمة ا بكتابه  
 النضر موىل عمر بن عبيد اهللا مسع عبيد اهللا بـن أيب             أخربنا سفيان عن سامل أيب    

 يأتيه  ، أحدكم متكئا على أريكته    ألفنيال  " :ث عن أبيه أن رسول اهللا قال       حيد ،رافع
                                                        

أمحـد حممـد شـاكر،    :  حتقيـق  الرسالة،:عبد اهللا الشافعي أبو  حممد بن إدريس    ) الشافعي) (١٨٩(
  .١/٧٦ ،)هـ١٣٥٨ ،كتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب مالقاهرة،(

  .١/٧٧ ،رجع السابقامل) ١٩٠(
  .١/٧٩ ،املرجع السابق) ١٩١(
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 ما وجدنا يف كتاب اهللا      ، ال أدري  : فيقول ، أو يت عنه   ، مما أمرت به   ،مر من أمري  األ
  .)١٩٢("اتبعناه

    نة حجيتها     )رمحه اهللا (لقد أراد الشافعيبوصفها املـصدر    ، أن يرد إىل الس 
 ونراه هاهنا   ،وبوصفها املبينة ملا يف القرآن من أحكام       ،الثاين من مصادر التشريع   

وإمنـا   ، بعقله ء إن الرجل ال جيادل أهل األهوا      .تاب والسنة حيشد األدلة من الك   
 ولعل هذه السمة من الـسمات       ،باألدلة والرباهني القاطعة من الكتاب والسنة     

 القـائم  ، والدالة يف نفس الوقت على منهجه   ، املالزمة ملنهج الشافعي   ،األسلوبية
 نص على الكتـاب      إنّ الشافعي  : وقد يقول قائل   ، وليس االبتداع  ،على االتباع 
 ولعل هذا السؤال   ؟ فماذا نفعل يف القضايا اليت مل ترد يف الكتاب والسنة          ،والسنة

  .دفع الشافعي إىل أن يشرع يف احلديث عن اإلمجاع
  : اإلمجاع-٣

         مه  ،)رمحه اهللا (واإلمجاع هو األصل الثالث الذي حتدث عنه الشافعيوقد 
وكأنه  ،فعي حقيقة اإلمجاع وإمكانية حتققهوقد بني الشا  ،على القياس واالجتهاد  

 ألنه  ؛ يزعمون أن االحتجاج باإلمجاع ال مسوغ له       ،يرد على أناس من عصرنا    
قد  : فقال يل قائل:قال الشافعي":  وإليكم نص الشافعي يف اإلمجاع  ،غري متحقق 

                                                        
 ومـا  ، باب االعتصام بالسنة، واحلديث أخرجه ابن حبان يف صحيحه      ،١/٨٩ ،املرجع السابق ) ١٩٢(

 عـن  ،)٤٦٠٥( كتاب السنة ،داود يف سننهأبو  وأخرجه ،)١٢ (، وزجراً  وأمراً  نقالً ،يتعلق ا 
 يأِْتيـِه   ،ال أُلِْفين أَحدكُم متِكئًا على أَِريكَِتهِ     (:  قال ،rنيب  عبيِد اللَِّه بن أيب راِفٍع عن أبيه عن ال        

 ما وجدنا يف ِكتـاِب اللَّـِه        ، ال ندِري  : فيقول ،نهيت عنه  أو   ، ِمما أَمرت ِبهِ   ،اَألمر من أَمِري  
اهنعبات(،  كتاب اتباع سنة رسول اهللا       ، يف سننه  ه وابن ماج r،) كتـاب   ، والترمذي يف سـننه    ،)١٣ 

  .١/٩١ ،الشيخ شاكر يف حتقيقه للرسالةقد صححه  و،)٢٦٦٣ (،rالعلم عن رسول اهللا 
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وأن من قبل عن رسـول اهللا        ،مث أحكام رسوله   ،فهمت مذهبك يف أحكام اهللا    
 بـأن ال حيـل      :مت احلجة مبا قلت   ا وق ،ن افترض طاعة رسوله   أ ب ،اهللا قبل فعن  

 أن هذا فرض    وعلمت ،ملسلم علم كتابا وال سنة أن يقول خبالف واحد منهما         
 ، حكـم هللا    مما ليس فيه نص    ،فما حجتك يف أن تتبع ما اجتمع الناس عليه         ،اهللا

 ال يكون أبـدا إال       أتزعم ما يقول غريك أن إمجاعهم      ؟r ومل حيكوه عن النيب   
 فذكروا أنه   ،اجتمعوا عليه ما  أما   :قال فقلت له   ؟ وإن مل حيكوها   ،على سنة ثابتة  

وأما ما مل حيكوه فاحتمـل أن        . إن شاء اهللا   ، فكما قالوا،  حكاية عن رسول اهللا   
 ؛وال جيوز أن نعده له حكاية      ،واحتمل غريه  ، حكاية عن رسول اهللا    هيكون قالو 

 ميكن فيه   ،توهم شيئا ي  كيحيوال جيوز أن     ، إال مسموعا  كيحينه ال جيوز أن     أل
 ونعلم أنهم إذا كانـت سـنن        ، اتباعا هلم  ؛ فكنا نقول مبا قالوا به     .غري ما قال  

 ونعلم أن عامتهم ال     ،وقد تعزب عن بعضهم    ،رسول اهللا ال تعزب عن عامتهم     
  .أ إن شاء اهللا خطلى وال ع،جتتمع على خالف لسنة رسول اهللا

  أخربنا سفيان عن   :قيل ؟فهل من شيء يدل على ذلك وتشده به        :فإن قال 
أن رسـول  :عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه             

بـن  اعبد اهللا بن أيب لبيد عـن        أخربنا سفيان عن     :)اهللا عبداً نضر( : قال rاهللا  
إن  : فقال ،باجلابية الناس عن أبيه أن عمر بن اخلطاب خطب          بن يسار،  سليمان

مث  ،مث الـذين يلـوم     ، أصحايب واأكرم": رسول اهللا قام فينا كمقامي فيكم فقال      
 ويـشهد وال    ،حىت إن الرجل ليحلف وال يستحلف      ،مث يظهر الكذب   ،الذين يلوم 

 وهو من   ،فإن الشيطان مع الفذ    ، اجلنة فليلزم اجلماعة   ةُحبحأال فمن سره ب    ،يستشهد
ومن سرته حسنته وسـاءته      ،وال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم       ، أبعد االثنني
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 ال معىن له إال     : قلت ؟فما معىن أمر النيب بلزوم مجاعتهم      :قال". سيئته فهو مؤمن  
 إذا كانت مجاعتهم متفرقـة يف       : قلت ؟فكيف ال حيتمل إال واحدا     : قال ،واحد
وقد وجدت األبـدان     ،قوم متفرقني  أبداِندان فال يقدر أحد أن يلزم مجاعة        البل

تكون جمتمعة من املسلمني والكافرين واألتقياء والفجار فلـم يكـن يف لـزوم       
فلـم يكـن     ،وألن اجتماع األبدان ال يصنع شيئا      ، ألنه ال ميكن   ؛األبدان معىن 

 .عليه مجاعتهم من التحليل والتحرمي والطاعة فيهمـا ما للزوم مجاعتهم معىن إال    
ومن خالف ما تقول به      ،تقول به مجاعة املسلمني فقد لزم مجاعتهم      ومن قال مبا    

 وإمنا تكـون الغفلـة يف       ،مجاعة املسلمني فقد خالف مجاعتهم اليت أمر بلزومها       
 كتاب وال سـنة وال       عن معىن   غفلةٌ فال ميكن فيها كافةً    :فأما اجلماعة  ،الفرقة
  . )١٩٣(شاء اهللا قياس إن

 مبـا أصـله يف هـذا        ،يق ملن جاء بعده   وهكذا وجدنا الشافعي يعبد الطر    
 يؤلـف   ، أن رأينا ابن حزم الظاهري     ،وال عجب بعد ذلك    ،الكتاب من أصول  

أما بعد فإن اإلمجاع قاعدة  ": الذي قال يف مقدمته   ،"مراتب اإلمجاع "كتابه الفذ   
 قامـت   إذا ، ويكفر من خالفه   ،ويفزع حنوه  ،إليهيرجع   ،من قواعد امللة احلنيفية   

   .)١٩٤("إمجاع بأنهعليه احلجة 
                                                        

 أخرجـه النـسائي يف      ،صحيح اإلسناد  واحلديث   ،٤٧٥-٣/٤٧٢ ،)مرجع سابق  (،الرسالة )١٩٣(
 مكـان  )أوصيكم( : بلفظ ، والترمذي يف سننه   ،)٩٢٢٢(اب حقوق الزوج    أبو ،السنن الكربى 

يف : يطـالع تـصحيحه   ). ٧٢٤٩(، والطرباين يف األوسـط      )٢١٦٥( كتاب الفنت    ،)مأكر(
  .٤٧٥-٣/٤٧٢، ويطالع تصحيح الشيخ شاكر له يف الرسالة، ١/٢٦٧األحاديث املختارة 

مراتب اإلمجاع يف العبـادات      :حممدأبو  علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري         ) ابن حزم ) (١٩٤(
  .٧ ص،)وت، دار الكتب العلمية، بدون تاريخبري(واملعامالت واالعتقادات، 
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   :تفريقه بني القياس والرأي -٤
 ، الذي مل يسوغه الشرع   ،الشافعي قوما من الفقهاء خيلطون الرأي      لقد رأى 

ويـسمونه تـارة     ،ا مـن اآلخـر    مفال مييزون واحدا منه    ،بالقياس الذي أثبته  
ـ غ لَ، وال قيـاس ،إنّ القول بغري خرب ":فأبطل هذا النوع وقال   ،باالستحسان ير 

   .)١٩٥(" وال يف القياس،r وسنة رسوله ، مبا ذكرت من كتاب اهللا،جائز
:  بقولـه  ، يوضحه عبد احلليم اجلنـدي     ،وموقف الشافعي من االستحسان   

وحيمل العلماء مقالة الشافعي لرفض االستحسان على أنه االستحسان باهلوى          "
  .)١٩٦("دون سند شرعي

   وما ذهب إليه الشافعي ، إن  ": وقرره بقوله  ،مام الشاطيب له فيما بعد اإل    أص
 ؛ أما الـشرع   .أو الشرع  ،وهو إما العقل   ،ناالستحسان ال يكون إال مبستحسِ    

فـال فائـدة     ،ت ذلك ضن األدلة اقت   أل ؛ه واستقباحه قد فرغ منهما    انفاستحس
 ،وضع ترمجة له زائدة على الكتاب والسنة واإلمجـاع        ل وال   ،لتسميته استحسانا 

فـإن   :فلم يبق إال العقل هو املستحسن      ،قياس واالستدالل وما ينشأ عنها من ال    
وإن كـان    ،كان بدليل فال فائدة هلذه التسمية لرجوعه إىل األدلة ال إىل غريها           

  .)١٩٧("بغري دليل فذلك هو البدعة اليت تستحسن
  : ضبط أصول الفقه:ثالثاً

 دون  ،وكان يتطرق إليهـا اخللـل      ،ملا رأى أصول اآلراء ليست مضبوطة     
                                                        

  .٣/٥٠٥) مرجع سابق(الرسالة ) ١٩٥(
 ،القاهرة، دار املعـارف    (،اإلمام الشافعي ناصر السنة وواضع األصول     : عبد احلليم ) اجلندي) (١٩٦(

  .٢٤٣ ص،)م١٩٩٤، ٤ط
  .٢/١٣٦ ،)مرجع سابق (،االعتصام )١٩٧(
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 ،وعندي أن الرسالة أعظم ما تركه الشافعي على اإلطالق من مؤلفات          . سالةالر
لة كل مـن    ز  نوأوضح هلم م   ،ذلك أن الشافعي رد فيه بالدليل على أهل األهواء        

 نة واإلمجاع والقياس واالجتهاد يف التشريع اإلسالميوضبط الكثري  ،القرآن والس
مـن   ،إخل... وخرب الواحـد   ، والناسخ واملنسوخ  ، واخلاص م كالعا ،من مسائله 

  .املسائل األصولية اليت توسع فيها األصوليون بعد ذلك
  : والصعيدي حول الشافعي،شبهات أمني اخلويل

 ، أن يتوقف عند الشافعي وقفة متأنيـة ،كنت أتوقع من الشيخ أمني اخلويل    
   ا فقه الشافعي يستجلي،       أو أن يتوقف عند الرسالة اليت دا الشافعي وليقف  ؛

 ولكـن   ،وجعله جمدد هذا القـرن     ،على حقيقة التجديد الذي أتى به الشافعي      
 ومفهومـا بـدعيا     ، حيرك من خالهلا الشخصية    ،الشيخ كانت له وجهة أخرى    

  فمن ذلك أنه جعل الشافعي إماما  ،للتجديد يسوق الشافعي إليه سوقا
 أنه يف :لقدميفقد قال بعضهم منذ ا ": فذكر من غري توثيق   !! للرأي والتأويل 

 ، مث يشري إىل التطور العقلي الفقهي للـشافعي        .)١٩٨(" والرأي لمصر جاء بالتأوي  
وعندما نسخ آراءه الفقهيـة      ،عندما أعاد تصنيف الرسالة مرة أخرى يف مصر       

ة املصرية باآلراء الفقهي١٩٩("ةالعراقي(.  
 ،افعيالذي يروج مثل تلك العبارات عن الش       واحلق أن اخلويل ليس وحده    

 ويـستدل  ،فقد كثر اجلدل يف هذه األيام عن ضرورة أن يتالءم الفقه مع الواقع            
 ألنه  ؛ وهذا االستدالل مرفوض   ،معظم املنادين ذا االجتاه مبا فعله الشافعي آنفا       

                                                        
  .١/٩٩ ،)ابقمرجع س (،اددون يف اإلسالم: أمني اخلويل) ١٩٨(
  .١/٩٨ ،املرجع السابق) ١٩٩(
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 تتعلـق بالتمـسك     ،خيالف ما أصله الشافعي يف الرسالة من قواعد وضـوابط         
  .باألصول املعصومة

 بأنه فقه خمالف ملا ألفه يف مصر تعسف         ،فعي يف العراق  إن تصوير فقه الشا   
 إال إذا كان الشافعي وقف على أدلة أخرى جعلته ينقض اجتـهادا             ،غري مقبول 
أما أن يفهم من ذلك أن الشافعي نقض األحكام املبنية على النصوص             ،باجتهاد
  . ولوى عنق النصوص لتالئم البيئة اجلديدة فهذا حمض افتراء،الثابتة

الحترامـه   ؛ جمدد القرن الثـاين    يوإذا كان الشيخ اخلويل يرى أن الشافع      
فـإن الـشيخ    !!  ودورانه باملادة الفقهية مع الزمان واملكـان       ،ولتطوره ،العقل
 ،املتعال الصعيدي يرى أن الشافعي ال يستحق لقب جمدد القـرن الثـاين             عبد

 من فقيه سـين آخـر       بل أين الشافعي الفقيه السين    ": فيقول!! ويصفه باجلمود 
 كما ضـاق    ، فلم يضق بتلك الثقافات األجنبية     ، وكان أكثر ثقافة منه    ،عاصره

ـ ٢٤٣:ت( وهذا الفقيه السين هو القاضي حيىي بن أكـثم           ،الشافعي ا   )"هـ

وقـد جـارى   ":  فقـال ،ومل يكتف بذلك بل ذهب إىل مجود الشافعي   .)٢٠٠(
اهر النـصوص يف األصـول    من أهل السنة يف اجلمود على ظـو        الشافعي غريه 
كما جـرى    ،ويذم االعتماد على دليل العقل     ،فكان يذم التأويل فيها    ،والفروع

   .)٢٠١("عليه علماء الكالم يف عصره من املعتزلة
 ، التجديد البدعيدعاةوالواضح أن أهم مؤلفات الشافعي مل تقرأ جيدا عند   

 يف الرسـالة مـا      وله ،غ االجتهاد لْومل ي  ،ذلك أن الشافعي مل حيجر على العقل      
                                                        

  .١/٧٥ ،املرجع السابق) ٢٠٠(
  .١/٧٣ ،املرجع السابق) ٢٠١(



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
١٣٦ 

فال قيـاس مـع      :كل ما هنالك أن الرجل وضع الضوابط       .ينقض تلك املزاعم  
ومل  ":قال الـشافعي  ،قياس إال بشروط   وال ،وال اجتهاد مع قرآن أو سنة      ،نص

 وجهـةُ  ،جيعل اهللا ألحد بعد رسول اهللا أن يقول إال من جهة علم مضى قبلـه            
 نة ، الكتاب :العلم بعدوما وصفت من القياس عليها     ، واآلثار ،اع واإلمج ، والس ، 

 ،فرضـه  :وهي العلم بأحكام كتاب اهللا ،وال يقيس إال من مجع اآللة اليت له القياس ا      
 التأويلويستدل على ما احتمل  ، وإرشاده،ه وخاصهوعام ،ومنسوخه ،وناسخه ،أدبهو

 ،ن إمجاع فبالقيـاس   فإن مل يك   ، فإذا مل جيد سنة فبإمجاع املسلمني      ،منه بسنن رسول اهللا   
 ،وأقاويل السلف  ،وال يكون ألحد أن يقيس حىت يكون عاملا مبا مضى قبله من السنن            

وال يكون له أن يقيس حىت يكون صحيح         ،ولسان العرب  ،واختالفهم ،وإمجاع الناس 
   .)٢٠٢(" وال يعجل بالقول به دون التثبيت،وحىت يفرق بني املشتبه ،العقل

 أما من   ،إىل قواعد وأصول ثابتة ال حتتمل العبث      لقد رد الشافعي الشريعة     
  ونصوص معطلـة لتتناسـب     ، واجتهاد مع نص   ،يريدون أن يتحول األمر إىل فوضى     

ومل  ،ه الشافعي دِرفذلك مل ي   ، والفطر املنحرفة  ، والطبائع الفاسدة  ،الشريعة مع األهواء  
 ، األهـواء والبـدع    وحماربة ، وإنما ذهب إىل رد الناس للمنهاج املستقيم       ،يذهب إليه 

 باألمـة إىل تعـاليم       لقد كانت مهمة العلماء الربانيني العودة      ،وفرض سلطان الدين  
  .أما اليوم فقد ظهر بني ظهرانينا من يسمي هذه العودة مجودا ،السماء
  

                                                        
  .٥١١-٥٠٩/ ٣ ،)مرجع سابق (،الرسالة )٢٠٢(
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  املبحث الثالث
  )هـ٢٤١:ت(أمحد بن حنبل 

 هـ٣٢٤:ت(أبو احلسن األشعري(  
  :بن حنبل طبيعة عصر اإلمام أحمد :أوالً

وتطاولت فيه الفرق    ،فشت فيه البدع   ، اإلمام أمحد يف عصر مضطرب     نشأ
وقد وصف احلافظ    ،rالضالة على أهل السنة، وفشا الكذب على رسول اهللا          

ليها إ يبني حجم املأساة اليت وصل       ،أميناابن حجر العسقالينّ ذلك العصر وصفا       
 الوقت ظهرت البدع ظهـورا      ويف هذا ": العامل اإلسالمي يف تلك احلقبة بقوله     

 ؛حن أهل العلموامت ،وسهاؤورفعت الفالسفة ر ،وأطلقت املعتزلة ألسنتها   ،فاشيا
 ومل يزل األمر يف نقص إىل       ، وتغريت األحوال تغريا شديدا    ،ليقولوا خبلق القرآن  

 ، ظهورا بينا حىت يـشمل األقـوال       ،)مث يفشو الكذب  ( :r وظهر قوله    ،اآلن
  .)٢٠٣("واهللا املستعان ،اتواملعتقد ،واألفعال

  :  جهاد اإلمام أحمد في مناصرة عقيدة أهل السنة:ثانياً
 ،ووصل األمر مداه حينما قام املعتزلة حبمل املأمون على التنكيل بأهل السنة       

ـ ٢١٨(أعلن املأمون يف سنة  :ومن هنا ،ونصرة املعتزلة على غريهم بالقوة   ) هـ
ل الفقهاء علـى  موح ،ه من املخلوقات دعوته إىل القول بأن القرآن خملوق كغري      

                                                        
  .٧/٦ ،)مرجع سابق (،فتح الباري )٢٠٣(
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وامتنع أمحد   ،فامتثلوا خوفا ورهبا   ،ولو اقتضى ذلك تعريضهم للتعذيب     ،قبوهلا
عث ما  وب ،ال باحلديد بفكُ ،بن حنبل وحممد بن نوح عن القول مبا يطلبه اخلليفة         

 غري أنه تـويف ومهـا يف        ،لينظر يف أمرمها   ، الذي كان يف طرسوس    ،إىل املأمون 
  .طريقهما إليه فأعيدا مكبلني إىل بغداد

بعد أن أوصـى     ،ويف طريق العودة قضى حممد بن نوح حنبه يف مدينة الرقة          
مـا يكـون     لِ ،وقد مد اخللق أعناقهم إليك     ،أنت رجل يقتدى به    :رفيقه بقوله 

  .)٢٠٤(" واثبت ألمر اهللا، فاتق اهللا،منك
 فمكـث يف    ،انهفلم يضعف إمي   ،وكان اإلمام أمحد عند حسن ظن الناس      

 ،مل إىل اخلليفة املعتـصم     وح ،املسجد عامني وثلث عام وهو صامد كالرواسي      
 واختذت معـه  ،على القول خبلق القرآن الذي واصل سرية أخيه على محل الناس    

 ليظفر اتمعون منه بكلمة واحدة      ؛يف حضرة اخلليفة وسائل الترغيب والترهيب     
 ، هو كالم اهللا   :قول يف القرآن؟ فيجيب    ما ت  : يقولون له  ،تؤيدهم فيما يزعمون  
  .وال يزيد على ذلك

لكنه كان يـزداد     ،ويبالغ اخلليفة يف استمالته وترغيبه ليجيبهم إىل مقالتهم       
وراحوا يـضربونه بالـسياط دون أن    ،يسوا منه علقوه من عقبيهأفلما   ،إصرارا

ـ   ، وهو يضرب إنسانا مل يقترف جرما      ،يستشعر واحد منهم باخلجل    هك أو ينت
  يأمتُّ ، ورعاً وحمدثاً ، فقيهاً  فما بالكم وهم يضربون إماماً     ، ذنبا  أو يصب  ،عرضا

وهم يتعاقبون على جـسد اإلمـام        ، ومل تأخذهم شفقة   ،به الناس ويقتدون به   
 مث منع   ،راحه وعاد إىل بيته   س مث أطلق    ،الواهن بسياطهم الغليظة حىت أغمي عليه     

                                                        
عبداهللا بن عبد احملـسن التركـي،       . حتقيق د مناقب اإلمام أمحد،    : عبد الرمحن ) ابن اجلوزي  ()٢٠٤(

  .٢٤٦ ص،)هـ١٤٠٩ ،ار هجرد الرياض،(
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حىت  ، ال خيرج من بيته إال للصالة      ،واثقمن االجتماع بالناس يف عهد اخلليفة ال      
 ِلإذا وورد لإلمـام    ،منع القول خبلق القرآن   ) هـ٢٣٢( املتوكل اخلالفة سنة     ي
  .)٢٠٥( فعاد إىل الدرس والتحديث يف املسجد،اعتباره

 ،ولعل هذا اجلهاد املنقطع النظري يف االنتصار لعقيـدة الـسلف الـصاحل            
الرئيسة اليت رشحت اإلمام أمحـد بـن    كان من األسباب  ،ومؤازرة أهل السنة  

مسعت أيب يقـول    ":  قال حممد بن إسحاق    ،حنبل ددية هذا القرن يف العقيدة     
 وأخـرج   )٢٠٦("لذهب اإلسـالم   ؛وبذل نفسه ملا بذهلا له     ،لوال أمحد بن حنبل   

 لوال  : وقال ،أمحد إمام الدنيا  " :احلافظ ابن عساكر عن احلسن بن ربيع أنه قال        
  وحق ،إنّ ألمحد أعظم منة على مجيع املسلمني      :  وقال ، الدين أمحد ألحدثوا يف  

  .)٢٠٧("على كل مسلم أن يستغفر له
  : عودة الزحف المعتزلي في عصر األشعري:ثالثاً

الـذي   ونقف على جهود أيب احلسن األشعري      ،نترك اآلن اإلمام أمحد بن حنبل     
مث فارقه ورجع عـن   ،لة شيخ املعتز عن أيب علي اجلبائي    ، أوالً ،علم الكالم أخذ  

  .)٢٠٨( وشرع يف الرد عليهم والتصنيف على خالفهم،وأظهر ذلك ،االعتزال
                                                        

 الـدكتور فـؤاد     : حتقيـق  سرية اإلمام أمحد بن حنبل،    : الفضل صاحل بن أمحد بن حنبل     أبو  ) ٢٠٥(
 برواية  ، يطالع قصة احملنة كاملة    ،)هـ١٤٠٤،  ٢عوة، ط د دار ال  ،سكندريةاإل (،املنعم أمحد  عبد

  .٨٥-٤٩ ص، لولده صاحل،اإلمام أمحد نفسه
  .٥/٢٧٨ ،)مرجع سابق (، وتاريخ مدينة دمشق،١/٤٥٢ ،)قمرجع ساب (،ذيب الكمال )٢٠٦(
عبـداهللا  .  د :، حتقيق املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل      : عبد القادر بن بدران   ) املشقي) (٢٠٧(

  .١/١٠٨ ،)هـ١٤٠١، ٢بريوت، مؤسسة الرسالة، ط (،عبد احملسن التركي بنا
 ،طبقـات الـشافعية   بن قاضي شهبة،    بكر بن أمحد بن حممد بن عمر        أبو  ) ابن قاضي شهبة  ) (٢٠٨(

ـ ١٤٠٧ ،عامل الكتب  بريوت، (،احلافظ عبد العليم خان   . د: حتقيق  ويطـالع  .١/١١٣ ،)هـ
=  
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 ، يف التـاريخ اإلسـالمي     ا متميز  كان  ظهور األشعري  الذي سبق  الوضع
حيث وصلت بعض الفـرق      ،ومشاا إىل حد كبري لعصر اإلمام أمحد بن حنبل        

واملشكلة  ،املعتقدات واألفكار واملذاهب إىل درجة كبرية من الغلو والتطرف يف         
 -كما قرر أبو احلسن الندوي    -احلقيقية اليت واجهت أهل السنة يف هذه احلقبة         

 وأعرض  ،أنه مل يظهر يف احلنابلة واحملدثني بعد اإلمام أمحد شخصية قوية جذابة           
 ، عن العلوم العقلية اليت شاعت بتـأثري املعتزلـة         ، ومن على شاكلتهم   ،احملدثون
ومن حنا حنوهم يف جمالس البحث واملنـاظرة         ،جة ذلك ظهور املعتزلة   فكان نتي 

وبدأ الناس يعتقدون أن املدافعني عن الـسنة         ،على منافسيهم احلنابلة واحملدثني   
وقد صار هؤالء املتفلسفون يعبثون بتفسري القرآن       .. .متخلفون عن ركب العلم   

  . وعقائد اإلسالم،الكرمي
 وحتكيمـه   ، يذهب إىل تقديس العقل    ،اه عنيف  ووجد يف األوساط العلمية اجت    

 وانطلقت يف العامل اإلسالمي موجة      ،يف املسائل اليت ال تقوم إال بتعليمات النبوة       
 ،كادت تكتـسح اإلميـان بالغيـب       ،والعقلية املتهورة  ،من الفلسفة السطحية  

 لقد كان اإلسالم يومئذ يف حاجة إىل شخـصية          ،على تعاليم السماء   واالعتماد
 لقد كان اإلسـالم    ،ويف مستواها العلمي   ،وق املعتزلة يف مواهبها العقلية    فُة ت قوي

ووجدت هذه الشخصية يف أيب احلـسن        ،يف حاجة إىل عمالق يف العلم والعقل      
٢٠٩(األشعري(.  

                                                        =  
أمحد األرناؤوط وتركي   :  حتقيق ،لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي      ،الوايف بالوفيات  :أيضاً

  .٢٠/١٣٧، )هـ١٤٢٠ بريوت، دار إحياء التراث، (،مصطفى
  .١٤٨-١/١٤٦ ،)مرجع سابق (،رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم: احلسنو أب) الندوي) (٢٠٩(
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حيدثنا عن طبيعة ذلك     ،)هـ٥٧١:ت (،بن عساكر اونترك حجة احلفّاظ    
وحـاد   ،لمني يف اخلافقني قياما سوق البدع عند والة املستقام": العصر فيقول 

فنفوا عـن   ؛ جرأة منهم على رد السنن وإقداما      االعتدال عن سنن    االعتزالأهل  
ومتـادى   ، فلم يثبتوا صفة وال كالما     ،نه ما أثبت لنفسه من صفاته     االرب سبح 

 فشبهوا رم حـىت     ،وأحجموا عن احلق إحجاما    ،أهل التشبيه يف طرق التمويه    
وغلوا يف إثبات كالمه حىت حسبوه       ،وانضماما وافتراقايزا  تومهوه جسما يقبل حت   

 اهللا القدمي ألفا وهاء تتلـو المـا         اسموظنوا   ،وانقساما جتزيا   -جبهلهم-حيتمل  
وأجلموا العوام عن اخلوض     ، واعتصموا بالسنة اعتصاما   ،فامتعض العلماء  ،والما

  .يف علم الكالم خوف العثار إجلاما
وألـدهم  ،اهتماماأشدهم بذلك   ) انههللا عليه ورضو  رمحة ا ( األشعريفكان  

 ،وأمدهم سنانا ملن عاند الـسنة      ،ملن حاول اإلحلاد يف أمساء اهللا وصفاته خصاما       
ألزم احلجة   ،وأصعبهم مراما  ،وأمضاهم جنانا عند وقوع احملنة     ،وأحدهم حساما 

 ،التـشبيه ومل يغل يف     ،فلم يسرف يف التعطيل    ،ملن خالف السنة واحملجة إلزاما    
حىت انتظم مشـل    وأهلمه اهللا نصرة السنة حبجج العقول        ،وابتغى بني ذلك قواما   

  .)٢١٠(انتظاماًأهلها به 

  : مظان التجديد عند األشعري:رابعاً
وتقدمي املنـهج الـذي      ، أراد ا إزالة آثار املعتزلة     ،لقد قاد األشعري محلةً   

                                                        
 القاسم علي بن احلسن     بو أ : حجة احلفاظ مؤرخ الشام    ، ناصر السنة  ،الدمشقي) ابن عساكر ) (٢١٠(

بـريوت، دار    (، فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشـعري        يتبيني كذب املفتر  : هبة اهللا  بنا
  .٢٦-٢٥ ص،)هـ١٤٠٤، ٣، طالكتاب العريب
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 ويـستجيب   ،األمـة الـصاحل   وما سار عليه سلف      ،يتوافق مع القرآن والسنة   
 الذي بدأ فيه تأثري الفكر الفلسفي على مناهج دراسة العقيدة           ،لضرورات عصره 
  : وقد متثلت جهود األشعري يف أمرين مهمني،وأساليب تقريرها

  :منهج أهل السنة واجلماعة وعقيدة السلف الصاحل  الدفاع عن:أوهلما
 ،تبع يف تناول قضايا العقيـدة     لقد أوضح األشعري املنهج الذي ينبغي أن ي       

 وقد أشار األشعري إىل ذلك املنهج يف كتابـه          ،وهو منهج أهل السنة واجلماعة    
 و ،ةاجلهمي  و،ةوالقدري ،قد أنكرمت قول املعتزلة: فإن قال لنا قائل": اإلبانة بقوله 
ا  فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم اليت       ،واملرجئة ، والرافعة ،ةاحلروري 

قيل له  ،ينونِدت :       ا ِدقولنا الذي نقول به وديانتنا اليت ن التمسك بكتاب اهللا    :ين
 عن السادة الصحابة والتابعني وأئمة ي وما رو ،rنة نبينا حممد    وبسU(، (ربنا  

ومبا كان يقول به أبو عبداهللا أمحد بن حممـد           ،وحنن بذلك معتصمون   ،احلديث
 ، وأجـزل مثوبتـه  ، ورفع درجتـه ، وجهه نضر اهللا  ،)هـ٢٤١: ت(بن حنبل 
 الذي ،والرئيس الكامل  ،ألنه اإلمام الفاضل   ؛ما خالف قوله خمالفون    ولِ ،قائلون

وقمع به بدع املبتدعني     ،وأوضح به املنهاج   ، ودفع به الضالل   ،أبان اهللا به احلق   
   .وزيع الزائغني وشك الشاكني

  ومبا جاءوا به من عند     ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته ، باهللا :ا نقر ومجلة قولنا أن 
 )U( اهللا وأنّ ،ال نرد من ذلك شـيئا      ،rاهللا وما رواه الثقات عن رسول اهللا        

 حممدا عبده   وأنّ ، مل يتخذ صاحبة وال ولدا     ، فرد صمد  ، ال إله إال هو    ،إله واحد 
 الساعة آتيـة ال     وأنّ ، اجلنة والنار حق   وأنّ ،ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق    

 على ، اهللا تعاىل استوى على العرشوأنّ ، اهللا يبعث من يف القبور     وأنّ ،ريب فيها 
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 واالسـتقرار ها عن املمارسة    ز  ناستواء م  ،وباملعىن الذي أراده   ،الوجه الذي قاله  
بل العرش ومحلته حممولون بلطف      ،ال حيمله العرش   ،واالنتقالوالتمكن واحللول   

 إىل ختـوم    شـيء وفوق كل    ،وهو فوق العرش   ،ومقهورون يف قبضته   ،قدرته
بل هو رفيع الـدرجات عـن        ،تزيده قربا إىل العرش والسماء      ال  فوقيةً ،الثرى
وهو مع ذلك قريـب مـن كـل         ،كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى      ،العرش
   .وهو على كل شيء شهيد ،وهو أقرب إىل العبد من حبل الوريد ،موجود
ىل لصحبة نبيه الذين اختارهم اهللا تعا    ،ين حبب السلف  ِدون r، عليهم ونثين 

 اإلمام الفاضل بعد رسـول       إنّ : ونقول ،ونتوالهم أمجعني  ،مبا أثىن اهللا به عليهم    
وأظهـره   ، أعز به الدين   ) وتعاىل سبحانه( اهللا    وأنّ tبكر الصديق    أبو rاهللا  

 ،للـصالة  rكما قدمه رسـول اهللا       ، وقدمه املسلمون باإلمامة   ،على املرتدين 
مث عثمان بـن     ،tمث عمر بن اخلطاب      ،r خليفة رسول اهللا     ومسوه بأمجعهم 

 ،tمث علي بـن أيب طالـب         ، وأن الذين قتلوه قتلوه ظلما وعدوانا      tعفان  
ونرى مفارقة كـل     ،النبوةوخالفتهم خالفة    ،rفهؤالء األئمة بعد رسول اهللا      

  .)٢١١(داعية إىل بدعة وجمانبة أهل األهواء
 إليه يف العقيـدة يف القـرن الثالـث        عا   فهذا إذًا منهج األشعري الذي د     

والعودة إىل النبع الصايف هلذه العقيـدة       ،وهو منهج قائم على االتباع     ،اهلجري ، 
مع التأكيد على أن     ،فليس بني املنهجني أدىن خالف     ،متمثال يف عقيدة السلف   

 ، احلسن األشعري يف نقاط ليست بالقليلـة       ااألشاعرة بعد األشعري خالفوا أب    
                                                        

: ، حتقيـق  اإلبانة عن أصـول الديانـة     : احلسن علي بن إمساعيل بن أيب بشر      أبو  ) األشعري) (٢١١(
  . وما بعدها٢٠ ص،)هـ١٣٩٧ ،القاهرة، دار األنصار (،فوقية حسني حممود .د
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فالثابت تارخييا أنّ مذهب األشاعرة مل ينتشر إال         .وال تنسب إليه   ،إليهمتنسب  
ومن املعلوم أنّ إمـام األشـاعرة        ، مع انتشار كتب الباقالينّ    ،يف القرن اخلامس  

مث خلفـه    ،وقعد أصـوله   ،املتأخر فخر الدين الرازي هو الذي ضبط املذهب       
  .اآلمدي والرموي فنشرا فكره يف الشام ومصر

  : إقامة األدلة والرباهني العقلية على ذلك املنهج:واآلخر
ومع  ، وأدار املناقشات مع املعتزلة    ،ويف هذا الباب عقد األشعري املناظرات     

 وبذلك أثبت أنّ هذا الدين وعقيدته       ، وأسلوب يألفونه  ،غريهم يف لغة يفهموا   
 صـراع    وال ، وأنّ العقل الصريح يؤيد الدين الصحيح      ،الواضحة مؤيدان بالعقل  

 .ويقطع حججهـم   ، وبفضل قوته يف املناظرة استطاع أن يهزم املعتزلة        .بينهما
كما كان يف تلك املناظرات الفضل يف حتول كثري من الناس عن مذاهبهم الباطلة     

  . إىل املذهب احلق

  :ثمرة المبحث
١-         أن يكسرا تلك  ، لقد استطاع اإلمامان أمحد بن حنبل وأبو احلسن األشعري 

 لقد رد اإلمام أمحد     ، اليت ضربت عقيدة أهل السنة واجلماعة      ،لعاتيةاملوجة ا 
ما شاخما التف   لَ ع ،ووقف شاخما حتت سياط الفتنة     ،موجة املعتزلة يف عصره   
  .حوله أهل السنة واجلماعة

٢-   وأعـادت تنظـيم     ، فوجد املعتزلة قد مللمت أشـالءها      ، مث جاء األشعري 
 فما كـان مـن      ،حجج العقول  معتمدة على    ، وصالت وجالت  ،صفوفها

وأعلـن انتمـاءه     ،الشيخ سوى أن أقام األدلة العقلية على بطالن مذهبهم        
  .الكامل لعقيدة أهل السنة وما ذهب إليه اإلمام أمحد بن حنبل
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وأن مدرسة   )٢١٢(اتية قد أخذ على األشعري بعض اهلن      صحيح أنّ ابن تيم   
هـل  أاليت ال خيوض فيهـا   بعض النقائض واهلناتاألشعري أضافت إىل مذهبه    

مناصرة عقيدة   إال أننا ال ميكن أن نغض الطرف عن جهاد األشعري يف             .السنة
  .أهل السنة واجلماعة

عريضة ألهل السنة واجلماعة يف ميـدان       لقد وضح اإلمام أمحد األصول ال     
 مث جاء األشعري فهدم األصول العريضة اليت أقام عليها املعتزلة مذهبهم            ،العقيدة

وبذلك جنح الرجالن يف إعالء عقيدة أهل السنة واجلماعـة يف تلـك           ،لعقديا
  . اليت مرت بالعامل اإلسالمي،األجواء العصيبة

                                                        
 مع أنـه  ،إنّ األشعري: وقد قيل: "ومن تلك اهلنات ما أشار إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله   ) ٢١٢(

 ، وأعلمهم بذلك صنف يف آخر عمره كتبا يف تكافؤ األدلة          ،ن أقرم إىل أهل السنة واحلديث     م
مرجع ( ،جمموع الفتاوى ،  "صناعته اليت حيسن الكالم فيها    هو   فإن ذلك    ،يعين أدلة علم الكالم   

  .٤/٢٨ ،)سابق
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  املبحث الرابع
  )هـ٥٠٥:ت( أبو حامد الغزايلّ حجة اإلسالم
 امللقـب   ، الطوسي  حممد بن حممد بن حممد بن أمحد       ولد أبو حامد الغزايلّ   

 ونشأ يف بيئة كثرت     ،ـ بطوس من إقليم خراسان    ه٥٠٥-٤٥٠ ،حبجة اإلسالم 
 ممـا   ، والتصوف ، والباطنية ، والفلسفة ، علم الكالم  : مثل ،فيها اآلراء واملذاهب  

أثناء يف  يف هذه املذاهب األربعة السابقة        النظر ل دفعه إلعما  ،أورثه حرية وشكاً  
  .إقامته يف بغداد

مظان التجديد عند الغزالي:  
 ،وهلا ثقلها يف علم أصول الفقه      ، يف الفقه الشافعي   الغزايلّ شخصية متبحرة  

ي املالكي  ر حىت إن املاز   ،حتظى بقبول واسع بني أهل السنة واجلماعة       ولكنها ال 
، ومهما يكن من    )٢١٣(" وهو اإلحياء  ،طالب بإحراق أهم كتبه    :)هـ٥٣٦:ت(

 ملعرفـة  ؛شيء فإننا إزاء هذه الشخصية سنحاول أن نقف معها وقفـة متأنيـة     
  . بال منازعا ددية القرن اخلامس اهلجرياألسباب احلقيقية اليت رشحته

  : الغزايلّلى منهج الشك عادعاء -أ
 اليت ترقى بالغزايلّ    ،لعل يف هذا املنهج ما يراه البعض من مؤهالت التجديد         

                                                        
لنهاية، حققه ودقـق  البداية وا:  الفداء إمساعيل الدمشقيواحلافظ أب) ابن كثري: (يطالع يف ذلك ) ٢١٣(

ـ ١٤٠٨بريوت، دار إحيـاء التـراث العـريب،         (علي شريي،   : أصوله وعلق حواشيه    ،)هـ
١٢/٢١٤.  
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إىل درك   قد كـان الـتعطش    " : يقول الغزايلّ عن نفسه    ،إىل تلك املكانة العالية   
 ، حىت احنلت عين رابطـة التقليـد       ،ر دأيب وديدين من أول عمري     حقائق األمو 

 ، فأبواه يهودانـه ،كل مولود يولد على الفطرة  " :rومسعت حديث رسول اهللا     
 وحقيقـة   ،فتحرك باطين إىل حقيقة الفطرة األصـلية      " أو ميجسانه    ،أو ينصرانه 

إمنا مطلويب  ( :أوالً :فقلت يف نفسي   ،ينالعقائد العارضة بتقليد الوالدين واألستاذِ    
 فظهر يل أن العلـم      ؟ ما هي  ،فالبد من طلب حقيقة العلم     ،العلم حبقائق األمور  

 وال يقارنـه    ،اليقيين هو الذي ينكشف فيه املعلوم انكشافا ال يبقى معه ريـب           
 قائمـا علـى     ،وهكذا اختط الغزايلّ لنفسه منهجا علميا      )٢١٤(..."إمكان الغلط 

ن أ إذ ؛ئاًشـي أن هذا املنهج مل يفـده      جيب   والع .ليصل منه إىل احلقيقة    ،الشك
 ، ليس مبذهب علمـي ،الرجل عاد واعترف بأنه ارتد من حال الشك إىل اليقني      

ومل يكن ذلك   " : ويف هذا يقول   . قذفه اهللا يف صدره     وإمنا بنورٍ  ،وال بترتيب أدلة  
   .)٢١٥(" بل بنور قذفه اهللا تعاىل يف الصدر، وترتيب كالم،بنظم دليل

 ألن  ؛إىل أن الشك الذي حتدث عنه الغزايلّ ال يصلح منـهجا           ناوننبه ها ه  
 نـشأ يف    الذي )رينيه ديكارت (  وال يوجد بينه وبني    ،الرجل مل يضع له آليات    

  أدىن شـبه    على مشارف عصر النهضة عند األوروبـيني       ،اية فترة املسلمات  
 ،ثة فوجد يف معظمها خرافات متوار     ،املسلمات يف وقته    نظر إىل  )ديكارت(ـف

 مما حدا به أن     ،ة يف التوراة واإلجنيل   الديني  هذه اخلرافات النصوص   توقد كرس 
                                                        

 ،)م١٩٨٥ ،٢ ط ،بـريوت، دار الكتـاب اللبنـاين      : (املنقذ من الضالل  : حامدأبو  ) الغزايل) (٢١٤(
 أخرجـه البخـاري يف   ، متفق عليـه ،حديث صحيح ..) كل مولود  (:، وحديث ٧١-٦٩ص

  ).٢٦٥٨(  ومسلم،)١٣١٩(صحيحه 
  .٧٦املرجع السابق ص) ٢١٥(
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 وكان مبتغاه مـن ذلـك أن   ،الوجود  حىت شك يف حقيقة،يشك يف كل شيء 
وهي أنه يف حالـه اآلن      ، ولذلك عندما نظر إىل أبسط القضايا      ،يصل إىل اليقني  

 ،وهو اجلسد  حيمل هذا التفكري   شيء   -ال حمالة - وطاملا أنه يفكر فهناك      ،يفكر
  إذن؛أنا أفكـر  ": ولذلك قال  ؛ فاإلنسان إذن موجود لكونه يفكر     ،أي اإلنسان 
  .فاختذ من الشك طريقا حىت يصل إىل اليقني" أنا موجود

وينتـهي إىل يقـني    ، منهج يستند إىل منطق العقل)ديكارت(فالشك عند   
   .)٢١٦(واستبعاد كل سلطة غري سلطة العقل ،احلقيقة
 كان مسبوقا بالغزايلّ يف هذا االجتاه زعم فيه غـري   )ديكارت(والزعم بأن    

 كما أن اإلسـالم ال  ،عند الغزايلّ غري واضح     ألن هذا املنهج   ؛قليل من التعسف  
   . القائم على إنكار املسلمات والغيبيات،يقبل الشك الديكاريت

   : مكانة العقل عند الغزايلّ-ب 
 وميزانا فاصـال  ، جتعله إماما يقوده  ،إلمام الغزايلّ وللعقل مكانة كبرية عند ا    

فاعلم أن من عرف احلق بالرجال حار       " : يقول أبو حامد   ،يزن به احلق والباطل   
 ، إن كنت سالكا طريق احلـق      ، فاعرف احلق تعرف أهله    ،يف متاهات الضالل  

 فال تغفل ،وإن قنعت بالتقليد والنظر إىل ما اشتهر من درجات الفضل بني الناس      
 ،فقد أمجع الذين عرضت بذكرهم على تقـدمهم        ،عن الصحابة وعلو منصبهم   

   .)٢١٧("وأنهم ال يدرك يف الدين شأوهم وال يشق غبارهم
                                                        

القـاهرة، مكتبـة     (، لألستاذ توفيق الطويل   ،زاع بني الدين والفلسفة     قصة الن : يطالع يف ذلك  ) ٢١٦(
  .١٦٧ ص،)م١٩٤٧ ،اآلداب

 وبذيله كتاب املغين عن محل األسفار يف األسـفار يف           .إحياء علوم الدين  : حامدأبو  ) الغزايل) (٢١٧(
=  
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 والـدوران   ،والغزايلّ ذه العبارة يؤكد أن منهجه البحثي قائم على الدليل         
 ،فباحلق يعرف الرجال   ، إنّ الرجل يتخذ احلق مطية إىل الرجال       ،معه حيث دار  

 ،غزايلّ وظيفة ضرورية لطالب العلـم     وهذا املنهج عند ال    ،ويوزنون عند الغزايلّ  
 فال علم يستقل باإلحاطـة بـه كـل    ،غي أن يعرف الشيء يف نفسه ينب"الذي  
 اعرف احلق تعـرف     ،ال تعرف احلق بالرجال    :tولذلك قال علي     ؛شخص
   .)٢١٨("أهله

رى أن تقليد الرجال ال وإنما ي ،والغزايلّ هاهنا ال يستبعد الرجال مطلقا
فإن كان احلق ال يعرف إال م إذ هم  :أما غريهم ،يصح إال يف حق الصحابة

 ، دون متحيص،إال أن الغزايلّ ال يسلم هلم مبا ذهبوا إليه ،وسائطه وطرقه إلينا
ولكن أصوله ال  ،وهذا منهج سديد يف البحث العلمي ،وتفكري ومناقشة وروية

فقد ذم اهللا عز  ،وإمنا إىل القرآن الكرمي ، إىل اإلمام علي أو، إىل الغزايلّجعتر
Ï  Î   Í  Ì  ]  :كقوله ،هم يف الكفر والضاللءوجل املقلدين املتبعني آبا

  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  ÐZ )8  9    ]  :مث قال ،)٢٢:الزخرف
F  E   D     C  B   A  @?  >  =  <  ;    :Z )؛)٢٤:الزخرف 

  .يل الواضح فاستمسكوا مبجرد تقليد اآلباءفنبههم على وجه الدل
فقد أشار الدكتور يوسف القرضاوي إىل أن قارئ         ،ومهما يكن من شيء   

يرى أنه مل يتخل يوما      ،أو منطقه  ،أو تصوفه  ،أو كالمه  ، أو أصوله  ،فقه الغزايلّ 
 أعظـم  وال حيرم نفسه من نـورٍ  ، ولكنه العقل الذي يعرف حدوده  ،عن العقل 

                                                        =  
  .١/٢٣ ،)ت. د،بريوت، دار املعرفة (، لزين الدين العراقي،حياء من األخبارختريج ما يف اإل

  .١/٥٣، )املرجع السابق) (٢١٨(
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 ، ذا ظل الغزايلّ وفيا للعقل     ،الوحي اإلهلي الذي قطع العقل بثبوته     هو نور    ،منه
 داعيا إىل اجلمع بني مقررات الشرائع       ،مؤمنا مبهمته يف الدين كمهمته يف الدنيا      

  . )٢١٩(مع االعتراف بأن لكل منهما سلطانا ال يتعداه ،وموجبات العقول
ه باع طويل يف   ل  فهو ، يكن قائما بالشك والفكر وحدمها     على أن الرجل مل   

وبـرع يف علـوم      ، وتفقه على إمام احلرمني    : ابن كثري   احلافظ قال عنه  ،العلم
فكان من أذكياء العامل يف كل ما        ،وله مصنفات منتشرة يف فنون متعددة      ،كثرية

س بالنظامية ببغداد يف سنة أربع ومثـانني  نه در إشبيبته حىت    وساد يف  ،يتكلم فيه 
وكان ممن حضر    ،س العلماء وؤالثون سنة فحضر عنده ر    وله أربع وث   ،مئة وأربع

 احلنابلة فتعجبوا مـن فـصاحته       سوؤرومها من    ،عنده أبو اخلطاب وابن عقيل    
  .)٢٢٠(اجلوزي وكتبوا كالمه يف مصنفام :قال ابن ،طالعهاو

  : الغزايلّ والعلم- ج
 إىل ويرجع الفضل للغـزايلّ  ،أشار الغزايلّ يف كتابه اإلحياء إىل فضيلة العلم     

 ونصه على   ، والعلوم اليت هي فرض كفاية     ،تفرقته بني العلوم اليت هي فرض عني      
 وأنه إذا خـال     ، وأصول الصناعات من فروض الكفاية     ، واحلساب ، الطب :أن

اعلم أن الفرض   " : ومن ذلك قوله   ،البلد ممن يتقن هذه العلوم فإنّ اجلميع يأمثون       
والعلوم باإلضافة إىل الغرض الـذي       ،ال يتميز عن غريه إال بذكر أقسام العلوم       

ما اسـتفيد مـن    :وأعين بالشرعية ،حنن بصدده تنقسم إىل شرعية وغري شرعية   
                                                        

 ،١، ط القـاهرة، مكتبـة وهبـة      (،اإلمام الغزايل بني مادحيه وناقديه    : يوسف) القرضاوي) (٢١٩(
  .٥٧-٥٦ ص،)هـ١٤٢٥

  .١/٢٠٥ ،)مرجع سابق (،البداية والنهاية )٢٢٠(
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 وال  ، مثل احلـساب   ،وال يرشد العقل إليه    ،األنبياء صلوات اهللا عليهم وسالمه    
  . مثل اللغة، وال السماع، مثل الطب،التجربة

 ،وإىل ما هو مذموم    ، حممود إىل ما هو   :فالعلوم اليت ليست بشرعية تنقسم    
 ،واحلساب ، ما يرتبط به مصاحل أمور الدنيا كالطب       :فاحملمود .وإىل ما هو مباح   

أمـا   ،وليس بفريضة  ،وإىل ما هو فضيلة    ،وذلك ينقسم إىل ما هو فرض كفاية      
كالطـب إذ هـو      ،يستغىن عنه يف قوام أمور الدنيا      فهو علم ال   :فرض الكفاية 
إوكاحلساب ف  ،بدان يف حاجة بقاء األ    ضروري   ـه ضـرورييف املعـامالت   ن ، 

وهذه هي العلوم اليت لو خال البلد عمـن          ،وقسمة الوصايا واملواريث وغريمها   
 .وسقط الفرض عن اآلخرين    ،وإذا قام ا واحد كفى     ،يقوم ا حرج أهل البلد    

فإن أصـول    ؛واحلساب من فروض الكفايات    ، الطب إنّ :فال يتعجب من قولنا   
بـل   ، والـسياسة  ، واحلياكة ، كالفالحة ،ت أيضا من فروض الكفايات    الصناعا

وحرجوا  ،نه لو خال البلد من احلجام تسارع اهلالك إليهم        إف ؛احلجامة واخلياطة 
وأرشـد إىل   ، الذي أنزل الداء أنـزل الـدواء     فإنّ،  بتعريضهم أنفسهم للهالك  

   .)٢٢١("بإمهالهفال جيوز التعرض للهالك  ،وأعد األسباب لتعاطيه ،استعماله
ـ    يعرب عن رأي الغزايلّ    ،واحلق أنّ النص السابق موقف فقهي       اًبصفته فقيه

الغـزايلّ   وليس حماولة مـن      ، وليس تطورا يف موقف الصوفية من العلم       ،اًشافعي
قبيـل وفاتـه بعـام واحـد      ألنّ الرجـل  ؛الصوفيةلتصحيح هذا االجتاه عند    

ال  : عقلي حمض  : العلوم ثالثة  مث" : وجاء فيه  ،وضع كتابه املستصفى   )هـ٥٠٤(
وأمثاله من   ،والنجوم ،واهلندسة ،كاحلساب :وال يندب إليه   ،حيث الشرع عليه  

                                                        
  .١/١٥ ،)مرجع سابق (،دينإحياء علوم ال )٢٢١(
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 وبني علوم صادقة ال     -وإن بعض الظن إمث   -فهي بني ظنون كاذبة الئقة       ،العلوم
 ،وليست املنفعة يف الشهوات احلاضـرة      ،ونعوذ باهللا من علم ال ينفع      ،منفعة هلا 

 : حمـض ونقلـي  . بل النفع ثواب دار اآلخرة     ،دائرةنها فانية   إف ،ةوالنعم الفاخر 
 إذ يستوي يف االستقالل ـا       ،كاألحاديث والتفاسري واخلطب يف أمثاهلا يسري     

    . وليس فيها جمال للعقل، قوة احلفظ كافية يف النقل ألنّ؛الصغري والكبري
 ، والـشرع  رأيواصطحب فيه ال   ،وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع      

نه يأخذ من صفو الشرع والعقل سـواء        إف ،وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل     
وال هو   ، حبيث ال يتلقاه الشرع بالقبول     ، فال هو تصرف مبحض العقول     ،السبيل

   .)٢٢٢(مبين على حمض التقليد الذي ال يشهد له العقل بالتأييد والتسديد
 ماء على دراسة العلوم الطبيعيـة     عل بأن الغزايلّ شجع ال    :ولذلك فإن القول  

عه يوإمنا كان جل تشج    ،طبيعية فالغزايلّ مل يشجع على العلوم ال      ؛قول غري دقيق  
 فليس للغزايلّ عالقة بالعلوم الدنيوية سـوى إظهـار   .على دراسة العلوم الدينية   

 ه شجع عليها   : أما أن يقال   ،حكمها الشرعيد يعوزه  فهذا ت  ،أو دعا إليها   ، بأنزي
  . نقضا ما استشهدنا به آنفا من كالم الشيخ نفسههوينقض ،لدليلا

   :الغزايلّ والفلسفة -د
ويتناوهلـا   ،)٢٢٣(لقد كان الغزايلّ أول عامل دين يقوم بدراسـة الفلـسفة          

                                                        
حممد عبـد الـسالم     :  حتقيق ،املستصفى يف علم األصول   : حامدأبو  حممد بن حممد    ) الغزايل) (٢٢٢(

  .١/٣ ،)هـ١٤١٣ ،بريوت، دار الكتب العلمية (،الشايف عبد
وهو علم يعـصم    :  علم املنطق  :األول: على أربعة علوم  " :حدد ابن خلدون الفلسفة باشتماهلا    ) ٢٢٣(

متييز اخلطـأ  : اخلطأ يف اقتناص املطالب اهولة من األمور احلاصلة املعلومة، وفائدته         الذهن عن   
من الصواب فيما يلتمسه الناظر يف املوجودات وعوارضها؛ ليقف على حتقيق احلق يف الكائنات            
=  
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 وما لـيس    ،وما يكفر به الفالسفة    ،وما عليها  ،فذكر ما هلا   ،بالتحليل والتقسيم 
الغزايلّ ما مسي حجة اإلسالم      إليه أن  والذي أذهب    ،من الدين يف قليل أو كثري     

         ويف هذا يقـول     ،إال من أجل دفاعه عن اإلسالم يف مواجهة الزحف الفلسفي
جاء والناس إىل رد فرية الفالسفة أحـوج مـن الظلمـاء إىل            " :التاج السبكي 

فلم يزل يناضل عن الـدين   ،وأفقر من اجلدباء إىل قطرات املاء  ،مصابيح السماء 
وانكـشفت   ،العـرى حيمي حوزة الدين حىت أصبح الدين وثيق         و ،جبالد مقاله 

  .)٢٢٤("غياهب الشبهات
  :ونستطيع أن نرصد جهوده يف هذا اال يف أربعة اجتاهات

فقد أكد أن بعض مباحث الفلسفة ال يتعلق شيء         : متييزه بني علوم الفلسفة    :أوهلا
 وأنّ  ،ملنطقيات ومثل ا  ، مثل املباحث الرياضية   ،منها بأمور الدين نفيا وإثباتا    

 بـل   ، ال تصطدم مع الدين إال نادرا      ةآراء الفالسفة يف األخالق والسياس    
  . )٢٢٥(ذهب إىل أن أصوهلا مأخوذة من حكمة األديان

                                                        =  
مث النظر بعد ذلك عندهم إما يف احملسوسات من األجسام العنـصرية، واملكونـة       . مبنتهى فكره 

 املعدن، والنبات، واحليوان، واألجسام الفلكية، واحلركات الطبيعية، والـنفس الـيت            عنها من 
وإمـا  .  وهو الثاين منها   ،بالعلم الطبيعي : ويسمى هذا الفن  تنبعث عنها احلركات، وغري ذلك،      

 وهـو   ، العلم اإلهلـي   :ويبسمونهإن يكون النظر يف األمور اليت وراء الطبيعة من الروحانيات           
 ، على أربعة علوم، وتسمى التعاليم      ويشتمل ، وهو الناظر يف املقادير    :والعلم الرابع  .الثالث منها 

بريوت،  (مقدمة ابن خلدون،  : احلضرميالرمحن بن حممد بن خلدون        عبد ،"إخل...أوهلا اهلندسة 
  .٤٧٩-٤٧٨ ص،)م١٩٨٤ ،٥، طدار القلم

حممـود حممـد    . د:  حتقيق ، الكربى طبقات الشافعية : بن عبد الكايف  تاج الدين بن علي     ) السبكي) (٢٢٤(
  .٦/١٩٣ ،)هـ١٤١٣ ،٢هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط(عبدالفتاح حممد احللو، .الطناحي، د

  .١٠٤-١٠١ ص،)مرجع سابق (،املنقذ من الضالل: حامدأبو ) الغزايل) (٢٢٥(
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 وذلـك ألنّ    ؛ معظم أخطاء الفالسفة تقع يف مباحثهم املسماة باإلهليات        :وثانيها
 ) الفالسفة افت(وقد خصص الغزايلّ كتابه      ،براهينهم فيها غري مستقيمة   

 أوردهـا   ، واختار من ذلك عشرين مسألة     ،لنقد هذا اجلانب من الفلسفة    
  .)٢٢٦(مث بني وجه الصواب فيها ،بأدلة الفالسفة

هم ما وجدوه يف   وغر ،عجبوا بالفلسفة انتقد الغزايلّ موقف بعض الذين أُ      :وثالثها
أن  وظنـوا  ،فانبهروا بـذلك  ،املباحث الرياضية واملنطقية من دقة وبراهني    

 وحـني   ،مجيع علومهم يف الوضوح وقوة الربهان مثل املباحث الرياضـية         
 ،مسعوا عن إحلاد الفالسفة وكفرهم وقع يف أنفسهم أن لو كان الدين حقا            

 فتبعوهم يف إحلـادهم تقليـدا       ،ملا خفي على هؤالء مع تدقيقهم يف العلم       
 وقد غاب عنهم أن مباحث اإلهليات عند الفالسـفة ختمينـات            .وجهال
  . ليس هلا برهان،ظنونو
 الذين وقفوا موقـف     ، هاجم الغزايلّ موقف اجلامدين من علماء الدين       :ورابعها

الذي ظن أن الدين ينبغي أن ينصر بإنكار كـل العلـوم             ،يق اجلاهل ِدالص 
 وقـد   ،وادعى جهلهم فيهـا    ، فأنكر مجيع علومهم   ،املنسوبة إىل الفالسفة  

من رأى قوة براهني الفالسفة يف       ألن   ؛كانت تلك مصيبة عظيمة يف الدين     
  . فازداد قربا من الفلسفة،لى اجلهل اعتقد أنّ اإلسالم مبين ع،هذه األمور

 وبفضل جهوده تراجعـت     ،وبذلك استطاع الغزايلّ أن يرد التيار الفلسفي      
افـت  ) (٥٩٥:ت(  كما ظهر يف كتاب ابن رشد      ،الفلسفة إىل موقف الدفاع   

                                                        
ـ     (، دنيا  سليمان :افت الفالسفة، حتقيق  : حامدأبو  ) الغزايل) (٢٢٦(  ،٦ ط ،ارفالقـاهرة، دار املع

  . وما بعدها٧٤ ص ،)م١٩٨٠
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 اجنذبت له عقول كبرية     ،دي للفلسفة اجتاها مؤثرا    وأصبح االجتاه النق   ،)التهافت
  ).٧٢٨: ت(من أمثال اإلمام ابن تيمية 

  : الغزايلّ وعلم الكالم-هـ
اج جعلم يتضمن احلِ  "بأنه   : علم الكالم  ،)٨٠٨: ت( ،يعرف ابن خلدون  

 املنحرفني يف االعتقادات    املبتدعةوالرد على    ، باألدلة العقلية  اإلميانيةعن العقائد   
  .)٢٢٧("ن مذاهب السلف وأهل السنةع

 ، إىل مرحلـة األسـتاذية  ،ولقد جتاوز الغزايلّ مرحلة التلقي يف علم الكالم       
 ، واألربعني يف أصول الـدين     ، وقواعد العقائد  ،فألف فيه االقتصاد يف االعتقاد    

إين ابتدأت بعلـم    " : بقوله ،ويصف الغزايلّ جهوده يف هذا العلم      .وإجلام العوام 
وصنفت فيه ما أردت     ، وطالعت كتب احملققني منهم    ، وعقلته ،لتهالكالم فحص 
  .)٢٢٨("أن أصنف

 والدعوة  ،ولقد متثل موقف الغزايلّ من علم الكالم بالرفض القاطع احلاسم         
ألنه مل حيصل منه ما ميحو بالكلية ظلمات احلـرية يف اختالفـات      "؛إىل منابذته 

ع له من الدفاع عـن      ِض يفي مبا و   بل إنه يصل إىل أنّ هذا العلم ال       . )٢٢٩("اخللق
 ...ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريـف         ": بقوله ،العقائد
  .)٢٣٠("قائق املعرفة عن هذا الوجه مسدودحف

وبذلك فقد أراد الغزايلّ أن يبعد املباحث الكالمية عن حقل الدفاع عـن             
                                                        

  .٤٥٨ ص،)مرجع سابق(قدمة ، امل ،ابن خلدون)٢٢٧(
  .٨٧ ص،)مرجع سابق (،املنقذ من الضالل: أبو حامد) الغزايل) (٢٢٨(
  .٩١ ص،املرجع السابق) ٢٢٩(
  .١/٩٧ ،)مرجع سابق (،إحياء علوم الدين: أبو حامد) الغزايل) (٢٣٠(
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 املـثرية   ،الف أدلة املتكلمني  خب ،والعودة إىل أدلة القرآن البينة الواضحة      ،العقائد
 ، إذ إن طرق املتكلمني وأدلتهم كالـدواء       ؛ اليت تضر أكثر مما تنفع     ،للجدل والشبهات 

وهـو يف   .)٢٣١( اليت ينتفع ا اجلميع، هذا خالف ألدلة القرآن   ،ال يفيد منه إال املريض    
  .ف وصن، وعلّم،ربوإمنا عدو ملا خ ،ذلك ليس عدوا ملا جيهل

  : والباطنية الغزايلّ-و
 فإنما ، أما الباطنية:يعلل رمحه اهللا سبب تسمية هذه الفرقة ذا االسم بقوله  

 جترى يف الظواهر جمـرى  ،وا ا لدعواهم أن لظواهر القرآن واألخبار بواطن       بقِّلُ
 وهـي   ،وأنها بصورها توهم عند اجلهال األغبياء صورا جلية        ،اللب من القشر  

وأن من تقاعد عقلـه      ،موز وإشارات إىل حقائق معينة    عند العقالء واألذكياء ر   
وقنع بظواهرها مـسارعا     ، واألسرار والبواطن واألغوار   اخلفاياعن الغوص على    

وأرادوا  ، باألوزار واألثقـال   معنى ، كان حتت األواصر واألغالل    ،إىل االغترار 
ـ  ،فإن من ارتقى إىل علم الباطن      ؛الشرعية التكليفات :األغالل:ـب ط عنـه    احن

  .)٢٣٢( واستراح من أعبائه،التكليف
كان ازدهارهم أضـر علـى    و،ان الباطنية يف عهد الغزايلّ  ولقد اشتد سلط  
أن الـصلة القائمـة بـني الكلمـات          مث إم أدركـوا      ،اإلسالم من الفلسفة  

فإذا انقطعت   ، تقوم عليه احلياة اإلسالمية     أساس ،واملصطلحات الدينية ومعانيها  
                                                        

القـاهرة، دار   (، حممد املعتصم بـاهللا :م عن علم الكالم، حتقيقإجلام العوا: حامدأبو  ) الغزايل) (٢٣١(
  .٨١ ص،)م١٤٠٦ ،الكتاب العريب

 مؤسـسة دار  ،الكويـت (عبد الرمحن بـدوي،  :  حتقيق ،فضائح الباطنية : حامدأبو  ) الغزايل) (٢٣٢(
  .١٢- ١١ ص،)الكتب الثقافية
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وساغ لكل احد    ، تسرب الشك واالختالف إليها    ؛مات واملعاين الصلة بني الكل  
  .  فتعم الفوضى الدينية؛أن يقول ما شاء

وتأولتها تـأويال    ،فالباطنية من الفرق الضالة اليت حرفت نصوص الشريعة       
ـ  ؛إبطـال الـشرائع  ":  وغرضهم يف ذلك كما قال أبو حامد  ،فاسدا نهم إذا إف

 بدعوى الباطن علـى  ،قدروا على احلكمو ،هرانتزعوا عن العقائد موجب الظوا  
 األلفاظ إذا سقطت الثقة مبوجب      ، عن قواعد الدين   االنسالخحسب ما يوجب    

  .)٢٣٣(" فال يبقى للشرع عصام يرجع إليه ويعول عليه،الصرحية
 يف حاجة ملحة إىل شخصية      ، لقد كان العامل اإلسالمي يف القرن اخلامس      

 ملواجهة تلك الفوضى    ، واإلميان القوي الراسخ   ،نقلالغزايلّ اجلامعة بني العقل وال    
 اليت تريد أن تعبث بالنصوص حتت حجيـة اهلـوى املتـدثر             ،الشاردة املندفعة 

  .ح بالتأويل الفاسدِش واملت،بالباطن
  : الغزايلّ والصوفية-ز

عـن   للبحث   ،ة يف مراحل كفاح الغزايلّ    لقد كانت الصوفية احملطة األخري    
إين علمت يقينـا أن      "...:لة حيدثنا عنها الغزايلّ نفسه فيقول     وهذه النق  ،احلقيقة

 ، وأن سريم أحـسن الـسري      ،الصوفية هم السالكون لطريق اهللا تعاىل خاصة      
   .)٢٣٤("وطريقهم أصوب الطرق

وأقبل علـى    ،نه خرج عن الدنيا بالكلية    إمث  " :يقول ابن كثري واصفا حاله    
فأقام ـا    ،ورحل إىل الشام   ،النسخوكان يرتزق من     ،عمال اآلخرة أو ،العبادة

                                                        
  .١٤- ١٢ ص ،املرجع السابق) ٢٣٣(
  .١٣١، ص) سابقمرجع (،املنقذ من الضالل )٢٣٤(
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 ،ف يف هذه املدة كتابه إحياء علـوم الـدين         وصن ،وبيت املقدس مدة   ،بدمشق
وممزوج بأشياء   ،من الشرعيات  :ويشتمل على علوم كثرية    ،كتاب عجيب  وهو

 لكن فيه أحاديـث كـثرية وغرائـب        ،وأعمال القلوب  ،لطيفة من التصوف  
غريه من كتب الفروع اليت يستدل ـا        كما يوجد يف     ،ومنكرات وموضوعات 

فالكتاب املوضوع للرقائق والترغيب والترهيب أسهل أمرا        ؛على احلالل واحلرام  
  .)٢٣٥(غريه من

حياء على  وجاء أبو حامد الغزايلّ فصنف هلم كتاب اإل       " :قال ابن اجلوزي  
 وتكلم يف علـم     ،بطالاوهو ال يعلم     ،الباطلة ومأله باألحاديث    ،طريقة القوم 
ن املراد بالكوكب والشمس والقمر     إ :وقال ،وخرج عن قانون الفقه    ،املكاشفة

 ومل يـرد    ،)U( أنوار هي حجب اهللا      )صلوات اهللا عليه  (اللوايت رآهن إبراهيم    
وقـال يف كتابـه املفـصح        ،وهذا من جنس كالم الباطنيـة      .هذه املعروفات 
ويسمعون  ،اح األنبياء ة يف يقظتهم يشاهدون املالئكة وأرو      الصوفي  إنّ :باألحوال

مث يترقى احلال من مشاهدة الـصورة إىل         ،ويقتبسون منهم فوائد   ،منهم أصواتا 
  .)٢٣٦(درجات يضيق عنها نطاق النطق

 لقد كانت الصوفية عنده مـذهبا       ،واحلق أن الغزايلّ يف تصوفه كان نسيج وحده       
ئـق الـدنيا     من عال   فاخنلعت ، واستكانت إليه نفسه   ، وجد فيه الشيخ ضالته    ،وجدانيا

 فاجته  ؛ ينفرط منه   لقد أحس الغزايلّ بأن عمره قد بدأ       ؛الفانية واستعدت للدار اآلخرة   
 ، ليست باطنية تتحلل من مبـادئ الـشريعة        ،إنّ صوفية الغزايلّ   ،)U(إىل اهللا   

                                                        
  .١٢/١٧٤، )مرجع سابق( ،البداية والنهاية )٢٣٥(
الـسيد  . د: تلبيس إبلـيس، حتقيـق    : الفرجأبو  عبد الرمحن بن علي بن حممد       ) ابن اجلوزي ) (٢٣٦(

  .٢٠٥ ص،)هـ١٤٠٥ ،بريوت، دار الكتاب العريب (،اجلميلي
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 وليست فلسفية متأثرة بالفلـسفة      ،فالرجل ذو باع طويل يف الرد على الباطنية       
 وإنما صوفية سنية ال تتمرد      ،وجوالت مع الفالسفة  فللشيخ صوالت    ،اليونانية

 ؛درجة التمـرد   ، ال يصل إىل   وإن شذت عنها شذوذا غري حممود      ،على الشريعة 
وهل هذا التصوف  ، فلنا مع الغزايلّ وقفة ضرورية نتبني ا حقيقة تصوفه     ولذلك
  .نظر؟  أم أنه تصوف فيه،عد جزءا من جتديد الدين وي،مقبول

  :)فقه املعاملة(مود من تصوف الغزايلّ  احمل:أوالً
 تلك  ،لعل أبرز مزية أفاد منها أهل السنة وعلماء السلفية من صوفية الغزايل           

 صحيح أن مـادة هـذا       ،)إحياء علوم الدين  (املادة الثرة اليت أودعها يف كتابه       
 ، للحـارث احملاسـيب    ،) اهللا الرعاية حلقوقِ ( هالكتاب تكاد توجد كلها يف كتاب     

 ،)٢٣٧( كما أشار إىل ذلك ابن تيمية      ، أليب طالب مكي   ،)قوت القلوب (كتاب  و
وعرف كيف يوظفها يف إقامة      ،ولكن الغزايل أجاد يف عرض تلك املادة وترتيبها       

 الذي شرح فيه كيفية أداء      ،وهو فقه املعاملة   ، يوازي فقه العبادات   ،علم جديدٍ 
ه يف اإلحياء حتت عنوان     ومن ذلك الباب الذي عقد     .)٢٣٨(روحياً الفروض أداءً 

 فقد ذهب إىل أنّ هذه املعاين       )٢٣٩()بيان املعاين الباطنة اليت تتم ا حياة الصالة       (
 ، والتفهم ،حضور القلب  ":وهي ،ولكن جيمعها ست مجل    ،تكثر العبارات عنها  

 ، مث شرع يف ذكر تفاصيلها مث أسباا       .)٢٤٠(" واحلياء ، والرجاء ، واهليبة ،والتعظيم
                                                        

  .٢/٢٥٦) مرجع سابق: (جمموع الفتاوى )٢٣٧(
بريوت، الـدار البيـضاء،     (،  )دراسات ومناقشات  (،واحلداثةالتراث  : حممد عابد ) اجلابري) (٢٣٨(

  .١٦٩ ص،)م١٩٩١ ،املركز الثقايف العريب
  .١/١٤٢ ،إحياء علوم الدين )٢٣٩(
  .١/١٤٤ ،إحياء علوم الدين )٢٤٠(
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 ، وبذلك اجلهد أضاف الغزايل للفقه ذلك االجتاه املهـم         . اكتساا مث العالج يف  
  . هذا من جهة،الذي كان الفقه يف أشد االحتياج إليه

 استطاع الغزايل أن يهذّب هذا االجتاه مـن شـطحات           :ومن جهة أخرى  
 ، حينما أدرج يف أغلب استشهاداته أقوال أئمة السلف        -إىل حد كبري  -الصوفية  

وبذلك فقد وفر    ،وحاالم جنبا إىل جنب مع رجال التصوف       ،وكبار التابعني 
  .الغزايل األساس واملادة العلمية اليت من املمكن االنطالق منها إلقامة ذلك الصرح

أو نعارضه يف بعض مـا   ،أو نتالقى معه ،أو خنالفه ،ميكننا أن نوافق الغزايل  
إلسالمي إىل ذلك ميكن أن نغض الطرف عن حاجة الفقه ا       ولكننا ال  ،ذهب إليه 

  .املشروع الطموح الذي قطع فيه الغزايل شوطا كبريا يف اإلحياء
  ):اإلهلام والكشف عند الغزايلّ( املذموم من تصوف الغزايل :ثانياً

اعلم " :، ونصه  عن الكشف   كالماً غريباً  للشيخ مقالة يف اإلحياء يقول فيها     
ختتلـف   ،يف بعض األحوال  ما حتصل يف القلب      وإن !! العلوم ليست ضرورية   أنّ

 ، كأنه ألقي فيه من حيث ال يدري       ،فتارة جم على القلب    ،احلال يف حصوهلا  
 بطريق االكتـساب    فالذي حيصل ال   ،كتسب بطريق االستدالل والتعلم   وتارة ت

 اعتبـارا   :والذي حيـصل باالسـتدالل يـسمى       ،إهلاما :وحيلة الدليل يسمى  
إىل  : حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقـسم     مث الواقع يف القلب بغري     ،واستبصارا

وإىل ما يطلع معه علـى       ،ما ال يدري العبد أنه كيف حصل له ومن أين حصل          
  ...السبب الذي منه استفاد ذلك العلم

  .يسمى إهلاما ونفثا يف الروع :واألول
  .يسمى وحيا وختتص به األنبياء :والثاين
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 وهو املكتـسب بطريـق   ،ي قبلهواألول خيتص به األولياء واألصفياء والذ    
أن القلب مستعد ألن تنجلي      :وحقيقة القول فيه   ، خيتص به العلماء   ،االستدالل

   .)٢٤١("فيه حقيقة احلق يف األشياء كلها
 يضاهي انطباع ، حقائق العلوم من مرآة اللوح يف مرآة القلبيجتل"و
 وأخرى ،ال باليدواحلجاب بني املرآتني تارة يز ،تقابلها ٍة من مرآة يف مرآصورٍة

وتنكشف احلجب  ، وكذلك قد ب رياح األلطاف،يزول بوب الرياح حتركه
ويكون  ،فينجلي فيها بعض ما هو مسطور يف اللوح احملفوظ ،عن أعني القلوب

 ومتام ارتفاع احلجاب ،فيعلم به ما يكون يف املستقبل ،ذلك تارة عند املنام
ا يف اليقظة حىت يرتفع احلجاب وينكشف أيض ، فبه ينكشف الغطاء،باملوت

 شيء من ،فيلمع يف القلوب من وراء ستر الغيب ؛بلطف خفي من اهللا تعاىل
ودوامه  ،وأخرى على التوايل إىل حد ما ، تارة كالربق اخلاطف،غرائب العلم
وال يف  ،وال يف حمله ،فلم يفارق اإلهلام االكتساب يف نفس العلم ،يف غاية الندور

ومل  ،فإن ذلك ليس باختيار العبد ،قه من جهة زوال احلجابولكن يفار ،سببه
فإن  ، بل يف مشاهدة امللك املفيد للعلم،يفارق الوحي اإلهلام يف شيء من ذلك
Ì  Ë          ]  :وإليه اإلشارة بقوله تعاىل ،العلم إمنا حيصل يف قلوبنا بواسطة املالئكة

Ú  Ù   Ø  ×   Ö  Õ  Ô   Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   ÍÝ  Ü    Û       Þ
ß  á  à     Z) ٥١:الشورى(.   

 دون ، ميل أهل التصوف إىل العلـوم اإلهلاميـة    فاعلم أنّ  ،فإذا عرفت هذا  
وحتصيل ما صـنفه املـصنفون   ،فلذلك مل حيرصوا على دراسة العلم    ؛ةالتعليمي، 

                                                        
  .٣/١٩، )مرجع سابق (،إحياء علوم الدين) ٢٤١(
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وحمـو   ، الطريق تقدمي ااهدة:بل قالوا ،والبحث عن األقاويل واألدلة املذكورة   
ومهمـا   ،واإلقبال بكنه اهلمة على اهللا تعاىل      ،وقطع العالئق كلها   ،لصفات املذمومة ا

  . واملتكفل له بتنويره بأنوار العلم،حصل ذلك كان اهللا هو املتويل لقلب عبده
 ال  ،وفاض على صدورهم النور    ،فاألنبياء واألولياء انكشف هلم األمر    ... 

 ،والتربي من عالئقهـا    ،زهد يف الدنيا   بل بال  ،بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب   
 فمـن   : مث قال  . واإلقبال بكنه اهلمة على اهللا تعاىل      ،وتفريغ القلب من شواغلها   

القتـصار علـى الفـرائض      نه خيلو بنفسه يف زاوية مع ا      إ ف ،كان حاله كذلك  
   .)٢٤٢("...والرواتب

 ؛ مبكـان ولكن إدراجه يف هذا املقام مـن األمهيـة       ، ذا النقل  البحثلقد أثقلت   
  : ولنا مع ما ذكره وقفة. وعقليته،ألنه يعطينا صورة شاملة عن منهج الرجل

وهذه العبارة إن جاز مساعهـا       ،لقد ذكر الشيخ أن العلوم ليست ضرورية       -١
ـ    ،من غري الغزايلّ    )املنخـول (وهـو صـاحب      ، منـه  افال جيوز مساعه

 اليت  ،ملؤلفاتوغريها من ا  ) شفاء الغليل ( و )أساس القياس ( و )املستصفى(و
 األمر الذي جيعلنا نتـساءل ملـاذا مل      ،مئة يف كل الفنون    تربو على اخلمس  

ويكفينـا مؤنـة     ،كما وصف حال أهل طريقته     ،يكتف بالعلوم اإلهلامية  
 بـدليل   ،أم أنه غري مقتنع به     ! ؟ يف مؤلفاته أال يعد هذا تناقضا منه       ةالقراء

  .كثرة آثاره اليت تدل عليه
 ممـا جيعلنـا    ، الشيخ مجع األنبياء واألولياء يف بوتقة واحـدة         واملالحظ أن  -٢

 فنحن ال   ؟أمها شيء واحد  ؟  نتساءل ملاذا مجع األنبياء مع األولياء يف عبارته       
 ألن مهمة األنبياء ودورهم خيتلف عن مهمة األولياء        ؛نعتقد أنه يقول بذلك   

                                                        
  .٣/١٩ ،)مرجع سابق (،إحياء علوم الدين) ٢٤٢(
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ن علـة إرسـال      أل ؛ وإذا كان مجع بينهما قياسا فهذا القياس ال يصح         ،ودورهم
 كما أن إهلام األنبياء جزء      ، ليست مساوية لعلة وجود األولياء بني الناس       ،الرسل

  .كل هذا يدفعنا للقول بأن هذا القياس غري صحيح ،من الوحي
 باالنقطاع يف زاوية    ، أراد أن يرشد بعض من يريد أن يسلك طريق األنبياء          -٣

 رتبـة النبـوة     r بلغ الـنيب  هل   :مما جيعلنا نسأله   ،حىت يبلغ درجة اإلهلام   
 لو كان األمر    ؟وهل كانت غايته حتصيل مرتبة اإلهلام      ؟باالنقطاع يف زاوية  

وملـا   ،وملا تعرض لإليذاء من الكفـار      ،كذلك ملا دعا الناس إىل اإلسالم     
يـدعو إىل   وال ،فاإلسالم ينبذ التواكل والتكاسل ،... وملا فتح مكة   ،هاجر

أيكون قد أدى    ،ركه املوت وهو على ذلك     ماذا لو أد   ،االنقطاع يف زاوية  
   .)٢٤٣(!؟ من اهللا تعاىلأنيطت بهخالفته ورسالته اليت 

وباجلملة فقد أشار الدكتور يوسف القرضاوي إىل أنّ أبرز ما أخذ علـى             
وإذعانه ملا عند    ، اندماجه يف طريق الصوفية اندماجا يكاد يكون كامال        :الغزايلّ

 فالرجـل  ،اكمها إىل منطق الفقه وأصوله  دون أن حي   ،القوم من معارف وأحوال   
  .)٢٤٤(تعامل مع التصوف بقلبه قبل عقله وبذوقه قبل فقهه

  : العتصام اعة الغزايلّ إىل السنة ودعوته إىل ا رج-ح
 إذ إنها تسجل التطور ؛تعد الفترة األخرية من حياة الغزايلّ من األمهية مبكان  

 ،د الغافر الفارسي آخر مراحل حياتـه       حيكي تلميذه عب   ،النهائي يف فكر الرجل   
                                                        

 -مـصر  (،اإلهلام وداللته على األحكام دراسة أصـولية      : محد قطب عبد الفتاح أ  ) الدمخيسي) (٢٤٣(
  .١٧٤-١٧٢ ص،)هـ١٤٢٠ ،التركي للكمبيوتر وطباعة األوفست: طنطا

 ،)هـ١٤٢٥ ،القاهرة، مكتبة وهبة   (،اإلمام الغزايل بني مادحيه وناقديه    ): القرضاوي يوسف ) (٢٤٤(
  .١٣٧-١٣٥ص
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ة أمره إقبالـه علـى حـديث        وكانت خامت " : قائالً ،بعدما عاد إىل بلده طوس    
وذلك بعد أن صـحب      )٢٤٥(" ومطالعة الصحيحني  ،وجمالسة أهله  r املصطفى

 الذي قـرأ    ، أيب سهيل حممد بن عبد اهللا احلفصي       : أمثال ،أهل احلديث يف بلده   
  الذي مسـع         ،)٢٤٦(عليه صحيح البخاري الطوسي والقاضي أيب الفتح احلاكمي

  . )٢٤٧(عليه سنن أيب داود
 الذي ذم فيـه     ،"إجلام العوام عن علم الكالم    "ويف هذه املرحلة ألف كتابه      

رجع عـن    :وفيه أيضاً  ، وانتصر ملذهب السلف وجهم    ،علم الكالم وطريقته  
التأويـل أو    واالعتمـاد يف     ،وإدراك خصائص النبوة وقواها    ،القول بالكشف 

 : وإىل هذا أشار ابـن تيميـة       ، الذي كان يراه من قبل     ،اإلثبات على الكشف  
 ،ومعرفته بـالكالم والفلـسفة   ،وتأهله ،وهذا أبو حامد الغزايلّ مع فرط ذكائه      "

ينتهي يف هذه املسائل إىل الوقف       ،والتصوف ،والرياضة ،وسلوكه طريق الزهد  
وإن كان بعد ذلك رجع  ،هل الكشف أ  وحييل يف آخر أمره على طريقة      ،واحلرية

  .)٢٤٨(""إجلام العوام عن علم الكالم"ف  وصن،إىل طريقة أهل احلديث
  :ثمرة المبحث

مل يكن جمـدد   ، جمدد القرن اخلامس،  وأخريا نستطيع أن نسجل أن الرجل      -١ 
 الكتاب تعرض هلجوم من قبل      ، وذلك ألن  ألنه ألف كتاب اإلحياء    ؛القرن

                                                        
  .٦/٢١٠ ،طبقات الشافعية الكربى) ٢٤٥(
  .٦/٢١٤ ،الشافعية الكربىطبقات ) ٢٤٦(
  .٦/٢١٢ ،)مرجع سابق (، للسبكي،طبقات الشافعية الكربى) ٢٤٧(
عبد الرمحن بن حممـد     :  حتقيق ، الفتاوى الكربى  :أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس       ) ٢٤٨(

  .٤/٧٢ ،)بدون تاريخ،  مكتبة ابن تيمية،الرياض (،قاسم العاصمي النجدي بنا
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وابن تيمية،)هـ٥٩٧:ت( ابن اجلوزي : مثل،نة املعتربينبعض علماء الس ، 
  الذين أمجعوا على أنّ يف اإلحياء الكثري من        . )٢٤٩()هـ٥٣٦:ت(واملارزي

  . املوضوعةثأغاليط التصوف واألحادي
فهـذا   ،وموقفه منه  ،إلشادته بالعلم الدنيوي   ؛كما أنه مل يكن جمدد القرن      -٢

 ؛فالرجل وإن أشاد بالعلوم الدينية     ، كتبه األمر غري واضح متام الوضوح يف     
 والعلـوم   ،فإنها عنده تائهة معاملها بني فروض العني وفـروض الكفايـة          

  . واإلهلام والكشف،الشرعية
ألنه وضع منـهج الـشك يف املعرفـة عنـد         ؛مل يكن الغزايلّ جمدد القرن     -٣

مل يصل به   فالشك   ، ألن هذا املنهج املزعوم عنده ليس له حدود        ؛املسلمني
  .  وقذف نور اهلداية يف قلبه، ولكن اهللا لطف به،إىل شيء

 ، اجلانب العاطفي يف اإلسـالم     حبجة إصالحه ومل يكن الرجل جمدد القرن       -٤
 يف   وإمنا غاص مع املتصوفة    ، فالرجل مل يوجه التصوف    ،املتمثل يف التصوف  

  .غري قليل من شطحام
 ،للباطنية والفالسـفة   وجهاده،ه املعاملة سوى موقفه من فق   نْ،ذَمل يبق لنا إِ    -٥

 ؛ وأهله ددية هـذا القـرن      ،ذلك اجلهاد الذي جعله حبق حجة اإلسالم      
فالشيخ قد أبلى بالء حسنا يف الدفاع عن اإلسالم أمام أخطـر عـدوين              

واجههما العقل اإلسالمي.  
يف  الذي كان سيؤول إليه العامل اإلسالمي        ، ولنا أن نتخيل حقيقة املوقف    

وتشرذمت فيهـا    ،هذه الفترة العصيبة اليت اجتاح فيها الصليبيون بيت املقدس        
                                                        

 ،)مرجـع سـابق  : (الء الرجال يف كتاب اإلمام لغزايل بني مادحيـه وناقديـه        يطالع نقد هؤ  ) ٢٤٩(
  .١٣٢-١٢٣ص



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
١٦٦ 

 لومل يتحرك   ، لنا أن نتخيل حجم الكارثة احلقيقية      ،األمة اإلسالمية إىل دويالت   
وعـالج   ، لتطهري البيت من الـداخل     ،يف الوقت املناسب   -بإذن اهللا -الغزايلّ  

ليت عاصرت اقتحام الـصليبني لبيـت        ا ،األمراض الباطنية لألمة يف هذه الفترة     
جاء والناس إىل   " :لتاج السبكي القائل عن الغزايلّ     أخالف ا  فأنا ولذلك   ؛املقدس

وأفقر من اجلدباء إىل     ،رد فرية الفالسفة أحوج من الظلماء إىل مصابيح السماء        
 وحيمي حوزة الدين حـىت      ، فلم يزل يناضل عن الدين جبالد مقاله       ،قطرات املاء 
  .)٢٥٠("وانكشفت غياهب الشبهات ،العرىين وثيق أصبح الد

والذي جاء به وأعده ملواجهـة إعـصار         ،وإمنا جيء به   ،فالغزايلّ مل جيئ  
 هو اهللا   -الفلسفة ووباء الباطنية اللذين ضربا العامل اإلسالمي يف القرن اخلامس           

  .ملنيارب الع
سـتطاع  ، الرجل الـذي ا    رحم اهللا الشيخ أبا حامد الغزايلّ حجة اإلسالم       

، ويناصر منهج السلف يف فهم ألفـاظ        )٢٥١(يف عصره  يكبح مجاح الفلسفة   أن
تلـك   ،)املستـصفى ( وجيمع أصول الفقه يف      ، ويفضح الباطنية  ،الكتاب العزيز 
واستعـصت علـى فحـول العلمـاء أن          ،اليت دوخـت الفقهـاء     املوسوعة
  .)٢٥٢( يلخصوها

                                                        
  .٦/١٩٣، )مرجع سابق: (طبقات الشافعية الكربى) ٢٥٠(
)٢٥١ (         ـ حنن ال نزعم أن رجال واحدا استطاع أن يقضي على الفلسفة؛ إذ الفلسفة مل ي ض عليهـا،  قْ

ارة املهـاجم إىل    ول الفلسفة من صـد    وإمنا نزعم أنه استطاع أن يوقف الزحف الفلسفي، وحي        
  .حلك فترات العامل اإلسالميأ يف فترة من ، املدافعمكان

 يطالع  . وابن رشيق املالكي يف لباب احملصول      ، ابن قدامة احلنبلي يف روضة الناظر      :ومن هؤالء ) ٢٥٢(
  .١/٢٥ ،مقدمة لباب احملصول
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دديـة القـرن    يرشـحه    ،لقد أبلى الرجل بالء حسنا يف نصرة اإلسالم       
والتجديد الذي أحدثه ليس جتديدا عاد باألمة إىل أصـوهلا           .اخلامس بال منازع  
 نفى فيه عن هذا الدين انتحـال الـضالني          ،وإمنا جتديد نفي   ،وثوابتها فحسب 
  . وفلسفة املبطلني
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  املبحث اخلامس
  )هـ٧٢٨ :ت( شيخ اإلسالم ابن تيمية

  :هعصرو ابن تيمية -أ
 ، عاشـر  االثنني يوم   ،حبران ، أمحد تقي الدين   بو العباس  أ شيخ اإلسالم ولد  
 وقد ظهر شيخ اإلسـالم      .)٢٥٣(هـ٦٦١ عشر شهر ربيع األول سنة       وقيل ثاين 

 وظهرت الفـرق    ، وتفرقت كلمة املسلمني   ،يف عصر اشتدت فيه غربة اإلسالم     
  .)٢٥٤( وخيم اجلمود الفكري والتقليد األعمى،املخالفة ملا كان عليه السلف الصاحل

 فكثرة الفساد حتمـل     يف ابن تيمية؛  لقد كان لعصر ابن تيمية أكرب األثر        و
 ، على التفكري يف اإلصـالح     ، والعقول الراجحة  ،الرجال أصحاب اهلمم العالية   

  . ونشأ يف بيت من بيوت العلم، هذا الرجل تربية إميانيةربيخصوصا إذا 
   ويف هذا املقام نيب عنه وعن عصره   رض شهادة اإلمام الثبت احلافظ الذه     ع، 

احلـراين مث    -وساق نسبه  -احلليم    أمحد بن عبد   :قال الذهيب يف معجم شيوخه    
 :العـصر   وفريد ،شيخنا وشيخ اإلسالم   العباس تقي الدين   الدمشقي احلنبلي أبو  

  وأمـراً ،ونصحاً لألمة ،، وكرماً ً  وتنويراً إهليا  ، وذكاء ، وشجاعة ،ومعرفة ،علماً
                                                        

العقود الدريـة  : مة املقدسي أبو عبد اهللاحممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن قدا  ) ابن عبد اهلادي  ) (٢٥٣(
بـريوت، دار الكاتـب      (،حممد حامد الفقي  : من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، حتقيق       

  .١٨ ص،)العريب
الريـاض، دار الـصميعي للنـشر     (،من أعالم اددين : صاحل بن فوزان بن عبد اهللا     ) فوزان) (٢٥٤(

  .٤٣ ص،)ت. د،والتوزيع
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  .نكروياً عن امل ،باملعروف
الرجـال    ونظـر يف ، وكتب وخرج، وأكثر بنفسه من طلبه   ،مسع احلديث 

 وغاص يف دقيـق    ، برع يف تفسري القرآن    ،له غريه ل ما مل حيص    وحص ،والطبقات
 واستنبط منـه أشـياء مل       ، وخاطر إىل مواقع اإلشكال ميال     ،بطبع سيال  معانيه

  . يسبق إليها
 معزواً إىل   ،فظه من احلديث   فقلّ من حيفظ ما حي     ،يف احلديث وحفظه   وبرع

يف   وفـاق النـاس  ،شدة استحضاره له وقت إقامة الدليل   مع ،أصوله وصحابته 
نـه إذا   إ حبيـث    ، الصحابة والتابعني  وفتاوى ، واختالف املذاهب  ،معرفة الفقه 

 ، وأتقن العربية أصـوالً وفروعـاً      ،عنده مبا يقوم دليله   بل   ،يلتزم مبذهب  مل أفىت
  . وتعليالً واختالفاً

 ونبـه علـى     ، ورد علـيهم   ،أقوال املتكلمني   وعرف ،ونظر يف العقليات  
  . وأر براهني  ونصر السنة بأوضح حجج، وحذّر منهم،خطئهم

أعلى   حىت، وأخيف يف نصر السنة احملضة،وأوذي يف ذات اهللا من املخالفني    
 ،ءه وكبـت أعـدا    ، ومجع قلوب أهل التقوى على حمبته والدعاء له        ،اهللا مناره 
 وجبل قلوب امللـوك واألمـراء علـى    ،رجاالً من أهل امللل والنحل   وهدى به 
 بعد أن كاد ينثلم     ، بل واإلسالم  ، به الشام  ا وأحي ،وعلى طاعته  ، له غالباً  االنقياد

 ،أقبل حزب التتر والبغي يف خيالئهم، فظنت باهللا الظنـون  بتثبيت أويل األمر ملا 
  . بدى صفحتهالنفاق وأ ب واشرأ،وزلزل املؤمنون

بـني  ت   فلو حلف  ، وهو أكرب من أن ينبه على سريته مثلي        ،وحماسنه كثرية 
   .)٢٥٥( وأنه ما رأى مثل نفسه،أين ما رأيت بعيين مثله:  حللفت،الركن واملقام

                                                        
 الدمـشقي  زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين أمحد البغدادي مث     ) ليابن رجب احلنب  () ٢٥٥(

=  
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 ، ومكانته العلميـة   ، ونشأته اإلميانية  ، يتبني طبيعة الرجل   ،ومما أوردناه آنفا  
  .د غوره فيهماع وب،امه بالكتاب والسنة واعتص، ونفاذ قرحيته،وسرعة بديهته

ـ ٦٣٠:ت(فقد عرب عن ذلك العصر ابن األثري         :أما ما خيص عصره     )ـه
 مل يبتل ا أحـد مـن        ،لي اإلسالم واملسلمون يف هذه املدة مبصائب      ب": بقوله
ففعلوا األفعـال الـيت      ، أقبلوا من املشرق   ، قبحهم اهللا  ،منها هؤالء التتر   ،األمم

 من املغـرب إىل     ، لعنهم اهللا  ،ومنها خروج الفرنج   ،ل من مسع ا   يستعظمها ك 
وأشرفت ديـار مـصر      ،وملكهم ثغر دمياط منها    ،وقصدهم ديار مصر   ،الشام

  .)٢٥٦(" اهللا لوال لطف،والشام وغريها على أن ميلكوها
كما قال ابن األثري واصفا ما حل ببالد         ،لقد عاصر ابن تيمية نعي اإلسالم     

 ،لقد بقيت عدة سنني معرضا عن ذكر هذه احلادثة        ":  التتار اإلسالم على أيدي  
ي فمن الـذ   ، فأنا أقدم إليه رجال وأؤخر أخرى      ، كارها لذكرها  ،استعظاما هلا 

  .)٢٥٧("يسهل عليه أن يكتب نعي اإلسالم
 واسـتبيحت   ،لقد جاء الرجل يف عصر انفرط فيه عقد اخلالفة اإلسالمية         

صـحيح أن املـسلمني   . ي إىل دويـالت    وتفتت العامل اإلسالم   ،بيضة اإلسالم 
إال أن ذكـرى سـقوط     ،استطاعوا صد الزحف التتري يف موقعة عني جالوت       

 كمـا أن    ، كانت ما تزال عالقة بـالنفوس      ،كبت فيها  والفظائع اليت ارت   ،بغداد
                                                        =  

  ).٤٩٥( رقم ،)ت.بريوت، دار املعرفة د (،الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب: مث احلنبلي
الكامـل يف   : أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبـد الكـرمي الـشيباين               ) ابن األثري () ٢٥٦(

  .١٠/٤٠٠ ،)هـ١٤١٥ ،٢، ط دار الكتب العلمية،بريوت (،عبد اهللا القاضي: ، حتقيقالتاريخ
  .١٠/٣٩٩ ،املرجع السابق) ٢٥٧(
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وإمنا كانت املعارك بينهم بعيد  ،احلروب بني املسلمني والتتر مل تنته بعني جالوت       
  .شد وجذبعني جالوت بني 

 ، وأعمال الـشرك   ،لعقائد الباطلة لكانت فريسة   فقد   ،اجلماهري املسلمة أما  
 وـاون   ، وتأثري العجم  ،اختالطهم بغري املسلمني   :منها ،عوامل عديدة  بضغط
 ونشأ الغلـو    ،د النقي وراء حجاب   يالدين اخلالص والتوح    وقد أصبح  ،العلماء

 حىت بدأت   ، شأن اليهود والنصارى   ،األولياء والصاحلني  واإلفراط يف االعتقاد يف   
 وينطبق عليهم ما حكاه القرآن مـن        ،ترسخ عقيدة التوسط والتقرب باألولياء   

  .)٣:الزمر( f  e     d   c  b  a  ̀Z] :قول مشركي العرب األولني
من العلماء   أصبح كثري  ف ،وتنتشر هذه الفكرة اجلاهلية يف أوساط املسلمني      

 ،األنبياء والصاحلني مـساجد     واختذت قبور  ، بغري اهللا  ال يرون بأساً يف االستغاثة    
  .النهي عنهيف  وشدد منه حذرقد  rوحتقق اخلطر الذي كان النيب 

 ، الفوضـى   يتصدى حملاربـة هـذه     ،فكانت احلاجة ماسة إىل عامل جماهد     
بـني   قويكون عارفاً بـالفر    ، بكل قوة وإيضاح   ، إىل التوحيد اخلالص   ةوالدعو

 ويكون قد حصل على حقيقة التوحيد مباشـرة         ،فة دقيقة التوحيد والشرك معر  
 ،مـن كتـب املتـأخرين     ال ،yالكرام  ابة  وحياة الصح  ،والسنة ،من الكتاب 

 وال يبايل يف اجلهـر      ،وعادات الناس  ، وتقاليد الزمان  ،وتعامل املسلمني اجلهالء  
 وال ،وخمالفة العلمـاء   ،سوعداوة النا  ،بالعقيدة الصحيحة مبعارضة احلكومات   

 ،والـسنة  وعلم واسع بالكتاب ، ويكون ذا نظر دقيق  ،خياف يف ذلك لومة الئم    
ذا اطـالع   يكون   و ، وبأحوال القرون األوىل   ،ومصادر الدين األوىل املوثوق ا    

 ، وقصة احنرافهم ومـسخهم وحتـريفهم      ،على تاريخ اليهود والنصارى    كامل
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الـصدر    وعقيـدة  ،قرآنويعيش يف تأمل وقلق لكي يعيد املسلمني إىل تعاليم ال         
  .السلف الصاحل ويراهم منتهجني طريق ،األول

  : جهود ابن تيمية التجديدية-ب
  :اتباع األصول الثالثة املعصومة دعوته إىل :أوالً

 ، وهو معرفـة احلـق     ،للعلم الشرعي  لقد حدد ابن تيمية اهلدف األساسي     
وحىت  ،سبل الضالني  والعاصم من  ،ألنه املوصل إىل الصراط املستقيم    ؛والعمل به 

 فابن تيمية يوضح أصول مذهب أهـل        ، وطالب العلم الشرعي   ،ضل العامل ال ي 
 ومعرفة الوجه   ، واالهتداء إىل صراط اهللا املستقيم     ،السنة واجلماعة يف طلب احلق    

  نة واجلماعة   طريقةو":  ويف هذا يقول   ،الصحيح للحكم الشرعياتباع  :أهل الس
واتباع سبيل السابقني األولني من املهـاجرين     ،وظاهراباطنا   r آثار رسول اهللا  
ليكم بسنيت وسنة اخللفـاء     ع( :حيث قال  rواتباع وصية رسول اهللا      ،واألنصار

وإياكم وحمـدثات    ،متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ     ،الراشدين املهديني من بعدي   
وخري  ،ويعلمون أن أصدق الكالم كالم اهللا ،)٢٥٨()فإن كل بدعة ضـاللة     ،األمور

 ،ويؤثرون كالم اهللا على غريه من كالم أصناف النـاس          ،r اهلدي هدي حممد  
 ،وهلذا مسوا أهل الكتـاب والـسنة   ؛ويقدمون هدي حممد على هدي كل أحد    

 وإن كان لفظ   ،وضدها الفرقة  ،ألن اجلماعة هي االجتماع    ؛ومسوا أهل اجلماعة  
                                                        

 ،)٤٢( باب اتبـاع سـنة اخللفـاء الراشـدين        ، يف سننه  هأخرجه ابن ماج  :  حديث صحيح  )٢٥٨(
، والبيهقـي يف الكـربى      )٢٦٧٦ (r كتاب العلـم عـن رسـول اهللا          ،والترمذي يف سننه  

 وأمحد يف   ،)٦١٧(  والطرباين يف الكبري   ،)٩٥( والدارمي يف سننه باب اتباع السنة        ،)٢٠١٢٥(
 وقد صححه الترمذي    ،)٥( وابن حبان يف صحيحه باب االعتصام بالسنة         ،)١٧١٨٤( مسنده
  .حديث حسن صحيح: فقال
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  .نيالقوم اتمع اجلماعة قد صار امسا لنفس
وهم يزنون  ،هو األصل الثالث الذي يعتمد عليه يف العلم والدين   :اعواإلمج

 ، أو ظاهرة  ، وأعمال باطنة  ، أقوال : مجيع ما عليه الناس من     ،ذه األصول الثالثة  
 إذ  ؛هو ما كان عليه السلف الصاحل      : واإلمجاع الذي ينضبط   .مما له تعلق بالدين   

   .)٢٥٩(" وانتشرت األمة،بعدهم كثر االختالف
مـع  -فهذا املنـهج     ،أعاد شيخ اإلسالم األمور إىل نصاا      :ا التأصيل وذ
ألنه قمـع بـه كـل اآلراء         ؛ ميثل قمة التجديد السين عند ابن تيمية       -وجازته

كما أنـه يأخـذ      ، وهدي السلف الصاحل   rواملذاهب اليت ختالف هدي النيب      
دد هلم مبادئ السري    وحي .بأيدي الباحثني عن الفرقة الناجية إىل الصراط املستقيم       

  .وعالمات الطريق
فقد سبقه إليه اإلمـام الـشافعي يف    ،وهذا التجديد مل يسبق إليه ابن تيمية 

ولكن ابن تيمية    ،وقد سبق أن أوضحنا جهود الشافعي يف هذا املساق         ،الرسالة
 فقد ذكـر    ، ما أصله الشافعي وابن حنبل بشيء من التركيز اهلادف         عرضأعاد  
  :بن حنبل خمسةٌااألصول اليت بنيت عليها فتاوى أن  "إعالم املوقعني" القيم يف ابن

 ،ومل يلْتِفت إلَى ما خالَفَه     ،فإذا وجد النص أَفْتى ِبموجِبهِ    " :النصوص :أوهلا
  .)٢٦٠("وال من خالَفَه كَاِئنا من كان

 مـا   ،من أصل فَتاوى اِإلماِم أَحمد    اَألصلُ الثَّاِني   " : فَتاوى الصحابةِ  :وثانيها
                                                        

ـ       :  العقيدة الواسطية، حتقيق   ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين      ) ٢٥٩(  ،زحممـد بـن عبـد العزي
  .٤٧ ص،)هـ١٤١٢ ،٢، طالرياض، الرئاسة العامة إلدارات البحوث واإلفتاء(

إعـالم  : أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمـشقي               ) ابن القيم ) (٢٦٠(
  .١/٢٩ ،)م١٩٧٣ ،بريوت، دار اجليل (،طه عبد الرءوف سعد:  حتقيق،املوقعني عن رب العاملني
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 ، ال يعرف له مخاِلف منهم فيها      ،نه إذَا وجد ِلبعِضِهم فَتوى    إف ؛أَفْتى ِبِه الصحابةُ  
 :بلْ من ورِعِه يف الِْعبارِة يقول      ،إنَّ ذلك إجماع   :ومل يقُلْ  ،مل يعدها إلَى غَيِرها   

 ال أَعلَم شـيئا     :يف ِروايِة أيب طَاِلبٍ     كما قال  ، أو حنو هذا   ،ئا يدفَعه ال أَعلَم شي  
 عطَاٍء ومجاِهٍد وأَهـِل     :بن عمر وأَحد عشر من التاِبِعني     ابن عباٍس و  ايدفَع قَولَ   
  .)٢٦١("الْمِدينِة

اَألصلُ الثَّاِلثُ مـن    " :ختلَفُواخِتيار من أقوال فتاوى الصحابِة إذَا ا      الا :وثالثها
 إذَا اختلَف الصحابةُ تخير من أَقْواِلِهم ما كان أَقْربهـا إلَـى الِْكتـاِب            :أُصوِلِه
ـ ، فَِإنْ مل يتبين له موافَقَةُ أَحِد اَألقْـوالِ   ،ومل يخرج عن أَقْواِلِهم    ،والسنة  ى حك

  .)٢٦٢("ومل يجِزم ِبقَوٍل ،الِْخالف فيها
 ، والْحِديِث الـضِعيفِ   ، اَألخذُ ِبالْمرسلِ  :اَألصلُ الراِبع " : احلديث املرسل  :ورابعها

      هفَعدٌء يياِب شيف الْب كُنـاسِ      ،إذَا مل يعلى الِْقي هحجوهو الذي ر،     ادـرالْم سلَـيو
 ِبحيـثُ ال يـسوغُ   ،وال ما يف ِروايِتـِه مـتهم       ، وال الْمنكَر  ،ِبالضِعيِف ِعنده الْباِطلَ  

 وِقـسم مـن   ،بلْ الْحِديثُ الضِعيف ِعنده قَِسيم الـصِحيحِ   ،الْعملُ ِبهِ و ،الذَّهاب إلَيهِ 
 : بـلْ إلَـى  ،ٍفومل يكُن يقَسم احلديث إلَى صِحيٍح وحسٍن وضـِعي   ،أَقْساِم الْحسنِ 

  وال ،فإذا مل يِجد يف الْباِب أَثَـرا يدفَعـه         ،وِللضِعيِف ِعنده مراِتب   ،صِحيٍح وضِعيفٍ 
  .)٢٦٣("الِْقياِس ولَى من أَ كان الْعملُ ِبِه ِعنده،وال إمجاعا على ِخالِفِه ،قَولَ صاِحٍب

مل يكُن ِعند اِإلماِم أَحمد يف الْمسأَلَِة نص         فإذا ":الِْقياس ِللضرورةِ :وخامسها
                                                        

  .١/٣٠ ، السابقاملرجع) ٢٦١(
  .١/٣١ ،املرجع السابق) ٢٦٢(
  .١/٣١ ،املرجع السابق) ٢٦٣(



 آثار التجديد وسماته في ماضي األمة اإلسالمية: الفصل الثالث
١٧٥ 

عدلَ إلَى اَألصـِل   ؛وال أَثَر مرسلٌ أو ضِعيف     ،وال قَولُ الصحابِة أو واِحد منهم     
سأَلْت  :ِلوقد قال يف ِكتاِب الْخالَّ     ، فَاستعملَه ِللضرورةِ  ، وهو الِْقياس  ،الْخاِمِس

  . أو ما هذا معناه،إنما يصار إلَيِه ِعند الضرورِة :فقال ،لشاِفِعي عن الِْقياِسا
وقد يتوقَّـف يف     .وعلَيها مدارها  ،فَهِذِه اُألصولُ الْخمسةُ من أُصوِل فَتاِويهِ     

   هدِض اَألِدلَِّة ِعنارعى ِلتوِتالِف  الأو   ،الْفَتِة فيها خابحِم اطِّالِعِه فيها     ،الصدأو ِلع
  .)٢٦٤("أو قَوِل أَحٍد من الصحابِة والتاِبِعني ،على أَثٍَر

فما أشار إليه    :ولكنه جعلها ثالثة   ،لقد تأثر ابن تيمية بابن حنبل يف أصوله       
حابة  وما أشار إليه بفتاوى الص     ،اإلمام أمحد بالنصوص يعرب عنه بالكتاب والسنة      

   .أشار إليه باإلمجاع
ولكنه لـيس معـصوما    ،أما القياس فلم يهمله ابن تيمية حبال من األحوال   

ال يرد   ،فيه احلق والباطل   ،واإلهلام ،والقياس ،فهذا التقليد ":  ولذلك يقول  ؛عنده
 بإسـناد  ما كان منقوال عمن ليس قوله حجـة          : وأضعفه ،وال يقبل كله   ،كله

  .ضعيف
وال تقبل قبـوال     ، ملا فيها من حق موافق     ؛ ردا مطلقا  درتمث هذه األمور ال     

ويرد منها مـا كـان       ،بل يقبل منها ما وافق احلق      ، ملا فيها من الباطل    ؛مطلقا
فليـست   ،واألقيسة العقلية األصلية والفرعية الشرعية هي من هذا الباب         .باطال

وقـال يف   .)٢٦٥(بل فيها حق وباطل    ،وال كلها فاسدة   ،العقليات كلها صحيحة  
 ،واملتـصوفة  ،هو عامة خطأ املتكلمة    ،والذوق ،والرأي ،فالقياس": موضع آخر 

                                                        
  .١/٣٢ ،املرجع السابق) ٢٦٤(
  .١٩/٧ ،)مرجع سابق (، البن تيمية،الفتاوى الكربى) ٢٦٥(
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  .)٢٦٦("وطائفة من املتفقهة
 إليضاح الثوابـت    ،وبذلك يتضح أن ابن تيمية كان يكافح يف هذا السبيل         

ولكنـه   ، فالرجل مل ينكر القيـاس  ، حىت ال يتحول األمر إىل فوضى      ؛واألصول
  . اليت تقبل دون مناقشة،ومةعنده ليس من األصول املعص

 أمام انتقاد الدكتور حممد عمارة ملنـهج ابـن          ،ولنا أن نتوقف هاهنا وقفةً    
 ،وال عربة بالرأي   ،فالنصوص وحدها هي العلم   ": تيمية بقوله  حنبل وتلميذه ابن  

يم والتشبيه يف حق الـذات  وال مدخل له فيها حىت لو أدت ظواهرها إىل التجس        
 حبكـم   ؛ن املنهج النصوصي يستقطب قطاعا من العامـة       ولقد كا .. .!!اإلهلية

 م عند احملسوس وظواهر النصوص       ،القصور الفكري مث يقـول   .. . الذي يقف
فأضفت حمنته على مذهبه الفكري مـا  :عن حمنة ابن حنبل وصموده أمام املعتزلة     

   .)٢٦٧("يكتسبه بغري هذه احملنة وهذا االضطهادل وال ، بهىيحتذلمل يكن 
  :لكالم فيه مسألتانوهذا ا
وهذا اـام     أنه وصف أهل السنة واجلماعة بالقول بالتجسيم والتشبيه        :أوالمها

 عرض ابن تيمية ملوقف أهل السنة واجلماعة        ، بعد قليل  ، فسوف يأيت  ،باطل
  . ننقله من كتابه العقيدة الواسطية بال تزييف،من هذه القضية

 وعدم تقدمي الـرأي     ،تزام النصوص وصفه منهج مدرسة احلديث بال    : واألخرى
   وحنن ال نعلم على وجه الدقة أيوصم أقطاب         ،على النص بالقصور الفكري 

 ،وسفيان الثـوري   ، والشافعي وابن حنبل   ،اإلمام مالك  :مدرسة احلديث 
                                                        

  .١٩/٧٤ ،املرجع السابق) ٢٦٦(
 سلسلة اقـرأ عـدد رقـم       القاهرة، دار املعارف،   (،حممد العطاء احلضاري لإلسالم   ) عمارة) (٢٦٧(

  .١٤٧ -١٤٦ ص،)٦٢٦(
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  !!! وابن تيمية بالقصور الفكري؟
 إن  ، حىت ال يلعب بدين اهللا     ؛لقد بذل علماؤنا كل جهدهم لضبط األصول      

وتتناوهلا املنـاهج املختلفـة بالنقـد        ،ليس قصة أدبية تتناوشها العقول      اهللا دين
وهذا الدسـتور مل يتركـه اهللا        ،وتنظيم جمتمع  ، ولكنه دستور حكم   ،والتحليل

)U (   ما تكفل اهللا     ، حىت ال نعبث به    ؛لنا نضعه كما نشاءوإن)U ( ؛بوضـعه 
  . ولألغبياء من األذكياء،محاية للضعفاء من األقوياء

 ، لوضـع تلـك األصـول   ،ولذلك كان علماء السلف يف سعيهم احلثيث   
 الذي قـال عـن      ، هو اهللا  ،شارعفال ،يعلمون أن التزامها هو تيسري حلياة العباد      

̄  ]   :ذاته    ®  ¬  «   ª  ©  ̈   §Z) ١٨٥:البقرة( [   {  z
¡  �   ~  }   |Z )ني       ،)٧٨:احلجفأي ضري على علماء احلديث النصوصي 

 ، وذكيها إىل التزام نصوص اليـسر      ، وغبيها ، وقويها ، ضعيفها :عوا األمة أن يدف 
 والبعـد  ،وأي ضري هلم حينما يردوا األمة إىل الوضوح   ! ؟ورفع احلرج عن األمة   

     عن املتاهات اليت أربكت العقل اإلسالمي،    ر اإلسالميلقد ! ؟ ولوثت نقاء التصو
ويقـدموه   ،وه وجيعلوه شارعا  ولكنهم مل يؤهل   ،عرف العلماء الكبار للعقل دوره    

 اليت يـسخر    ، أليست هذه هي النصوص    ،وقول رسوله الكرمي   ،على كالم اهللا  
  !؟الدكتور عمارة من متبعيها

 فهذا يعين أنك اجم     ،فأنت إذا هامجت النص    ،النصوص وعاء الوحي  "إن  
 مهما ادعيت أنك إمنا اجم من يـسيئون         ، وتقبح االستمساك بالوحي   ،الدين
 حتمـل صـفة   أو أنْ ، فهذا ليس مربرا للتشنيع علـى الـنص    ،ال النص استعم

 تستطيع أن تقبح مـن يـسيء        .النصوصية معاين القبح والظالمية والالعقالنية    
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  سـبةً  اأو جتعل النسبة إليه    ،لكن ال حيل لك أن تقبح النصوص ذاا        ،استعماهلا
  .!!!لعقلي يعوزهم النضج ا،ون حوهلا عامةً وجتعل من يلتفُّ.)٢٦٨("ومعرة

  :جتديد عقيدة التوحيد :ثانياً
 ويبدو أنّ هذه ،وذلك من خالل انتمائه الكامل لعقيدة أهل السنة واجلماعة     

حىت إننا وجدنا ابن تيمية      ،العقيدة يف ذلك العصر قد تعرضت لكثري من املآسي        
العقيـدة  ( ولذلك جنده يقرر يف مفتتح       ؛م النتمائه لعقيدة السلف الصاحل    يحاكَ
:  هو اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة     ، أنّ ما سوف يقرره يف الكتاب      ،)واسطيةال
 ،أهل الـسنة واجلماعـة     ،قيام الساعة  فهذا اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل     "

واإلميـان   ،والبعث بعد املـوت    ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته ، اإلميان باهللا  :وهو
ومبا  ،اإلميان مبا وصف به نفسه يف كتابه       :ومن اإلميان باهللا   .بالقدر خريه وشره  

 وال  ،ومن غري تكييـف    ،وال تعطيل  ،من غري حتريف   r وصفه به رسوله حممد   
 .1Z  2        43   5     6  7]  سبحانهبل يؤمنون بأن اهللا      ،متثيل

حدون لْوال ي  ،عن مواضعه  فون الكلم وال حير  ،فال ينفون عنه ما وصف به نفسه      
 سبحانهألنه   ؛وال يكيفون وال ميثلون صفاته بصفات خلقه       ،آياتهيف أمساء اهللا و   

      ـه أعلـم   إ ف، وتعاىلسبحانه وال يقاس خبلقه ، لهال مسي له وال كفو له وال ندن
   .)٢٦٩(" من خلقه وأحسن حديثاً، وأصدق قيالً، وبغريه،بنفسه

إمنـا   و ، ليس يف إلزامه أصحابه مبا ذهب إليه       ،ولقد جتلت عبقرية ابن تيمية    
                                                        

  .٦٩-٦٨ ص،)هـ١٤١٣ ،الرياض، دار الوطن (،ثقافة الضرار: مجال) سلطان) (٢٦٨(
حممـد بـن    :  العقيدة الواسـطية، حتقيـق     ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين      ) ابن تيمية ) (٢٦٩(

  .٧ ص،)هـ١٤١٢ ،٢، طالرياض، الرئاسة العامة إلدارات البحوث واإلفتاء (،العزيز عبد
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 فقد شـط    ؛ وهم الصوفية  ،الشتباكه مع قطاع عريض من أهل السنة واجلماعة       
 والذوا بقبـور    ، يف األوليـاء    فغالوا ، يف عهده  كثريون من أصحاب هذا االجتاه    

م النـذور   قدوعند أعتام ت   ، لتقضى احلوائج  ؛ إليها الرحال  تد وش ،الصاحلني
  .ويذبح لغري اهللا

 بين فيها أن النـافع      ،هذا اجلو الفاسد ثورة شعواء    لقد ثار ابن تيمية على      
 وأن املقبـورين يف     ،بح لغري اهللا  ذْ وأنه ال ي   ، وأنّ الشايف هو اهللا    ،والضار هو اهللا  

شد إلـيهم   فمن العبث أن ت    ،قبورهم من األولياء والصاحلني قد أفضوا إىل رم       
  . ويترك رب األرباب،الرحال

؛ فانربى الشيخ )٢٧٠( ظهور احللولية واالحتاديةولقد متثلت املصيبة الكربى يف
                                                        

 تلخـيص كتـاب   : كتاب الرد علـى البكـري  :فه ابن تيمية بنفسه يف    ما ألَّ  : ذلك يطالع يف ) ٢٧٠(
ـ ١٤١٧ ،مكتبة الغربـاء األثريـة  ، املدينة املنورة (،حممد علي عجال: االستغاثة، حتقيق   ،)هـ

 إن اهللا ذاتـه ال :  فمرقوا من الدين، وقـالوا ،قوم زاغت قلوم واستهوم الشياطني    : واحللولية
.  يف مجيع األشـياء  بذاته حالٌّ  وهو،  يف السماء   كما هو  ، إنه يف األرض   :فقالوا ،منه مكان  خيلو

 كل أنّ: القائلون بوحدة الوجود، أي : واالحتادية. )١٣٦/ ٣ ،اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية    (
، والـشتم ، والسب، وكفره، سحره، وباطله، وحقه، ونثره، نظمه: كالم يف الوجود كالم اهللا    

 وكـل   : القائم به، كما قال عـارفهم      ، كالم اهللا تعاىل    كله عني  ،وأضداده، شوالفح، واهلجر
 ،وهذا املذهب مبين على أصلهم الذي أصلوه      .  سواء علينا نثره ونظامه    ،كالم يف الوجود كالمه   

. كـالم اهللا   فصفاته هي صفات اهللا وكالمـه هـو    ،عني هذا الوجود   أن اهللا سبحانه هو    وهو
 به  فكل ما يتصف  : م جيعلون وجود اخلالق عني وجود املخلوقات       وه ،١/٣٧٣ ،معارج القبول 

املخلوقات من حسن وقبيح ومدح وذم، إمنا املتصف به عندهم عني اخلالق، ولـيس للخـالق                
ـ  ليس إال اهللا، فع:عندهم وجود مباين لوجود املخلوقات منفصل عنها أصال، ومن كلمام         اد ب

i  h  g  ]  : عندهم له غري، وهلذا جعلوا قوله تعاىل       األصنام مل يعبدوا غريه عندهم؛ ألنه ما      

k  jZ قدر ربك أن ال تعبدوا إال إياه؛ إذ ليس عندهم غري له تتصور عبادته فكـل                : مبعىن
=  
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 ،ويدعو الناس إىل التوحيد اخلالص على عقيدة السلف الصاحل         ،يصحح العقيدة 
  :ونستطيع أن نلخص جهوده يف هذا اال يف ثالثة حماور

   : تصحيح العقيدة:أوهلا
فه لنا يف هـذا   وأهم ما خلّ،وقد جتلى ذلك يف نشره لعقيدة السلف الصاحل   

  .اال كتاب العقيدة الواسطية
   : إظهار حقيقة االحنراف الصويف:وثانيها

 وإنما حارب مظاهر    ،مع التأكيد أنّ ابن تيمية مل حيارب التصوف يف جممله         
ويؤكده ابـن    ،وهذا ما نؤكده ابتداء    ، والتأويل الفاسد  ، والعبث بالدين  ،الغلو

 ،هم جمتهدون يف طاعة اهللا    والصواب أن ": وهو يتحدث عن الصوفية    ،تيمية نفسه 
 ،ففيهم السابق املقرب حبسب اجتـهاده      ،كما اجتهد غريهم من أهل طاعة اهللا      

وىف كل من الصنفني من قد جيتهـد         ، هو من أهل اليمني    الذيوفيهم املقتصد   
ومن املنتسبني إليهم من هو ظامل       ، ال يتوب  أووفيهم من يذنب فيتوب      ،فيخطئ

ولكـن   ، طوائف من أهل البدع والزندقة     إليهموقد انتسب    ،لنفسه عاص لربه  
 أكثر مـشايخ    نّإف ؛كاحلالج مثال  :عند احملققني من أهل التصوف ليسوا منهم      

   .)٢٧١(" عن الطريقوأخرجوه أنكروهالطريق 
 ،ما استفحل سلطام    واجههم ابن تيمية بعد    ،وأهل البدع والزندقة منهم   

ذي واليت أُ  ،)الرسالة احلموية ( : ومنها ،ويف هذا السبيل أخرج الرسائل والكتب     
                                                        =  

 نشر  ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية    ، توحيد األلوهية  :-تعاىل اهللا عن قوهلم   - اهللا عابد صنم إمنا عبد   
  .٢/١٢٤ ،بن تيميةضمن كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ا

  .١١/١٨ ،)مرجع سابق (،الفتاوى الكربى) ٢٧١(
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: د اهلـادي   يقول تلميذه احلافظ ابن عب      ويف هذا الصدد   ،يف سبيلها أبلغ اإليذاء   
 ،مئة حتزبوا له    سنة مثان وتسعني وست    ،وملا صنف املسألة احلموية يف الصفات     "

            م األمر إىل أن طافوا به على قصبة من جهة القاضي احلنفي ونودي عليه   ،وآل 
  .)٢٧٢("يستفىت ال بأنْ

  : تبيني مصادر االحنراف الصويف:وثالثها
  تأثري الفلسفة  -ة عديدة ة وعلمي ألسباب تارخيي -تصوفني  املقد تسرب إىل    ل
 ،يونان واهلند، وامتزجت بالعقائد اإلسالمية وأفكارهاالشراقية اليت جاءت من     إلا

   .امتزاجاً ال يتسىن لكل واحد فصلها عنها
 ، وعقيدة احللول واالحتاد   ،اهلنود  أو تنسك  ،ية اجلديدة شراقية األفالطون إإن  

 ،الرمـوز واألسـرار     وفتنة ،ومذهب وحدة الوجود، وتقسيم الظاهر والباطن     
هم َءواستثنا لكاملني والواصلني ا وسقوط التكاليف الشرعية عن      ،والعلم الدفني 

 طبقة  نالت إعجاب  ،لك كانت معتقدات وأفكاراً   تكل   ،ن األحكام الشرعية  م
  .كبرية من املتصوفني

  مـن هـذه    ،الرغم من إنكار أصحاب التحقيق والرسوخ يف العلم       على   و
 كانت طبقة من املتصوفني تلـح       ، هلذه املعتقدات الفاسدة   ،الطائفة يف كل زمان   

 ، والتـهويل  عبذةتسفل بعض فروع التصوف وسالسله إىل حد الش         حىت ،عليها
احنرفت عن أصلها وتعاليم مؤسسها     الرفاعية اليت    سيما بعض فروع السلسلة   وال

 الذين مل ترسخ قدمهم يف العلوم الشرعية والعقائد         ،كثري من رجاهلا   وآثر ،الكبري
 ، زاعمني أنها تؤثر يف عقـول املغـول والتتـار          ،البهلوانية  األعمال ،اإلسالمية

                                                        
  .٢١١ ص،)مرجع سابق (،العقود الدرية) ٢٧٢(
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 ومكانـة  ،العقيـدة  لذلك ضرر عظيم على سالمة   وكان ،وترغبهم يف اإلسالم  
  .ةـالشريع

 ووقع العامة وكـثري  ،القرنني السابع والثامن  وقد استفحلت هذه الفتنة يف   
 واحلفاظ على ، أيضاً،ولقمع هذا اخلطر الناجم ؛املغالطات من اخلاصة فريسة هذه   

 ومصلح جريء يتنـاول هـذه   ،إىل مؤمن قوي   كانت احلاجة شديدة   ،الشريعة
ه أخطائها ومغالطاـا    عن وج  الطوائف املنحرفة بالنقد الالذع ويكشف القناع     

أتباعهـا  بعـدد    وغـري مبـال  ، معرضاً عن صولتها وقوا  ،ةأبكل حرية وجر  
ومـن   ، وقد تكفل ابن تيمية بالرد عليهم من خالل الرسائل املفردة          ،مونفوذه

  .ذي يف سبيل ذلك إيذاء بالغاووقد أُ ،خالل الكتب املتخصصة يف العقيدة
  :التصوف يف النقاط التاليةوميكننا أن جنمل مآخذ ابن تيمية على 

 أخذها من أخذها عـن كفـار        ،وهي بدعة كفرية   : واالحتاد  القول باحللول  -١
لق فال انفصال بـني اخلـا   ، أن اهللا حالٌّ يف خملوقاته  : ومعناها عندهم  ،اهلند

   . وهذا ما يسمى بوحدة الوجود،اهللا واملخلوق، وليس يف الوجود إال
 ومن نظرية   ،نبعت من أفكار هندية    :إلهليةففكرة احتاد الوجود مع الذات ا       

 : مبا فيه من   ،فالوجود كله  ،وبعض األشياء  ،احللول اإلهلية يف بعض النفوس    
 سـبحانه ( اهللا   فمن قـال إنّ   ":  يقول ابن تيمية   ،جنوم وكواكب صورة هللا   

فهو من هذا   ، أو احتد بأحد من الصحابة أو القرابة أو املشايخ         ، حلَّ )وتعاىل
 فـإن  ، الذين قالوا باالحتاد واحللول يف املـسيح     ،ن النصارى الوجه أكفر م  

  .)٢٧٣(املسيح عليه السالم أفضل من هؤالء كلهم
                                                        

 :اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، حتقيـق       : أمحد عبد احلليم بن عبد السالم     ) ابن تيمية ) (٢٧٣(
=  
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 هـو قبـة     r هحيث يعتقد الغالون من الصوفية أن      :r  الغلو يف سيد اخللق    -٢
 ويقل منسوب الغلو عند     ،ق إال ألجله ومن نوره    ِل وأن اخللق ما خ    ،الكون
 طـالبني املـدد     ،إال أنهم يستغيثون به    ،رسولٌ رش بr  ه فريى أن  ،بعضهم
  . كاشف الضر ورافعه، وال يستغاث إال باهللا جل جالله،والعون

 ، فيسجد له ويدعوه   ،حىت وجد يف بعضهم من يعبد شيخه       : الغلو يف صاحلني   -٣
وحنـو هـذه    ،كل رزق ال يرزقنيه شيخي فال أريـده  :ورمبا قال بعضهم  

   ورمبا غال بعضهم ،األقوال
 وقف األنبياء  ،خضنا حبراً (:  حىت روي عن بعضهم قوله     ،يف نفسه واغتر ا     

 وجيعلـون هلـم     ، ويلقبون قادم ومعلميهم باألقطاب واألوتاد     ،)بساحله
وقلة  ،والسخف ، يف منطق جيمع بني اجلهل     ،تصريف الكون أرضه ومساءه   

   .الدين و،العقل
٤-     وحقيقٍة ،زم العامة لْ تقسيم الدين إىل شريعة ت فالشريعة هـي مـا      :زم اخلاصة لْ ت 

 ، فالعلم الظاهر ، واحلقيقة هي ما يدعونه العلم الباطن      ،يسمونه العلم الظاهر  
 فهذا يدعي الصوفية أنهم  ، علم الباطن  ، أما علم احلقيقة   ،الذي ميثل الشريعة  

 ، حدثين قليب عـن ريب     : فيقول أحدهم  ،يأخذونه عن احلي الذي ال ميوت     
 كما تلقى الرسول    ، بأنه يأخذ عن ملك اإلهلام     :قولوذهب بعضهم إىل ال   

r    وزعم بعضهم أن الرسول      ،علومه عن ملك الوحي r،    هو من خيربهم
 وأنهم يلتقون باألنبياء ويسألوم عـن     ،مبا يتوجب عليهم من عبادة وذكر     

                                                        =  
ـ    . عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، ود      .علي بن حسن بن ناصر، ود      .د د بـن    محدان بن حمم

  .١/٩٧ ،)هـ١٤١٤ ،الرياض، دار العاصمة (،احلمدان
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بعلـم   وقال آخر إذا طالبوين بعلم الـورق، بـرزت علـيهم             ،قصصهم
  .)٢٧٤(قراِخل

وال طمعـا   ، فال يعبدون اهللا خوفا من ناره  :فحسبلعبادة على احملبة     بناؤهم ا  -٥
  . يف جنته

  .والقرب من اهللا والسكر فيه وعندئذ يرتفع التكليف  ناحية السمو-٦
حماوال  ، فحارا واشتد يف حربه عليها     ،رأى ابن تيمية كل هذا االنتهاكات     

قد كـان يـرى أنّ   نفي كل ما ال ميت إىل الشريعة من تصرفات واعتقادات، ل     
 وإحيـاء الـسنة بعـد    ،ضة األمة احلقيقية يف التزامها بكتاب را وسنة نبيها      

  .دروسها وإماتة البدعة بعد فشوها
   : مكانة العقل عند ابن تيمية:ثالثاً

التمسك مبا كان    ":لقد ثبت أن اإلمام أمحد أكد أن من أصول أهل السنة          
 وهي دالئـل    ،والسنة تفسر القرآن   ، م ءواالقتدا r عليه أصحاب رسول اهللا   

 ،بالعقول  وال تدرك  ، وال تضرب هلا األمثال    ،)٢٧٥(وليس يف السنة قياس    ،القرآن
                                                        

 تلبـيس إبلـيس     :يطالع يف ذلـك   : ق منسوبة إىل الشبلي   ربني علم الورق وعلم اخلِ    املفاضلة  ) ٢٧٤(
، ويطالع موقف ابن    ١٥/٣٣٠ ، روح املعاين  :، أما ملك اإلهلام فقد ذكره األلوسي يف       ٣٩٠ص

  .ما بعدها و١٠/٤١١ : جمموع الفتاوى:تيمية من ذلك يف
، هذا الكالم، ومـا     "وليس يف السنة قياس، وال تضرب هلا األمثال، وال تدرك بالعقول          : "قوله) ٢٧٥(

يف معناه، مما روي عن اإلمام أمحد، وعن السلف، ليس على ظاهره، ومنـهج اإلمـام أمحـد                  
عـدم  التطبيقي يرد هذا؛ فقد استخدم القياس، وحكْم العقل يف موضعه الشرعي؛ لذا جيـب               

فإمنا خـرج هـذا   . االستدالل مبثل هذا الكالم الذي كانت له ظروف ودواٍع لسنا حميطني ا        
  .الكالم على تلك األحوال والظروف، ال على املعىن بيان املنهج على وجه اإلطالق
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  .تباع وترك اهلوىما هو االإن ،وال األهواء
 مل يكن   ، اليت من ترك منها خصلة مل يقبلها ويؤمن ا         ،ومن السنة الالزمة  

واإلميان ا ال    ،والتصديق باألحاديث فيه   ،شرهاإلميان بالقدر خريه و    :من أهلها 
ومن مل يعـرف تفـسري       ،هو التصديق واإلميان ا    ماإن ؟كيف وال ؟مل :يقال

 احلديث ويلُبِفه عقله فقد كُ   غوأُ ، ذلك ي وأن " فعليه اإلميان به والتسليم      ،م له ِكح
 ، والرؤيـة ،القدر الكالم يف  فإنّ،وال يتعلم اجلدال ،وال يناظره  ،ال خياصم أحدا  

فمقولة اإلمام أمحد تشكل     .)٢٧٦("والقرآن وغريها من السنن مكروه ومنهي عنه      
   .مساحة واسعة من عقول أهل السنة واجلماعة ومنهم ابن تيمية

 ، له مربراتـه   ، واحلق أن اإلمام أمحد فيما ذهب إليه جمتهد اجتهادا شرعيا         
فالرجل انتشر يف عصره     ،سالم ودفاعه عن اإل   ،وهو جمزي عليه خريا حبسن نيته     

 ،ين به الدولة  ِد الذي ت  ، حىت أصبح مذهب املعتزلة املذهب الرمسي      ،وباء التكلم 
   . واصطدمت العقول بالعقول، وتناطحت اآلراء،ففلسفت العقيدة

 ولـذلك   ؛ األمة إىل النصوص الثابتـة     سوى أن يرد   فلم يكن أمام الرجل   
وكيف ينهانا عن إعمال العقـل      ! العقلوعن إعمال   ! وجدناه ينهى عن القياس   

 مث هداه عقله إىل الثبات على       ،وقد هداه عقله يف أيام الفتنة إىل االعتصام بالسنة        
  !.بعدما خلت الساحة ممن يصدح به؟ ،كلمة احلق

 وإمنا ، ال خياصمون العقل، وابن تيمية،ومنهم أمحد بن حنبل ،إن أهل السنة
 فإن ، أما إذا كان العقل هاديا ومرشدا، املشككخياصمون العقل اهلادم املفرق

                                                        
 دار ،الـسعودية (أصـول الـسنة،   : حنبل الشيبايناهللا أمحد بن حممد بن     عبدأبو  ) ابن حنبل ) (٢٧٦(

  .٢٠ ص،)هـ١٤١١، خلرج ا-،املنار
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استبعاده من امليدان واحلج؛ وإمنا انتكاسة للدين، عليه ليس انتصارا للدينر 
 ، إنما استبعد ذلك العقل املدمر،ولذلك فإن ابن حنبل حينما استبعد العقل
 ،ابه الذي خاطبه اهللا عز وجل يف كت،وليس العقل اهلادي إىل الصراط املستقيم
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  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �¨Z) ١٨:الزمر.(  
 فالعقـل يف اآليـات      ، إعالء لقيمة العقل يف اإلسالم     ،إنّ اآليات السابقة  

 ومن تتبع خطاب اهللا عـز       . والتذكر ، والفالح ، واهلداية ، للتقوى السابقة سبب 
 ، واهلداية ، التقوى :خيرج عما ذكرناه من    وجل ألويل األلباب يف كتابه جيده ال      

  . والتذكر،والفالح
فأهل السنة مل يـستبعدوا   ،ه سابقا مل يكن بعيدا عن عقول أهل السنة   ما أكدنا  إنّ

 ،كم فالبد أن يتذكر إذا ذُكِّـر      ح ولكنهم رأوا أنّ العقل إذا كان له أن ي         ،العقل يوما 
  .ويلوذ بسبل اهلداية إذا زل ،ويتقي إذا وقع يف املتشابه

لعقـل املهتـدي    ولكن العقل عنده هو ا     ،وابن تيمية مل يستبعد العقل يوما     
 إنه العقل املدرب على معرفة اخلـري        ،وليس العقل املتمرد على الوحي     ،بالوحي

 أصـحاب  ط ولكي ال يـشتط   .وليس العقل املشكك املتردد اجلبان     ،والعمل به 
دة العريضة اليت وضعها ابـن    نذكرهم بالقاع  ،التجديد البدعي يف فهم النصوص    

ن األدلة العقلية   إ" : ويف ذلك يقول   )شرعض صحيح ال  صريح العقل ال يناقِ   ( :تيمية
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 توافـق مـا     ،بل العلوم الفطرية الضرورية    ، اليت ال ريب فيها    ،الصحيحة البينة 
األدلة العقلية الـصحيحة مجيعهـا موافقـة        ن  إ و ؛ال ختالفه وأخربت به الرسل    

 قد اعتربته فيما ذكـره      ، وهللا احلمد  ،وهذا ،ال ختالف شيئا من السمع     ،للسمع
 ال يذكر   ،، أهل العقليات  ظارفوجدت كل طائفة من طوائف الن      ،ائفعامة الطو 

 ، بل يوافقـه ، ما دليال صحيحا خيالف ما أخربت به الرسل        أحد منهم يف مسألةٍ   
  ما يذكرونه من دليـلٍ     ، وأتباعه ، كأرسطو ،م العامل دحىت الفالسفة القائلني بقِ   

وكذلك سـائر    ،افقه بل يو  ،نه ال خيالف ما أخربت به الرسل      إ ف ،صحيح عقلي 
 إال   ال يذكرون دليال عقليا يف مـسألةٍ       ،ظار من أهل النفي واإلثبات    طوائف الن 

 ليس خمالفـا   ،لم به أن املعقول الصريح    عوهذا ي " ،اًخمالف والصحيح منه موافق ال   
   .)٢٧٧("ألخبار األنبياء على وجه التفصيل

مث  ،ول املعـصومة  خنلص من ذلك كله إىل أنّ ابن تيمية رد األمة إىل األص           
 ولذلك فقد هاجم التقليد ؛نفى بعد ذلك كل السبل اليت تتفرق بنا عن سبيل اهللا   

 ومل يتقيـد    ،واملناطقـة  ،والفالسفة ،والفرقة الباطنية  ،وغالة التصوف  ،األعمى
 ، وإن كانت معظم فتاواه خمتارة من مذهب اإلمام أمحـد          ،مبذهب من املذاهب  

 ألن الشيخ الذي ذم املقلدين ودعا إىل اتباع       ؛نبلياوحنن ال نذهب إىل أنه كان ح      
 وإذا أردنا أن نصف مذهب ابن     ،مذهب من املذاهب   ال ميكن نسبته إىل      ،الدليل
 ،)ناصر الـسنة احملـضة    ( فلن جند أدق من عبارة تلميذه الذهيب من أنه           ،تيمية

                                                        
موافقـة  :  أو ،درء التعارض العقل والنقـل    : أبو العباس أمحد تقي الدين بن تيمية      ) ابن تيمية ) (٢٧٧(

طبع على نفقة جامعـة اإلمـام    (حممد رشاد سامل،    . د: صحيح املنقول لصريح املعقول، حتقيق    
  .١/١٣٣ ،)هـ١٣٩٩ ،سعود اإلسالمية حممد بن
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وهو  ،ةينبل سواء أكانت عند الشافعية أم عند احل       ، السنة احملضة  :فمذهب الشيخ 
ولكنا مع ذلك نقـر    .مذهب يقوم على الدليل والترجيح بني املذاهب يف ضوئه        

 ووضع  ، فالنهج الذي سار عليه عبد مسلكه أمحد بن حنبل         ،بأنه حنبلي األصول  
  . وهذه األصول ما حاد عنها ابن تيمية،أصوله
   : الباطنيةفضح :رابعاً

 اليت سبق أليب حامد أن      ،باطنية فضح ال  :ومن مظان التجديد عند ابن تيمية     
 ولكن هذه احلركة مل تلفظ أنفاسها بقلم أيب         ، وأظهرها على حقيقتها   ،نال منها 
 جتتـذب األشـخاص     ، إن مثل هذه الدعوات اخلارجة من عرى الدين        .حامد

 وهذا الصنف موجـود يف كـل        ، الذين حييون بال ضوابط    ، املنفلتني ،املتهورين
  .عصر ومصر

 واألفكـار   ، عجيبة للعقائد اوسـية    جمموعةٌ ،اها وتعاليمه الباطنية ديانت و
 ،مساعيليـة إل ا : وهذه الفرقة وفروعها املختلفة من     ، واألغراض السياسية  ،األفالطونية
 واملهـامجني   ،مع القوى العدوانيـة     تتعاون ، والنصريية ، والدروزية ،واحلشاشية

ؤامرات للـهجوم   امل  ودبرت ، وهي اليت مهدت الطريق    ،األجانب على اإلسالم  
 ،وساعدت الصليبيني يف شن هجومهم علـى الـشام         ،على األقطار اإلسالمية  

 رجـال الفرقـة     يقربون ،وذلك ما جعل الصليبيني عند استيالئهم على الشام       
 اعترافاً مبـساعدام  ، وأحسنوا إليهم، موضع ثقتهم وجنواهم  لومجيعو، الباطنية
  .املخلصة

وتدبري الثـورات يف   ،غلني بتبييت املؤامرات   مشت ،الء الباطنيون  هؤ وقد ظل 
 جمام  ،فلما قصد وحوش التتر أرض الشام      ،الدين الدين ونور  عهدي صالح 
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 وذلك  ، وأصابوا املسلمني بضرر بالغ    ،وجهاراً  ساعدهم الباطنيون علناً   ،العنيفة
 وثورة  ، وإحلادٍ ، فكري نشر اضطرابٍ  عدا ما كانوا يقومون به بصفة دائمة من       

  .يف حصن املسلمني الديين) اخلامس كالطابور(كانوا  ف، الدينعلى
هذه الفرقة من الناحيتني     يكْتفوا شر كل ذلك كان حيتم على املسلمني أن        

ليطلع املـسلمون    ؛م وأغراضه م ويكشفوا القناع عن معتقدا    ،العلمية والعملية 
ن له اطالع تام    قوم ذه املهمة إال م    ليومل يكن    ،ويأخذوا حذرهم على نواياها   

 وله معرفة جبميع فروعها ومعتقداا      ، وتارخيها االفرقة وأسراره على حقيقة هذه    
ومل يكتف ابـن تيميـة       ،على تناوهلا بالرد والنقد     مع قدرته البالغة   ،وأفكارها

  . وإمنا طالب أويل األمر بالقضاء على هذه الطائفة،على صفحات مؤلفاتهبفضحهم 
حيث أخذ يبين أنهم ضـالون   ،ته للملك الناصر  ويظهر ذلك جليا يف رسال    

والصنف ": ويف ذلك يقول للسلطان    ، وجعل يطالبه باستئصال شأفتهم    ،مضلون
 اخلـارجون عـن الـسنة       ، وذوو الضالل املنافقون   ،أهل البدع املارقون   :الثاين

مثل هؤالء الذين غزوا بأمر السلطان من        ،املفارقون للشرعة والطاعة   ،واجلماعة
 اهللا به من الفتح والنصر على هؤالء        نفإن ما م   ،الكسروان ل اجلبل واجلرد و   أه

 ؛ هو من عزائم األمور اليت أنعم اهللا ا على السلطان وأهـل اإلسـالم              ،الطغام
فـإن   ،وذلك أن هؤالء وجنسهم من أكابر املفسدين يف أمر الـدنيا والـدين            

ومجهـور   ،بيعة الرضوان و ،وأهل بدر  ،وعثمان ،وعمر ،اعتقادهم أن أبا بكر   
 أهـل وأئمة اإلسالم وعلمـاءهم      ،والتابعني هلم بإحسان   ،املهاجرين واألنصار 

وملـوك املـسلمني     ،ومشايخ اإلسـالم وعبـادهم     ،املذاهب األربعة وغريهم  
 أكفر  ،كفار مرتدون  كل هؤالء عندهم     ،وعوام املسلمني وأفرادهم   ،وأجنادهم
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 ،واملرتد شر من الكافر األصـلي      ،عندهمألنهم مرتدون    ؛من اليهود والنصارى  
   .)٢٧٨("وهلذا السبب يقدمون الفرنج والتتار على أهل القرآن واإلميان

   : نقد الفلسفة:خامساً
وقلنـا إن موقفـه مـن     ،ةسبق أن ذكرنا موقف اإلمام الغزايلّ من الفلسف 

يـة   وقد قام ابـن تيم     ،اخلامسله ددية القرن     ورده على الفالسفة أه    ةالفلسف
 فقبيل ميالد ابن تيمية ظهـر نـصري الـدين       ؛ الذي قام به الغزايلّ     نفسه الدورب

 ودعم االجتاه الفلسفي يف علـم       ،حامال لواء الفلسفة   )هـ٦٧٢:ت(الطوسي  
 حـىت   ،وحاول هو وتالمذته الدفاع عن الفلسفة والعلـوم اليونانيـة          ،الكالم

   .ياس الفضلوصار العلم ا شارة الذكاء ومق ،أصبحت هلم الغلبة
 ال ليطلب احلقائق من ورائها،      ،الفلسفة وما عند الفالسفة    درس ابن تيمية  ف
 ؛خبث الفلسفة   هذا الدين  ينفي عن و ،الدين منها   ليبني بطالن ما يعارض    وإنما
  .ها ليقف على حقائقها ويبني بطالافدرس

 دروي ،الكتاب والسنة من  يؤخذ   يرى أن علم الشرع       ابن تيمية  ولقد كان 
  .فروع الفقه أم ذلك أصول العقيدة سواء يف ،إليهما

 ،يضعون مقدمات عقلية تسبق الدراسة الـشرعية       ويرى أن أولئك الذين   
مـا   إن، ليوافقهاه فيؤولون صرحي  ،منهاجها وجيعلون ما جاء يف القرآن يسري على      

م يقدمون يف كتبهم الكال    ":ذلك  ويقول يف  ،جيعلون علم العقل فوق علم النبوة     
 ويتكلمـون يف    ،وأنه واجب   النظر يوجب العلم    وأنّ ،يف النظر والدليل والعلم   

 ،بالباطل  بكالم قد اختلط فيه احلق     ، وجنس العلم  ، وجنس الدليل  ،جنس النظر 
                                                        

  .٢٠٠ ص،) سابقجعمر (،العقود الدرية) ٢٧٨(
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  استدلوا حبدوث األعراض علـى  ؟لدينلروا إىل ما هو األصل والدليل       مث إذا صا  
   .)٢٧٩("ل يف العقل وباط، وهو دليل مبتدع يف الشرع،حدوث األجسام

 الذي اكتسب شرعية يف كثري مـن        ،كما تناول ابن تيمية علم املنطق اليوناين      
 ومن ال   ، واعتباره مقدمة ضرورية للعلوم كلها     ، بفضل دفاع الغزايلّ عنه    ،الدوائر

ألنهم يقدمون عنـد     ؛ينقد ابن تيمية هؤالء    ف ،حييط ا فال ثقة يف علومه أصالً      
كمـون علـى    ح مث ي  ،ه النبوة تلك الدراسة العقلية عليها     ب دراستهم ملا جاءت  

 فما يوافقهـا    ، ويوجهوا بتوجيهها  ،بقوانينها األوصاف اليت جاءت يف القرآن    
 مث هـم    ، وأولوه بتأويلها  ،على اجتاهها   يوافقها وجهوه   مل ما  و ،أقروه كما ورد  

 مبينة لكل   ،ة الكتاب يعلموا أنها شارح    ومل ،يف هذا السبيل مل يلتفتوا إىل السنة      
 و لذلك أشار رافضا هذا النوع من        ؛لتفسريه  وأنها الطريق الوحيد   ،ما جاء فيه  

وال  ،إني كنت دائما أعلم أن املنطق اليوناين ال حيتاج إليه الذكي          ": املنطق بقوله 
 تفـسد  "حقيقـة "ق اليت يسموا  مث يؤكد أن حدود املنط.)٢٨٠("ينتفع به البليد 

  .)٢٨١("العقل
  :الرد على امللل والفرق غري اإلسالمية :دساًسا

 يكمـن يف    ،واملسلك الذي متيز به ابن تيمية على من سبقه من اـددين           
                                                        

معارج الوصول إىل أن أصول الدين وفروعه قـد         : محد بن عبد احلليم   أتقي الدين   ) تيميةابن  ) (٢٧٩(
 ،)القاهرة، مكتبة ومطبعة حممد علـي صـبيح  : ( من جمموعة الرسائل الكربى   ،بينها رسول اهللا  

  .١٧٩ص
 إدارة  : الهـور  - باكستان (،الرد على املنطقيني   :احلليمتقي الدين أمحد بن عبد      ) ابن تيمية ) (٢٨٠(

  .٣ ص،)هـ١٣٦٩، ٢ ط،ترمجان السنة
  .٣٢ ص،املرجع السابق) ٢٨١(



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
١٩٢ 

 ومـدى   ،ن وتعريف املسلمني حبقيقة تلك األديـا      ،حواره مع األديان األخرى   
 كنتيجة ، وقد اهتم بالديانة املسيحية على وجه اخلصوص ،التحريف الذي أصاا  

مواجهات الدامية اليت حدثت بني اإلسـالم والـصليب يف احلـروب      طبيعية لل 
  . الصليبية

 ملواجهة الـصوفية    ، الالزمة ةوكأين بالرجل يسلح الفرقة الناجية باألسلح     
 ومل يرتح حىت أعد هلم منهجا متكامال للرد       ،والباطنية والفالسفة واملناطقة فكريا   

وأما قـوهلم يف   ":حيني يف املسيحعلى النصارى، يقول ابن تيمية مبينا قول املسي       
وطبيعة  ، اليت هي طبيعة كلمة اهللا وروحه      ، طبيعة الهوتية  :السيد املسيح طبيعتان  

كالم النصارى يف    :فيقال هلم  ، اليت أخذت من مرمي العذراء واحتدت به       ،ناسوتية
وال  ،وليس هلم يف ذلك قول اتفقوا عليـه     ،هذا الباب مضطرب خمتلف متناقض    

 كـل فرقـة   ،بل هم فيه فرق وطوائف     ،وال قول دل عليه كتاب     ،قول معقول 
ونقل األقوال عنهم يف ذلك      ،ةة والنسطوري ة وامللكاني  كاليعقوبي ،تكفر األخرى 

لتفرقوا على   ، لو اجتمع عشرة نصارى    :وهلذا يقال  ؛مضطربة كثرية االختالف  
كما  ،الحتادوا ، ما هم عليه من اعتقادهم من التثليث       وذلك أنّ  ؛أحد عشر قوال  

وال يوجـد ال يف   ،مل ينطق به شيء من كتب األنبيـاء    ،هو مذكور يف أمانتهم   
ولكن عندهم يف الكتب ألفاظا      .املسيح وال احلواريني وال أحد من األنبياء       كالم
مث القائلون منهم باألمانة وهـم       ،يتنازعون يف فهمها   ،وألفاظا حمكمة  ،متشاة

 .ية والنسطورية واليعقوبية خمتلفون يف تفـسريها      عامة النصارى اليوم من امللكان    
فلهذا صار كل منـهم      ؛ونفس قوهلم متناقض ميتنع تصوره على الوجه الصحيح       

فمنهم من يراعي لفظ أمانتـهم وإن صـرح          ،يقول ما يظن أنه أقرب من غريه      
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ومنهم من يستر بعض ذلـك       ، الذي يظهر فساده لكل أحد كاليعقوبية      ،بالكفر
وملا ابتـدعوا مـا      ،وكثري منهم وهم امللكانية بني هؤالء وهؤالء       ،كالنسطورية

   .)٢٨٢("ابتدعوا من التثليث واحللول كان فيهم من خيالفهم يف ذلك
داعيا إىل الدين    ،وينقضها ،ويفسرها ،أقواهلم ،مث يشرع ابن تيمية يفصص    

 وهو مع هـذا     ،ذين نزال بالنصرانية  ل ومبينا مدى احليف والتحريف ال     ،الصحيح
  .rله يتحدث عن كمال الشريعة احملمدية وضرورة االعتراف بنبوة حممد ك

  : إعادة قراءة التاريخ وفق عقيدة سليمة منطقية:سابعاً
 ، والتسليم بأنهم بشر خيطئون ويـصيبون      ،ومن ذلك دفاعه عن الصحابة    

 كما أنهم هلم من الـسوابق مـا         ،ولكن خطأهم قليل إذا قيس بأخطاء غريهم      
فلم يبالغ يف نفي     ، ولعل ابن تيمية بذلك توسط يف الصحابة       ،املغفرةيوجب هلم   
 منطلقا من اخلطوط العريضة     ، وسطاً وإنما اختذ سبيالً   ،ومل يطعن فيهم   ،األخطاء

 ومن القرآن الكرمي ،حينما ى عن سب أصحابه ،r اليت حددها الرسول نفسه 
   .)١١٠:انآل عمر( Z/  0  1  2] :الذي خاطب جيل الصحابة ابتداء

 من الروايـات الـيت تطعـن يف الـصحابة           اًويشري ابن تيمية إىل أن كثري     
 أن يعلم ينبغيومما " :ويف ذلك يقول   ،مع اعترافه بأنهم غري معصومني     ،موضوعة

واالستغفار للطـائفتني    ،ن كان املختار اإلمساك عما شجر بني الصحابة       إأنه و 
 إال كل واحد من العسكر مل يكن د أنّ فليس من الواجب اعتقا    ،مجيعا ومواالم 

وفيهم املقصر يف االجتهاد لنـوع       ،بل فيهم املذنب واملسيء    ،جمتهدا متأوال كالعلماء  
 وأهـل   ، كانت السيئة يف حسنات كثرية كانت مرجوحة مغفورة        إذالكن   ،من اهلوى 

                                                        
  .٤/٧٦ ،) سابقمرجع (،اجلواب الصحيح )٢٨٢(
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ـ      ، حتسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر هلم       السنة ن لكن ال يعتقدون العصمة م
 ومـن سـواه     ،r  اهللا  لرسـول  إال يف االجتهاد    اخلطأوعلى   ، على الذنوب  اإلقرار

T  S   ] : لكن هم كما قال تعاىل     ،فيجوز عليه اإلقرار على الذنب واخلطأ     
\  [  Z  Y  X  W  V  UZ )٢٨٣()١٦:األحقاف(.   

 يضاف إليـه    ،وبذلك يكون الشيخ قد وضع ثالثة ضوابط لقراءة التاريخ        
  :ضابط رابع

  . التثبت من احلدث عن طريق علم الرواية:وهلاأ
  . تقييم احلدث يف ضوء القرآن واحلديث:وثانيها
  . وال تلغي عقال، تلك الوسطية اليت ال تصادر نصا. الوسطية يف املوقف:وثالثها
فيقـف علـى     ،واألقوال ،ليتبني الشبه بني األحداث    ،عقد املقارنات  :ورابعها

واليهـود يـستحلون     ":هومن مقارناته قول   .حقيقة الدعاوى واالفتراءات  
وقد أخربنا اهللا عنـهم بـذلك يف         ،وكذلك الرافضة  ،أموال الناس كلهم  

̈  ©  ª       »] أمالقرآن     §  ¦Z ) وكـذلك   ،)٧٥:آل عمران
واليهود  . وكذلك الرافضة  ،قروا يف الصالة   واليهود تسجد على   .الرافضة

 ،وكـذلك الرافـضة    ،ه الركوع ال تسجد حىت ختفق برؤوسها مرارا شب      
وكذلك الرافضة   ،هو عدونا من املالئكة    :ويقولون ،واليهود تبغض جربيل  

وكذلك الرافـضة وافقـوا      .rغلط جربيل بالوحي على حممد       :يقولون
 ، إمنا يتمتعون ن متتعا    ،النصارى يف خصلة النصارى ليس لنسائهم صداق      

ـ  .تعةويستحلون امل  ،وكذلك الرافضة يتزوجون باملتعة    لت اليهـود   ضوفُ
                                                        

  .٤/٤٣٤ ،)مرجع سابق (،جمموع الفتاوى) ٢٨٣(
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 ؟ئلت اليهود من خري أهـل ملـتكم        س :والنصارى على الرافضة خبصلتني   
 :قـالوا  ؟من خري أهل ملـتكم   :النصارىئلت  وس .أصحاب موسى  :قالوا
أصـحاب   :قالوا ؟ من شر أهل ملتكم    :ئلت الرافضة وس . عيسى يحواري
لول إىل يـوم    فالسيف عليهم مس   .روا باالستغفار هلم فسبوهم   ِمأُ .r حممد
وال  ،وال جتتمع هلـم كلمـة   ،وال يثبت هلم قدم ،ال تقوم هلم راية   ،القيامة

  . )٢٨٤("جتاب هلم دعوة
 مفيد لتفسري األحداث   د جِ وهو منهج  ،لقد التزم ابن تيمية كثريا باملقارنات     

  . اليت جتتاح أمتنا من حني آلخر،ومعرفة مصادر األفكار اهلدامة ،التارخيية
  :ث الفكر اإلسالمي بع:ثامناً

 الرجل إىل تقـزم     عد فلم ي  ،مل يكن ابن تيمية بعيدا عن مستجدات عصره       
  وهلذا كان البن تيمية اجتهادات فقهية خـالف فيهـا          ؛الفقه أمام املستجدات  

   : وميكننا أن نتتبع بعث الفكر اإلسالمي عند ابن تيمية يف نقطتني،علماء عصره
  :االجتهاد: أوالمها

i  h  g  ]  :ل تعاىلوق واستدل عليه ب،ن تيمية االجتهادمل ينكر اب
  v   u  t  s  r  q  p  o  n       m  l  k  j

|  {  z  y  xwZ )فهذان نبيان كرميان ،)٧٩-٧٨ :األنبياء، 
والعلماء  .فخص اهللا أحدمها بالفهم وأثىن على كل منهما ، قضية واحدةيفما كَح

                                                        
: حتقيـق  منهاج السنة النبويـة، :  أبو العباس،احلليم بن تيمية احلراين   أمحد بن عبد    ) ابن تيمية ) (٢٨٤(

، ١١ على نفقة جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، ط             طبع (،د رشاد سامل  حمم .د
  .٢٧-١/٢٦ ،)هـ١٤٠٦
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 ، كاجتهاد املستدلني على جهة الكعبة، األحكاميفء واجتهاد العلما ،ورثة األنبياء
كل واحد منهم بطائفة إىل أربع جهات العتقادهم أن   صلى أربعة أنفسفإذا

 صالة األربعة صحيحة والذي صلى إىل جهة الكعبة واحد وهو نّإف ؛القبلة هناك
   .)٢٨٥("املصيب الذي له أجران

 والتمسك ـدي  ،واملتابعة ،ولكن االجتهاد عنده يأيت بعيد حتري األصول     
واالجتهاد ليس أمرا واحدا ال يقبل التجزي       ":  يقول ،والسلف الصاحل  ،r النيب

بل قد يكون الرجل جمتهدا يف فن أو باب أو مسألة دون فن وباب                ،واالنقسام
 تنازع العلمـاء  فمن نظر يف مسألةٍ  :وكل أحد فاجتهاده حبسب وسعه     ،ومسألة
فهو بني   ، نصوصا مل يعلم هلا معارضا بعد نظر مثله        ورأى مع أحد القولني    ،فيها
 ؛ اشتغل على مذهبهالذي اإلمامما أن يتبع قول القائل اآلخر رد كونه       إ :أمرين

 على   واشتغالٌ ، غريه  يعارضها عادةُ  بل جمرد عادةٍ   ،ومثل هذا ليس حبجة شرعية    
 الدالـة  وإما أن يتبع القول الذي ترجح يف نظره بالنـصوص  ،مذهب إمام آخر 

 وتبقى النصوص ساملة يف     ،اإلمام يقاوم ذلك    إلماموحينئذ فتكون موافقته     ،عليه
 قد  ألنهل  ز  نلنا هذا الت  ز  ن ت  وإمنا .فهذا هو الذي يصلح    ،حقه عن املعارض بالعمل   

لضعف آلة االجتـهاد     ؛املسألة وليس اجتهاده قائما يف هذه       ،إن نظر هذا قاصر    :يقال
 الذي يعتقد معه أن القول اآلخر ليس معـه          ،لى االجتهاد التام   قدر ع  إذاأما   ،يف حقه 

 مل يفعل كان متبعا للظن ومـا   نْإ و ،فهذا جيب عليه اتباع النصوص     ،ما يدفع به النص   
  . )٢٨٦("كرب العصاة هللا ولرسولهأوكان من  ،األنفسوى 

                                                        
  .٢٠/٢٢٤ ،)مرجع سابق (،الفتاوى الكربى) ٢٨٥(
  .٢٠/٢١٢ ،)مرجع سابق (،الفتاوى الكربى) ٢٨٦(
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 : يقول الـشيخ   ، ولكن بشروط  ،واتباع أحد اتهدين جائز عند ابن تيمية      
 أو ملن سـاغ لـه       ، حجته هي القوية   أنع أحد اتهدين جائز ملن اعتقد       فاتبا"

  .)٢٨٧( رسول اهللاإالحد بعينه أوال جيب على عموم املسلمني اتباع  ،تقليده
 ولكنه االجتهاد الذي ال يعارض      ،الجتهاد ا ىلإ فالرجل ينبذ التقليد ويدعو     

 ال يسوغ عنـه     ليالظاهر اجل  ":وكما قال  . وإمنا يصادقه ويصاحبه   ،نصا صرحيا 
  .)٢٨٨( يسوغ فيه االجتهاد للعلماء العدولواخلفي ،العدول

  : اختياراته الفقهية:واألخرى
أشار الشيخ أبو زهرة إىل أن الدراسات يف عهد ابن تيمية اتسمت بالتحيز             

  وقد ابتدأ ذلك باخلالف بـني       ، ويف العقيدة  ،تتبعه يف الفقه  إمام   طائفِةلالفكري 
سواء أكان يف الفقه أم كان يف        ، والتعصب املذهيب فيه   ، الرابع املذاهب يف القرن  

 ،فانتقل إليها مدونا يف الكتب    ،وتوارثت األجيال ذلك التحيز الفكري     ،االعتقاد
   .)٢٨٩(" فكانوا يتبعون الرجال،وقد سرى ذلك للمعاصرين البن تيمية

م عز الدين بن عبـد الـسال       سلطان العلماء    ، وتعجب منه  ،وهذا ما أكده  
 يقف  ،دين أن الفقهاء املقلِّ   ،ومن العجب العجاب  " :حيث قال ) هـ٦٦٠:ت(

وهو مـع ذلـك    ،جيد لضعفه مدفعا  حبيث ال،أحدهم على ضعف مأخذ إمامه   
 مجودا  ؛ويترك من شهد الكتاب والسنة واألقيسة الصحيحة ملذهبهم        ،يقلده فيه 

تأوهلما بالتـأويالت   وي ،بل يتخيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة      ،على تقليد إمامه  
                                                        

  .١١/٤٣٠ ،)مرجع سابق (،الفتاوى الكربى) ٢٨٧(
  .١/٧ ،)مرجع سابق (،الفتاوى الكربى) ٢٨٨(
 ،)م١٩٩٦ ،القـاهرة، دار الفكـر العـريب       (،تاريخ املذاهب اإلسـالمية   : حممد) زهرة أبو) (٢٨٩(

  .٦٢٦-٦٢٥ص
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   .)٢٩٠("ده عن مقلَّ نضاالً؛البعيدة الباطلة
مجع ابن دقيـق العيـد   " فقد ،وما قاله عز الدين بن عبد السالم ليس ومهاً       

 ،املسائل اليت خالف مذهب كل واحد من األئمة األربعة احلـديث الـصحيح            
ىل األئمة وذكر يف أوله أن نسبة هذه املسائل إ        ، يف جملد ضخم   ،انفرادا واجتماعا 
لئال يعزوها إليهم    ،وأنه جيب على الفقهاء املقلدين هلم معرفتها       ،اتهدين حرام 
  . )٢٩١(دفوياإلهكذا نقله عنه تلميذه  ،فيكذبوا عليهم

 وكانـت  ،واالختيارات الفقهيـة مغلقـاً عمليـاً     كان باب الترجيح   لقد
، األمـر   تغري الزمان واألحوال   مشكالت حديثة وقضايا جديدة قد حدثت مع      

 إىل رجل جيمع    ،حلوهلا والبحث عن  ،الذي كان حيتاج إىل إرشاد املسلمني فيها      
     نة  والتعمق يف الكتاب،بني سعة النظر يف ذخائر الفقه اإلسالميواالطالع ،والس 

كان يتضايق   وقد،على تعامل القرون األوىل، والعلم العميق الدقيق بأصول الفقه     
يكن   ومل،وتضمحل القوى الفكرية ، على مر الزمانجمال العلم والنظر والدراسة  

  .عامل من علماء اإلسالم يتجرأ على استنباط األحكام اجلديدة
 ويعترب مـن املـستحيل أن       ،فقد الفقه اإلسالمي جدارة النمو والتقدم     لقد  

 حيتاج ، كذلك،فكان إصالح هذا الوضع ،أي زيادة يزداد إىل ثروة الفقه القدمية    
 ة       يكون قد  ، ضليع قيه وأصويلّ ث ف إىل حمداستعرض ذخائر املكتبـة اإلسـالمي
 ،وطبقاتـه  ،ويعرف احلـديث وأنواعـه     ،ويستحضر الكتاب والسنة   ،بأسرها

                                                        
بـريوت، دار    (،قواعد األحكام يف مصاحل األنـام     : حممد عز الدين السلمي    )ابن عبد السالم  ) (٢٩٠(

  .٢/١٣٥ ،)الكتب العلمية
 ،ت، دار املعرفـة   بـريو (،  إيقـاظ مهـم أويل األبـصار      : صاحل بن حممد بن نوح    ) العمري) (٢٩١(

  .١/٩٩، )هـ١٣٩٨
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 ،مبكانته يف صناعة احلديث    تضطر الناس إىل االعتراف    ،وجمموعاته معرفة دقيقة  
ن ويكـو  ،حـديثاً  إن احلديث الذي ال يعرفه هذا الرجل لـيس        : حىت يقولوا 

 كما يكون لـه     ،يف كل حني   مستحضراً خلالفات الفقهاء ومراجعهم ودالئلهم    
أصـحاب    أكثـر مـن    ،اطالع تام على املذاهب الفقهية األخرى وفروعهـا       

 وال يتعدى حدود الـسلف  ، واملنقطعني إليها من أهل املذهب ،االختصاص فيها 
 ،هم وحقهـم   عارفاً مبكانة األئمة اتهدين وفـضل      ،استنباطه وحتقيقه  مع قوة 

 ، ويكون ذا قدم راسخة يف علـوم اللغـة         ،علمهم ودينهم  ومتطفالً على موائد  
   .وباع طويل فيها حىت تأهل لذلك

بل كان   ،rال عصمة ألحد بعد رسول اهللا       ف ،مل يكن ابن تيمية معصوماً    و
أيـضاً أنـاس     ورد عليه، رد على أناس كثريين، له صوابه وخطؤه،عاملاً جمتهداً 
  .كثريون
ومتبعاً فيها أيضاً    ،ذه مجلة األمور اليت تفرد ا خمالفاً غريه من أئمة الفقه          وه

من هكذا  ،فيه فليس له حبمد اهللا قول ال سلف له        ،ف من الصحابة والتابعني   لَ س
 وقد آتاه اهللا من العلـم مـا       . ال يقول قوالً ال سلف له فيه       ،كان دينه وديدنه  

 ويبطل ما يراه باطالً، وال أقول إن كل ما          يستطيع به أن يرجح ما يراه راجحاً،      
وهذه هي مجلة اختياراته كمـا نقلـها         ،، وكل ما أبطله باطل    برجحه صوا 
 أو خـالف    ،ومن اختياراته اليت خـالفهم فيهـا       :قال ،يعبد اهلاد تلميذه ابن   

  :املشهور من أقواهلم
كمـا هـو    .  يف كل ما يسمى سفراً، طويالً كان أو قصرياً         ةبقصر الصال  القول   -١

  .الصحابة وقول بعض. مذهب الظاهرية
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واختاره  ، كما هو قول ابن عمر     ، وإن كانت كبرية   ،والقول بأن البكر ال تستربأ     -٢
 .البخاري صاحب الصحيح

 كما هـو    ،يشترط للصالة  كما ،والقول بأن سجود التالوة ال يشترط له وضوء        -٣
  . واختيار البخاري أيضاً،مذهب ابن عمر

.  ال قضاء عليـه   ، فبان اراً  ؛يف شهر رمضان معتقداً أنه ليل       من أكل  والقول بأن  -٤
  .t اخلطاب كما هو الصحيح عن عمر بن

  .)٢٩٢(وأن الطالق الثالث ال يقع إال واحدة -٥
بل أخذ مببـدأ     ،يبني عدم ركون الشيخ إىل التقليد      ، هذا غيض من فيض   

 واالستهداء  ،تتبع الدليل ولن يكون األصلح سوى حماولة       ،البحث عن األصلح لألمة   
 مث هو بعد ذلك جيتهد يف ضوء        ، أو الركون إىل ما كان عليه السلف الصاحل        ،به

  . أو وافق عمراً وال يضريه بعد ذلك إن خالف زيداً،القواعد الفقهية

  :الفصلثمرة 
 تأكد لنا أنهم يسريون     ، للنظر أن اددين الذين تعرضنا هلم      تالشيء الالف 

 فحديث الـشافعي عـن      ؛ وهو قمع البدعة واالعتصام بالسنة     ،يف اجتاه واحد  
 وما سطره   ، يقابله األصول املعصومة عند ابن تيمية      ،مصادر التشريع يف الرسالة   

 ، وما حاد عنـه ابـن تيميـة        ، التزمه األشعري  ،بن حنبل يف كتابه السنة    أمحد  
ابن تيمية وغريته على    ال تقل عنها محية      ،ومحاسة الغزايلّ يف اهلجوم على الباطنية     

  .الدين جتاه هذه الفرقة الضالة
   : امتاز مبزية خاصة أو سبق إليها، مع ذلك، كل جمدد،ولكن

                                                        
  .٣٤٠-٣٣٨/ ١ ،)مرجع سابق (،العقود الدرية) ٢٩٢(
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 فعمر بن عبد العزيز انفرد بوضع مشروع ضوي جتديدي يعتمـد علـى              -١
 ، والعودة به إىل ما كان عليه يف عهد اخلالفة الراشدة          ،جتديد أصول احلكم  
   . ألنه كان خليفة للمسلمني؛وهذه كانت له خاصة

 تضبطه وترده إىل ما كان عليه       ،والشافعي انفرد بوضع قواعد ألصول الفقه      -٢
 بالـضوابط   ، والقيـاس  ، واإلمجاع ، فقها ملتزما بالنص   ،ليف الصدر األو  

  .الشرعية رافضا الرأي القائم على اهلوى
واالنتـصار لعقيـدة     ،واإلمام أمحد واألشعري امتازا بدحض آراء املعتزلة       -٣

  .السلف الصاحل
 وتطهري العقيـدة    ،والغزايلّ امتاز بالسبق إىل دحض علل الفالسفة وآرائهم        -٤

  .من مقدمام وسفسطتهم
 ، وأعاده غـضا طريـا     ، واستفاد منه  ،وعرف ذلك كله   مث جاء ابن تيمية      -٥

  . والرد على النصرانية،وأضاف إليه سبقه ملواجهة غالة الصوفية
د يف تطيع أن نوجز السمات اإلصالحية اليت امناز ا تيار التجدي   وبذلك نس  

  :ماضي األمة يف نقطتني بارزتني
 والعقيدة بردها إىل منهج أهـل       ، الدعوة إىل إصالح احلكم برده إىل الشورى       :أوالمها

  .الغلوالتفريط و والسلوك بتطهريه من ، والفقه برده إىل منهج أهل احلديث،السنة
ط حركة الفكر اإلسالمي وتوجيهـه ملواجهـة التيـارات املنحرفـة             ضب :واألخرى

 من خالل إظهار حقيقة التصور اإلسالمي       )إخل... واملعتزلة ، والباطنية ،الفالسفة(
  .لته من النصز ن وحتديد مكانة العقل وم،للشريعة

 ليس عن طريق الكتب واملؤلفـات       ،وقد أثر تيار التجديد يف ماضي األمة      
 ومل تكن هذه املواجهة     . املواجهة احلامسة مع مظاهر االحنراف     ربوإمنا ع  ،فحسب
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ت حبياة اـدد األول عمـر بـن    وإمنا كانت مواجهة أود   ،مواجهة سهلة لينة  
ن مـن   ِج وس ، أمحد بن حنبل   تواأُد يف   ِل وج ، الذي مات مسموما   ،العزيز عبد

 .رةشآبيب املغف عليهم مجيعا سحائب الرمحة و،جرائها ابن تيمية
  



  
  
  
  
  


 

  
  

  : مباحثثالثةتوطئة : ويشتمل على

  .املدرسة السلفية ناصرة السنة احملضة:   املبحث األول
  .املدرسة العقلية اإلحيائية:   املبحث الثاين

  .التجديد البدعي:   املبحث الثالث
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ـ مإنّ هذا األمر الذي هو أَ     "  ال  ،بنـا  كلَ
  ."لح به أولهإال مبا ص يصلح آخره

  
  أبو بكر الصديق 

  ٢٥٦ص/٤٤ ج:وتاريخ مدينة دمشق) ١٤١٨٣ ( العمالز نك
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  :توطئـة
الغـرض منـه   و ،ما هو يف احلقيقة إال اصطناع   :تقسيم التاريخ إىل عصور   

 حبـال مـن     ، وتأسيسا على ذلك فإنّ تقسيم التاريخ ال يعـين         ،معرفة التاريخ 
   .)٢٩٣( جتزئة األحداث التارخيية أو تعميم مفهوم انفصاهلا،األحوال

 : بني العصرين  ،فليس من السهل على الباحث أن حيدد تارخيا فاصال بذاته         
علـى   رِس ومل ي، بالتدريج فاالنتقال بينهما حدثَ   ؛)يف أوربا (الوسيط واحلديث   

  .)٢٩٤( أسرع وأكمل منه يف بلد آخر ثُم هو يف بلد،وترية واحدة
مث  ،هضة يف أوروبا بدأت يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر امليالديني  فالن

 ، الثالـث عـشر    : خالل القرون الالحقة   ،أخذت يف النمو والتقدم واالنتعاش    
وخاصة بعد ظهـور حركـة       والسادس عشر،    ، واخلامس عشر  ،ع عشر والراب

  . )٢٩٥(اإلصالح الديين يف أوروبا يف القرن السابع عشر
 عصر النهضة يف أوروبا الذي يوافق يف عاملنـا اإلسـالمي            هذا فيما خيص  

 وملا كان العامل اإلسالمي حتت سلطة العثمانيني متأخرا عـن           ،حكم العثمانيني 
 يرفض عدد غري قليل من املؤرخني العرب أن تكـون بدايـة             ،نظريه األورويب

                                                        
تـاريخ أوروبـا احلـديث      : عبد الفتاح حسن أبو عطية، وإمساعيل ياغي      ) أبو عطية، وياغي  ) (٢٩٣(

  .٩ ص،)هـ١٤٠٦ ،الرياض، دار املريخ(، واملعاصر
بية إىل الثورة الفرنـسية،     وضة األور أصول التاريخ األوريب احلديث من النه     : "هربرت") فيشر) (٢٩٤(

، ٣القاهرة، دار املعارف، ط   (،  محد عبد الرحيم مصطفى   أ . زينب عصمت راشد، د    .د :ترمجة
  .٧ ص،)م١٩٧٠

  .١٦-١٥ ص،)مرجع سابق (،تاريخ أوروبا احلديث واملعاصر) ٢٩٥(
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 ،ذلـك  ويرون أنّ األجدى من      ،العصر احلديث عندنا ماثلة يف حكم العثمانيني      
الرجل الـذي أرسـل      ،أن يرتبط العصر احلديث عندنا بعهد حممد علي باشا        

حاول القضاء على حركة الـشيخ       و ،ن التعليم املصري   ومد ،البعثات إىل أوروبا  
 فسمح لنـسمات احلريـة      ؛اجلزيرة العربية حممد بن عبدالوهاب اإلصالحية يف      
 آخرون أن بداية االحتالل     على حني يرى  !! والنهضة أن تبدأ يف املنطقة العربية       
  !! ألنها فتحت األذهان على عامل جديد ؛الفرنسي ملصر متثل النهضة احلقيقية

والذي يعنينا يف هذا املقام أن الرجال الذين اخترناهم ليمثلوا التجديـد يف             
 وفق املفهوم الشائع عند علماء      ،يقعون يف دائرة العصر احلديث     العصر احلديث 

 أو املفهوم اإلسالمي الذي     ، أو املفهوم العريب   ،ملفهوم األورويب  سواء با  ،التاريخ
   . القادمةباحثحممود حممد شاكر على ما ستكشف عنه امل تبناه العالمة

  : طبيعة العصر الحديث ومستجداته:أوالً
   :ميكننا أنّ حندد أبرز مالمح العصر احلديث يف النقاط اآلتية 
 وتوظيفه يف ضرب احلصون     ،ماالته احلربية  وتطوير استع  ،اكتشاف البارود  -١

 ، ويف عملية إجالء ستة ماليني مسلم مـن األنـدلس          ،والقالع األندلسية 
  .وتشريدهم يف سائر بلدان سواحل البحر األبيض املتوسط

٢-       حتت وطأة االحتالل الصلييب يار آخر معاقـل     ، وقوع العامل اإلسالميوا 
 وانقالب  ، الصليبيني على أوصاهلا وأحشائها     بعد استيالء  ،اخلالفة اإلسالمية 

 ، وعلمنة عاصمة اخلالفـة اإلسـالمية يف تركيـا         ،االحتاديني على اخلالفة  
 وتشجيع التجزئة اإلداريـة  ،واستبدال القوانني األجنبية بالشريعة اإلسالمية   

 وقيام دول ذات دساتري وضعية علمانية يف شىت         ،يف ساحة الدولة اإلسالمية   
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  .)٢٩٦(تقوم على نزعات قومية ،سالميلعامل اإلأحناء ا
علـهما  جب،  فصل كامل بني الدنيا واآلخرة      حتول مفهوم الدنيا واآلخرة إىل     -٣

 ومن  ، فمن أراد الدنيا ترك اآلخرة     ، وموضع التضاد  ،موضع التقابل الكامل  
  .)٢٩٧( فيها بالكفافى واكتف،أراد اآلخرة ترك الدنيا

 ال من أجل ، عليها من أجل أنها تقاليد     ظُثة حيافَ تقاليد مورو حتول الدين إىل     -٤
 ، والـسلوك تقاليـد    ،فالعبادة تقاليد . أنها جزء من منهج حي حيكم احلياة      

أكثر مما هي عبادة واعيـة      ...  وقضية العرض تقاليد   ،وحجاب املرأة تقاليد  
  . أو منهج مترابط حيكم احلياة،هللا

 وعدم متابعة النهضة العلميـة يف  ، التخلف العام عن ركب احلضارة احلديثة    -٥
  .)٢٩٨( وسائر مرافق احلياة، والصناعات،ميدان العلوم الطبيعية

  : أسباب تدهور العالم اإلسالمي:ثانياً
 تربز الوضع املتـردي وااليـار   ، ومتتابعة،وكل ما مضى ميثل صورة حية 
د أمني الذي   الراحل أمح  وميكننا أن نعود إىل      ،الكامل يف كافة امليادين واألصعدة    

ـ  الكواكيب يف حتديد أسباب تده خلّص جهود  ارور العامل اإلسالمي يف ثالثة أ، 
  :ب يف جمرى أسباب احنطاط املسلمنيتص

                                                        
 ،)هـ١٤٢٥،  ٢الرياض، مكتبة الرشد، ط    (،حاضر العامل اإلسالمي  : تاج السر أمحد  ) حران) (٢٩٦(

  .٤٧-٤٥ص
  .٩ ص،)مرجع سابق (،واقعنا املعاصر) ٢٩٧(
 ، لألمـري شـكيب أرسـالن      ؟ ملاذا تأخر املسلمون وتقدم غريهم     :مقدمة كتاب : حسن متيم ) ٢٩٨(

  .٧-٦ ص،)م١٩٧٥ ،بريوت، مكتبة احلياة(
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  : ويتمثل يف األسباب الدينية:النهر األول
 ، ونشر ما يدعو إىل التزهيـد يف الـدنيا         ،وأهم هذه األسباب عقيدة اجلرب    

 ، وإضاعة مساحة الـدين    ،ملسلمني فرقا وشيعا   واختالف ا  ،وترك السعي والعمل  
 وعـدم  ، وإدخاهلم يف تعاليمه األوهام واخلرافـات     ،وتشديد الفقهاء واملتأخرين  

 ، ووين غالة الصوفية من شـأن الـدين        ،املطابقة بني القول والعمل يف الدين     
والتوسع يف تأويل النصوص والتحايل علـى التحـرر مـن            ،له هلوا ولعبا  وجع 

 واعتقاد منافاة العلوم ، وإيهام الدجالني الناس أنّ يف الدين أمورا سرية        ،الواجبات
 واون العلمـاء يف  ، وتطرق الشرك إىل عقيدة التوحيد     ،احلكمية والعقلية للدين  

  . والغفلة عن حكمة اجلماعة واجلمعة واحلج،تأييدها
  : ويتمثل يف األسباب السياسية:النهر الثاين

 ، وحرمان األمة من القول والعمل     ،الية من املسئولية  وتكمن يف السياسة اخل   
 ، وضياع العدل والتساوي يف احلقوق بني طبقات األمـة    ،وفقدان القول واألمل  

واعتبار العلم صدقة حيسن ـا األمـراء علـى     ،وميل األمراء للعلماء املدلسني 
  . )٢٩٩( وتقريبهم للمتملقني، وإبعادهم للناصحني،اخلاصة

  :تمثل يف األسباب اخللقية وي:النهر الثالث
 ، وفـساد التعلـيم    ، واستيالء اليأس على النفوس    ،من االستغراق يف اجلهل   

 وتفضيل الوظائف علـى  ، وإمهال طلب احلقوق العامة جبنا    ،وفساد النظام املايل  
                                                        

م يف   اليت تسه  ،ومما يلفت النظر أنّ الكواكيب جعل إمهال العلم والعلماء من األسباب السياسية           ) ٢٩٩(
ضعف األمة، وبذلك جنده يربط النهوض السياسي بالنهوض التعليمي، فيربز كيف أساء احلكام       

، وفوضـوا خدمـة الـدين إىل     ، وقربوا املدلّسني  حني أمهلوا العلم وأفقروا العلماء    ،إىل األمة 
  .اجلهالء
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  .)٣٠٠( والتباعد عن املداوالت يف الشئون العامة،الصنائع
كثري مـن    وانشغال   ،وسوهذه األسباب تشري إىل أن ضعف الدين يف النف        

 ، فلم يكن الدين الـسبب     ؛العلماء بتوافه األمور كان من أسباب احنطاط األمة       
 الـذين حولـوه إىل أوراد       ،وإنما الوضع الذي آل إليه الدين على يد هـؤالء         

ولذلك ليس مبستغرب عندي أن يكون الـدين سـببا يف            ؛ودعوات منتخبات 
 ، واملذهبيـة  ، ديـن املـصلحية    إمناو ،r ولكنه ليس دين حممد      ،احنطاط األمة 
  . واالتكالية

 هو انقطاع أتبـاع     ، للحزبية املذهبية  ،الفكرية أخطر اآلثار " لقد كان من    
والتوجـه بعقـوهلم وأمسـاعهم       ،املذهب عن االتصال املباشر بالقرآن والسنة     

 على اعتبار أا الفهم الصحيح املطلـق        ،وأبصارهم إىل مؤلفات رجال املذهب    
وذه الفرضية رفع رجال املذهب فهمهم للكتاب والـسنة إىل           ، والسنة للقرآن

 ،ناحية العمليـة   من ال  ، وجعلوا من كتام ومفكريهم    ،مستوى الكتاب والسنة  
ل األحياء منهم كهانة توجه إليهـا األتبـاع          وشكّ ،والناساخلالق  وسطاء بني   

 كانـت تـصل إىل    وأسبغوا عليهم من األلقاب والصفات اليت    ،بالطاعة العمياء 
   .)٣٠١("وجعلوهم فوق النقد واملناقشة.. .العشرات للفرد الواحد

 مشهورة يف تاريخ    ، فإليكم واقعة واحدة   ،ولسنا هنا نرمي الكالم بغري دليل     
     ة يف العامل اإلسالمية على    ":  تؤكد ذلك  ،أكرب مؤسسة دينيلقد اعترض الشافعي

 ألنـه كـان   ؛خة اجلامع األزهر تولية الشيخ عبد الرمحن بن عمر العريشي مشي       
                                                        

  .٢٧٦-٢٧٥ ص،)ت. د،بريوت، دار الكتاب العريب (،زعماء اإلصالح: أمحد أمني) ٣٠٠(
 الـدار  جدة، (،هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس  : ماجد عرسان ) الكيالين) (٣٠١(

  .٢٠ ص،)هـ١٤٠٥، ١السعودية للنشر والتوزيع، ط
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 رغبة الـشافعية    ذوحينما رفض املماليك حكام مصر تنفي      !!حنفيا وليس شافعيا  
  ملشيخة األزهر     ،يف عزل العريشي ؛ وتولية الشيخ العروسي  ذهب  ،!! ألنه شافعي 

       وحينما رضخت القيـادة    !! علماء الشافعية واعتصموا بضريح اإلمام الشافعي
 فريق يؤيـد العريـشي      : انقسم علماء األزهر فريقني    ،شافعيةالسياسية لطلب ال  

الشافعي     ،احلنفي وانتقل األمر إىل طلبة العلم وهجم       ، وفريق آخر يؤيد العروسي 
   .)٣٠٢(!!طلبة بعضهم على بعض فقتلوا أحدهمال

   يربز حالة التفكك الذي وصل إليه أهل العلم         ،ولعل هذا التعصب املذهيب 
 !! والفراغ الذي يلفهم   ، اليت حييوا  ،جهة أخرى طبيعة احلياة    ويبين من    ،وطلبته

 تـصل   ،أمل يكن اإلسالم يومئذ حباجة إىل جهود متتالية متتابعة        ! وليت شعري   
 وتوحيـد  ، وكشف حقائق اإلسالم ألبنائه  ، لنشر العلم الشرعي   ،ليلهم بنهارهم 
آخر  كان يومئذ  الذي   ، وملّ مشل املسلمني وخصوصا يف األزهر      ،اجلبهة الداخلية 

ة يف العامل اإلسالمي؟معاقل العلوم الشرعي!.  
 إىل أن بعض احلكام استغل هذه اخلالفـات         ،وقد أشار الشيخ رشيد رضا    

 فتبنت كـل دولـة   ، ومصاحلهم الفردية، فغلفوا ا خالفام السياسية ،املذهبية
 ،االتبـاع  واألحسن واألوىل ب، وأبرزته على أساس أنه األفضل،مذهبا خاصا ا  

 ،وإيـران شـيعية    ، وعمـان إباضـية    ، واليمن زيدية  ،فالدولة العثمانية سنية  
إنه مل تزل كتب الفقه حمشوة مبا خيجل املنـصف          ": الشيخ رشيد رضا   ويضيف

؛ قياسـا   وج بـشافعية  بعض احلنفية جيوز للحنفي أن يتـز      : كقول ،من قراءته 
                                                        

 ، لعبد املتعـال الـصعيدي     ، القضايا الكربى يف اإلسالم    : يتابع تفاصيل تلك احلادثة يف كتاب      )٣٠٢(
  .٣٤٩-٣٤٧ ص ،)هـ١٤٢٣ ،طبعة مكتبة اآلداب القاهرية(
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  .)٣٠٣("!!الذمية على
هذا ف ،ن حتول املسلمون إىل غثاء كغثاء السيل      وكان من نتيجة ذلك كله أ     

 :يف حديثـه  r والذي أشار إليه رسـول اهللا  ،الغثاء الذي يعيش باملاليني اليوم 
 أمن قلة حنـن     : قالوا ، قصعتها  األكلة إىل  ى عليكم األمم كما تداع    ى تداع أنيوشك  (

  .)٣٠٥)(٣٠٤()...يلكم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء الس بل إن: قال؟يومئذ يا رسول اهللا
 وتقدمي حقائق اإلسالم إليـه  ،هذا الغثاء ال حيتاج إيل جمرد وعظه وإرشاده      ف

  إنما حيتـاج   ،ات احملاضر م اإلذاعة أ  مجد أ ادروس دينية سواء يف املس    على هيئة   
 ال  ،ليعيـشه بالفعـل    ؛ حقائق اإلسالم  ىتنشئته نشأة جديدة عل   هذا اجليل إىل    

وهو قاعـد عـن العمـل     أو يتمناه ،جب بهأو يع ،أو يفكر فيه ،ليتحدث عنه 
  . لتحقيقه
إنّ تأخر املسلمني عن ركب النهضة احلديثة ناتج عن ختليهم عن إحـدى      "

                                                        
  .٣٦/٧٠١ج /١ وم،٩/٧٦٨  / ١٣مج  (،جملة املنار: حممد رشيد رضا) ٣٠٣(
 ،)٤٢٩٧( وأبو داود يف سننه      ،)٢٢٤٥٠ (أخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده     :  حديث صحيح  )٣٠٤(

 عن ثوبان موىل رسول     : ونص الرواية يف سنن سعيد بن منصور       ،)١/١٨٢(وأبو نعيم يف احللية     
قد قذف يف قلوبكم الوهن   :  وما ذاك يا أبا عبد اهللا؟ قال       :قيل له  ف .اشحذ سيفك ( : قال rاهللا  

 طوىب  ، وكراهيتكم املوت  ، حببكم الدنيا  : ومب ذاك؟ قال   : قالوا .ونزع من قلوب عدوكم الرعب    
 قـال   ،)٢٨٩٧(سنن سعيد بن منـصور       ،)ووسعه بيته  ، وبكى على خطيئته   ،ملن خرس لسانه  

ويف :  قال ابـن منظـور     ،)٧/٢٨٧جممع الزوائد    (،جيدوإسناد أمحد   : اهليثمي يف جممع الزوائد   
 :مـادة : لسان العـرب ".  ودعا بعضهم بعضاً   ، اجتمعوا : أي ،)تداعت عليكم األمم  ( :احلديث

  .)دع و(
ما حيمله الـسيل    : بالضم واملد : وغثاء كغثاء السيل  ( .١١/٢٧٣ ،)مرجع سابق : ( عون املعبود  )٣٠٥(

  ).اءة قدرهممن زبد ووسخ شبههم به لقلة شجاعتهم ودن
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 ،وهي التوافق التام بني العقيدة وضرورات احليـاة        ،املميزات األساسية لإلسالم  
ن  فل ، إىل جوهر دينهم   ا وما مل يتمسك املسلمون ويعودو     ،ذلك التوافق وما مل حيدث    
  .)٣٠٦(" وسيظلون يتخبطون يف دياجري اجلهل والتخلف،تقوم هلم قائمة

  : طالئع حركة التجديد في العصر الحديث:ثالثاً
النابعة من داخل الثقافـة      ، بدأت حركة التجديد   ،أمام هذا الوضع املتأزم   

 وقـد حـاول     ، تنهض بتحمل مسئوليتها   ، ودون مؤثرات خارجية   ،اإلسالمية
 اليت ضـربت    ، أن يصور لنا معامل حركة التجديد الشاملة       العالمة حممود شاكر  

 بقولـه ،احلديث  قبل أن يصطدم بطالئع االستعمار يف العصر      ،العامل اإلسالمي : 
وإذا أمعنت النظر علمت أنّ عصر النهضة عندنا واقع بني منتـصف القـرن              "

حيث هـب البغـدادي     .. احلادي عشر اهلجري إىل منتصف القرن الثاين عشر       
 لـريد  ؛فف ما ألّ  يف منتصف القرن احلادي عشر اهلجري فألّ      ) هـ١٠٩٣:ت(

 ، تذوق اللغة والشعر واألدب وعلـوم العربيـة        ،على األمة قدرا على التذوق    
  يكافح البدع والعقائد اليت ختالف ) هـ١٢٠٦:ت(بن عبد الوهاب    حممد  وهب

 ،سالم األكـرب   وهي ركن اإل   ،ما كان عليه سلف هذه األمة من صفاء عقيدة التوحيد         
 وأحـدث   ، بل نزل إىل عامة الناس يف بالد اجلزيرة العربيـة          ،ومل يقنع بتأليف الكتب   

ـ ١٢٠٥:ت(وهب املرتضى الزبيـدي      ،رجة هائلة يف قلب دار اإلسالم      ) هـ
 وحييي ما كان خيفى ، التراث اللغوي والديين وعلوم العربية وعلوم اإلسالم       يبعث
حمييـا عقيـدة    ) هـ١٢٥٠:ت(وهب الشوكاينّ    ،الناس مبؤلفاته وجمالسه   على
 الذي أدى إليه اختالف     ،قة والتنابذ ر وحطم الفُ  ،م التقليد يف الدين    فحر ،السلف

                                                        
  .٢٥٧ ص،)مرجع سابق (،حاضر العامل اإلسالمي) ٣٠٦(
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   .)٣٠٧(...ق بالعصبيةرالِف
وهكذا بدأت عملية التجديد يف العصر احلديث يف عاملنا اإلسالمي ملواجهة           

 كانت فيها شـعوب     ، فترة  وأصاباها يف  ، اللذين أصابا أمتنا   ،االحنراف واخلمول 
  .األرض تأخذ دورها يف قيادة العامل

        حتت سنابك االحتالل الغريب وسـرعان   ،وسرعان ما وقع العامل اإلسالمي 
 ورفض املرجعيات اليت أدت إىل االزام       ،بالصدمة وذبح الذات   ما أصيبت أمتنا  

احلضاري،  والتقزم الفكري ،  بة على   فظهرت مصطلحات غري   ؛ والتخلف احلريب
 والثقافة  ، واألصالة واملعاصرة  ،اجلديد والقدمي  : حنو r عقيدتنا وقرآننا وسنة نبينا   

   .إخل... العاملية
 و يؤكدوا أنّ الدين مل يكـن        ،ليبينوا حقيقة الدين   وهنا يأيت دور اددين   

 ويطردوا عنه ، مث ليمحوا ما درس من معامله     ،بعقيدته وأصوله السبب يف التدهور    
  .كل دخيل

 اليت بلـغ  ، لترد على جهود املدرسة الالدينية   ؛وتأيت جهود املدرسة السلفية   
وتبعث الفكر الباطين واملعتزيلّ     ،من تبجحها أن أخذت تستشهد بالقرآن والسنة      

  . لتستشهد بالشريعة على موت الشريعة؛من مرقده
عملتـا بـإخالص     ،وقد أمكننا أن نلحظ يف طريقة اإلصالح مدرسـتني        

  واملدرسـة  ،ومها املدرسة السلفية ناصرة الـسنة احملـضة        ، الدين والدنيا معا   إلصالح
  . وللمدرسة البدعية يف املباحث التالية، وسوف نعرض هلما.العقلية اإلصالحية

                                                        
 ،رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا، منشورة يف صدر كتـاب مـع املتـنيب             : حممود حممد ) شاكر) (٣٠٧(

  .٨٣-٨٢ ص،)هـ١٤٠٧ ،القاهرة، مكتبة اخلاجني(
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  املبحث األول
  املدرسة السلفية ناصرة السنة احملضة

 ،ابن تيمية م   وشيخ اإلسال  ،اإلمام أمحد بن حنبل   وهذه املدرسة تقتفي آثار     
 وتصحيح عقيدة   ، ونبذ البدع  ، واتباع السلف الصاحل   ،يف التزام الكتاب والسنة   

 ، فال اجتهاد مـع وجـود الـنص        ، وتقدمي العمل بالنص على الرأي     ،التوحيد
 وال اعتبار عنـدهم للمذهبيـة إذا        ،واالجتهاد عندهم يف الفروع دون األصول     

أثرا من آثار   أو،ف نصا من النصوصللعرف إذا خال وال تلتفت    ،خالفت الدليل 
  .السلف الصاحل

 الذي يـنص    ، حتقيق مستقيم حلديث التجديد    ،وال ريب يف أن هذا املنهج     
 وينفي عنه ما حلق     ،على أنّ ادد يعيد الدين إىل ما كان عليه يف الصدر األول           

  .به من احنراف وزيغ وابتداع
ويطلق  ،اع العامل اإلسالمي   ومن ميثلونه يف كل بق     ،وهذا االجتاه له أعالمه   

 وهـي   ،)ناصرة السنة احملضة  ( إليها عبارة     وقد أضفت  ،عليهم املدرسة السلفية  
عليهما سـحائب  (اليت وصف ا اإلمام الذهيب مذهب ابن تيمية         نفسها  العبارة  
   ).الرمحة

 جمـدد   ،وسوف نبدأ حديثنا يف هذا الفصل بالشيخ حممد بن عبد الوهاب          
   .ملدرسة السلفية يف العصر احلديثالعقيدة يف ا
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  :)هـ١٢٠٦ت ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب :أوالً
  : طبيعة عصر الشيخ-أ 

      نتيجـة   - قد وصلت    كانت جمتمعات املسلمني بعد القرن العاشر اهلجري 
 إىل  -ا   وخلقي ،ا الذي كان به ظهورها احلضاري علمي      ،ضعف صلتها باإلسالم  

 واحنـراف   ،وضعف اهلمم  ،وفوضى احلياة  ،هلواجل ،حالة مؤسفة من التخلف   
التصو عموما    ،ر اإلسالمي م      ، وقصور الوعي الديينحىت أصبح كثري من جمتمعا 
ال قيمة له يف ذاته  بشرياً اًكم ،ال احلضاريبصفته جزءا من أمة  وال أثر له يف ا 

  . كانت صاحبة السيادة احلضارية
  سـائر جمتمعـات     تعانيهقت تعاين ما    ة يف ذلك الو   وكانت اجلزيرة العربي 
 ، بل رمبا زادت على كثري منـها جهـال بالـدين           ،املسلمني من ختلف وجهل   

   ومنطق الـسلب والنـهب     ، حيث القالقل  ،ةواضطرابا يف األوضاع السياسي، 
  .والصراع على الزعامات
 يف  القرن الثاين عشر اهلجـري    آخر   ظهر يف اجلزيرة يف      ،يف ظل هذه احلالة   

رمحه -مي الشيخ حممد بن عبد الوهاب        اإلسال دد من قرى جند ا    )لعيينةا(قرية  
 لتعاليم اإلسالم   ة من خالل فقه مشويل سلفي     تشكلت شخصيته العلمي  وقد   -اهللا

 واستيعاب لتراث اإلمـام     )القرآن الكرمي والسنة املطهرة   (يف مصدرها األصيل    
   .ابن القيم شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ،السلفي الكبري

 حنـو  ،وذا الزاد الناضج بدأت دعوته تصحح مسار حياة املسلمني التائهة      
ومرتكـزة علـى التوحيـد       ، مستمدة من الكتاب والسنة    ،مسلكها الصحيح 
ة هللاوإخالص العبودي .  
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وجيب أن نؤكد أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب أُعجب بشيخ اإلسالم ابن         
ويف املتحف الربيطـاين    "يكتبها ويدرسها    ،هورسائل ،وعكف على كتبه   ،تيمية

 فكان ابن تيمية إمامـه  ، مكتوبة خبط ابن عبد الوهاب    ،بعض رسائل البن تيمية   
   .)٣٠٨(" واملوحي إليه باالجتهاد والدعوة إىل اإلصالح،ومرشده

ولن نقف عنـد     ،وهذا بدوره يقودنا إىل أن الشيخ امتداد لفكر ابن تيمية         
 ألنها يف جمملها امتداد لفكر ابـن  ؛ظاهر التجديد عنده التلميذ لنعيد تأمل كل م    

 التوحيد والتشريع يف مدرسـة      : سوف نتوقف عند جانيب    ا ولكنن ،تيمية السلفي 
 ولن خنوض يف موقفه من األصول املعصومة        ،الشيخ ادد حممد بن عبد الوهاب     

سـيكون  وذكر تلك األمور     ، امتداد لفكر ابن تيمية    : ألنه كما قلنا   ؛واالجتهاد
  .من باب التكرار

  : مبادئ دعوة الشيخ التجديدية اإلصالحية-ب
  : الدعوة إلى التوحيد الحق-١

أثنـاء إقامتـه    يف   ذلك أنه رأى     ؛)التوحيد احلق (كانت هي    دعوة الشيخ 
 أن التوحيد قد دخله كثري      ، ورحالته الكثرية إىل بالد العامل اإلسالمي      ،باحلجاز

 ، وتقدم هلـا النـذور     ، اليت حيج إليها الناس    ،ألولياءمن الفساد عن طريق قبور ا     
 ، وهي أضرحة ال عد هلا وال حـصر        ،ويعتقد فيها أنها قادرة على النفع والضر      

 ويتمـسحون  ، يشد الناس إليها رحاهلم ،منتشرة يف مجيع ربوع البالد اإلسالمية     
   . ويطلبون منها جلب اخلري هلم ودفع الشر عنهم، ويتذللون عندها،ا

 تشرك مع اهللا    ، ويف كل بلدة ضريح أو أضرحة      ،ففي كل بلد ويل أو أولياء     
                                                        

  .١٣ ص،)مرجع سابق (،زعماء اإلصالح يف العصر احلديث: أمحد) أمني) (٣٠٨(



 العصر الحديثآثار التجديد وسماته في : الفصل الرابع
٢١٧ 

 كأن اهللا سلطان مـن سـالطني        ،يف تصريف األمور ودفع األذى وجلب اخلري      
 ؛ وإذا سألتهم عن ذلك    ، يتقرب إليه بذوي اجلاه عنده وأهل الزلفى لديه        ،الدنيا

 d   c  b  a  ̀f  e     Z]: أجابوا مبا أجاب به املشركون من قبـل       
   .)٣ :الزمر(

 فأشار إىل أنّ الكفار يشهدون ،ولذلك فقد حسم الشيخ منذ البداية القضية
 ألنهم أشركوا غريه يف العبادة ؛ ولكنهم كفروا،أنّ اهللا هو اخلالق البارئ املصور

 r اهللا رسول قاتلهم الذين الكفار إنّ":  إخل ويف ذلك يقول...والتوكل والنذر
ِقيونر ²  ³  ]  :تعاىل قال كما ذا  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª

  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´
È  Ç  ÆZ )الكفار عن اهللا ذكر فيما اهللا عباد فتفكروا ،)٣١:يونس، همأن 

 األنبياء يدعون همأن شركهم كان وإنما ،له شريك ال وحده هللا كله ذا مقرون
  .)٣٠٩("هلم وينذرون ويندبوم والصاحلني

ولذلك فقد أخذ الشيخ حممد بن عبد الوهاب على عاتقه إصالح اجلانب             
 ألن إصالح التصور العقدي ميثل الركيزة األوىل إلصـالح          ؛العقدي للمسلمني 

 ومل يكن صراعه    ،املشركني من أجل الزكاة    مل خيتلف مع   r فالرسول   ،اتمع
 وإنما كان الصراع بني الكفر واإلميان       ،يضة احلج معهم وصراعهم معه ألجل فر    
  .مرده اخلالف يف عقيدة التوحيد

فالتوجه  :قام على هذه اخلصيصة r واتمع األول الذي أسسه نبينا حممد 
                                                        

 عبد العزيز بن زيد الرومـي، وحممـد       : الرسائل الشخصية، حتقيق  : حممد)  عبد الوهاب  ابن) (٣٠٩(
  .١٨٧ ص،)الرياض، مطابع الرياض، بدون تاريخ (،بلتاجي، وسيد حجاب
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 ، والعبادة هللا وحده، واالنقياد هللا وحده، والتسليم هللا وحده،إىل اهللا وحده
 وهلذا كله انصب جهد الشيخ يف ؛ ميثل لب اإلسالم،واجلهاد يف اهللا وحده

 ،وصلح جهادهم ، ألنها إن صلحت عقيدم صلحت عبادم؛إصالح العقيدة
- اعلم": الوهاب  يقول الشيخ حممد بن عبد.فوسهم التضحياتوهانت يف ن

 ،سائلامل الثالث هذه تعلم ومسلمة مسلم كل على جيب هأن -اهللا رمحك
  :ن والعمل

  . مهال يتركنا ومل ،ورزقنا خلقنا اهللا أن :األوىل
 نيب وال ،مقرب ملك ال ،عبادته يف أحد معه يشرك أن يرضى ال اهللا أن :لثانيةوا

   .مرسل
 اهللا حاد من مواالة له جيوز ال ،اهللا دووح ،الرسول أطاع من أن :الثالثةو

  . )٣١٠(ورسوله
وتنقيـة   ،أن الشيخ عنى نفسه بتوضيح ركائز التوحيـد       :والشيء الواضح 

 فاهللا واحد رازق موجود ال يشرك       ،ول العقيدة مما حلقها من ضالل وإضالل      أص
 ومن عبوديته طاعة ،يهه عن الشركز ن وت، و جيب إفراده بالعبودية  ،معه أحد غريه  

  . رسوله وترك مواالة من حاد اهللا ورسوله
 فجهـاده يف    ،وهذه املسألة تلخص لك موقف الشيخ من إصالح العقيدة        

  : يف حمورينهذه املسألة انصب
  . حتقيق معىن التوحيد:أوهلما

                                                        
املكتـب   بـريوت،  (،عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعـة      : حممد) ابن عبد الوهاب  ) (٣١٠(

  .٨-٥ ص،)هـ١٣٩٧ ،٣ ط،اإلسالمي
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  . فضح نواقضه:واآلخر
فتحقيق معىن كل من التوحيد والشرك كان هدف الرجل األعظـم مـن             

 ، واالسـتعانة بغـري اهللا     ، الذبح لغري اهللا   : ولذلك حتدث عن   ؛دعوته اإلصالحية 
 وقد أفرد   ، والتربك باحلجر أو بالشجر    ، والغلو يف قبور الصاحلني    ،والنذر لغري اهللا  

  .)كتاب التوحيد(هلذه األمور وغريها كتابا مستقال بعنوان 
 ومما ال شك فيه أن هـذا    ،وهذا يبني جبالء صراع الشيخ مع هذين املعنيني       

         ة اليت وصل إليها العامل اإلسالميكما يظهر   ،الصراع يظهر عمق املأساة العقدي 
 مبا  ،حيد يف العصر احلديث   حممد بن عبد الوهاب كان جمدد التو       جبالء أنّ الشيخ  

  .قدمه من جهود ال ختفى نتائجها امللموسة على كل ذي عينني
  : إحياء تطبيق الشريعة-٢

قرب زيـد بـن      :مثل ،إن الشيخ مل يكتف دم القباب املقامة على القبور        
 كمـا أنـه مل يكتـف بقطـع         ، وقد بدأ الشيخ بنفسه يف هدم القبة       ،اخلطاب
 ولكنه رجـم    ، بالعيينة وقد قطعها بنفسه    )الذيب( قطع شجرة    :مثل ،األشجار

وأقـرت   ،وطلبت حد اهللا عليها    ،وأقرت بالزىن  ،الزانية اليت جاءت إىل الشيخ    
فلما تيقن الشيخ من توافر شروط إقامة احلد         ،للشيخ أربعة مرات يف أربعة أيام     

ول من   وكان عثمان بن معمر أمري العيينة أ       ، ألنها حمصنة  ؛عليها أمر ا فرمجت   
  . )٣١١(بدأ برمجها

 جهد ال ينكر يف جمال إصالح       ،إن إحياء الشيخ لتطبيق الشريعة اإلسالمية     
                                                        

دعـوة   دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب جتديدية إصالحية ال: أمحد بن عبد العزيز  ) صنياحل) (٣١١(
  .٤١ ص،)هـ١٤٢٦ ،الرياض، دار طويق (،وهابية
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 ذلك أنـه    ؛الشريعة اإلسالمية   يف تطبيق   فقد كان الشيخ يفكر    ،احلياة السياسية 
 وحيتكمون إىل شرائع وقوانني مدنية     ،رأى الناس واحلكومات يهجرون شرع اهللا     

 وإن ارتبط   ، فدعا اإلمام إىل االحتكام إىل شرع اهللا       ،طانما أنزل اهللا ا من سل     
 ذلك يف كتاب التوحيد حينمـا   وقد بني،ذلك عنده بفكرة التوحيد يف الشريعة  

 حرم ما وحتليل اهللا أحلّ ما حترمي يف واُألمراء العلماَء أَطاع من ": بابا بعنوان  عقد
  .)٣١٢("اهللا دون من أربابا اختذهم فقد اهللا

شـغلت  ":  حينما قـال ، ما سجله الراحل أمحد أمني عن الشيخ       وما أمجل 
فـال   ،وفكرة التوحيد يف التـشريع     ، جمردة من كل شرك    ،ذهنه فكرة التوحيد  

  .)٣١٣("مصدر له إال الكتاب والسنة
       زعم حيتاج إىل    ،فالقول بأن الرجل أمهل فكرة التشريع واإلصالح السياسي 

 ، موطن إزعاج للدولـة العثمانيـة  فمدرسة الرجل سرعان ما حتولت إىل     ،دليل
 وإن اهتمت   ، إن الشيخ ومدرسته السلفية    ،وسرعان ما اشتبكت معها عسكريا    

 ، إال أنها مل تفهم التوحيد فهما ضـيقا        ، وجعلته على قائمة أولوياا    ،بالتوحيد
          ما رأت أن مناصرة احلاكم الذي حيرس التوحيد واجب شـرعيوإن أدى   ،وإن

 ، وإن أدى ذلك إىل مواجهة الدولة العثمانية       ، بشريف مكة  ذلك إىل االصطدام  
 وحراسة الشريعة أوىل مـن محايـة        ،فرفع راية التوحيد أوىل من رفع األلقاب      

 ،لقد اهتم الوهابيون بالناحيـة الدينيـة      ":  ولذلك يقول أمحد أمني    ؛األشخاص
                                                        

حممـد  . عبد العزيز بن زيـد الرومـي، د       : كتاب التوحيد، حتقيق  : حممد) بن عبد الوهاب  ا) (٣١٢(
  .١٠٢ ص،) بدون تاريخ،الرياض، مطابع الرياض (،سيد حجاب. بلتاجي، د

  .١٢ ص،)مرجع سابق (،زعماء اإلصالح يف العصر احلديث: أمحد أمني) ٣١٣(
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 :دواولذلك حيث سـا    ،كما يصورها الدين   ،وبالناحية اخللقية  ،وتقوية العقيدة 
   .)٣١٤("وأمن الطريق وما إىل ذلك ،وشرب اخلمور ،والفجور ،قلت السرقة

  :خنلص من ذلك باآليت
ويف حتالفـه مـع      ،إصالح احلياة التشريعية يبدو واضحا يف سلوك الرجل       

ية ، اللذين آمنا بدعوته، العيينة والدرعية  أمرياليت ،وتتجلى روعة املدرسة السلفي 
 ولـذلك قلـت الـسرقة       ؛التشريعي بتطبيق احلدود   يف اجلانب    ،أسسها الشيخ 
  .واختفى الفجور

 أن احلديث حول انغالق ابن عبد الوهاب ومدرسته على          ،ينبين على ذلك  
 كما  ، ينماز بقصر النظر يف إدراك حقائق األمور       ، حديث غري مستقيم   ،التوحيد

 إىل  ويتجـه  ،ابن عبد الوهاب أن ينظر إىل املدنية احلديثـة        " أن مطالبة الشيخ    
 ،تعسف فيه نظر  . )٣١٥(" باشا يإصالح احلياة املادية كما فعل معاصره حممد عل       

 دون مـساعدة   ،فإمكانات احلجاز يف تلك الفترة مل تكن تسمح بالنهضة املادية         
 مل تكن تبلغ ا أن تصنع كـسوة للكعبـة     ،فمقدرات الدولة الناشئة   ،الدولة العثمانية 

كما أنّ القوى احمليطة مل تكن لتـسمح        !! نية   فضال عن أن تقيم حضارة مد      ،املشرفة
  .  فسرعان ما هامجتها وانقضت عليها يف عقر دارها،بنمو الدعوة السلفية

   نا جيب أن نقوة للشيخ   إنهـل   :وحندد على وجه الدقـة     ،م الدعوة السلفي
 وبسط سلطاا   ،جنحت تلك الدعوة يف نشر أفكارها داخل شبه اجلزيرة العربية         

 ؟ حبماية التوحيد وصيانة هيبة الشريعة بتطبيق أحكامها أم ال         ،احلكمعلى نظام   
  . دون إفراط أو تفريط،مينا سليماوومبقدار جناح الدعوة يف ذلك يكون تق

                                                        
  .٢٠ ص،املرجع السابق) ٣١٤(
  .١٥ ص،املرجع السابق) ٣١٥(
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  :صفوة القول
 مل تقم   ،حممد بن عبد الوهاب يف القرن الثاين عشر        دعوة الشيخ   إنّ حركة  -١

باطا ظاهريا مبـذهب     وإن ارتبطت ارت   ،على أساس التمذهب مبذهب معني    
 . ولذلك فهي تعد حتوال ملحوظا يف االنتماء املذهيب        ؛أمحد بن حنبل   اإلمام

وهي إذ تنادي بالرجوع إىل مذهب السلف فهي تدعو إىل االلتزام بنصوص  
  . وتوحيد الفقه حتت راية الدليل، واحلديث الصحيح،القرآن

عوة األمة إىل العـودة      دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب وإن كانت جتديدية لد         -٢
فإنها من جهة أخـرى امتـداد        ،إىل ما كان عليه سلف هذه األمة الصاحل       

 : هـو  ، ما يف األمر من جديـدٍ      ولكن. بن تيمية احلركة الشيخ تقي الدين     
 بعد أربعة قرون    ، وعنايتها ا يف القرن الثاين عشر      ،صيانتها آلراء ابن تيمية   

   . لقيتها من جانب دعوة الشيخالعناية الكربى اليت مل تلق فيها
 ،)U( وإقامة احلجة هللا     ، اهتمامه بعقيدة التوحيد   : أبرز ما مييز دعوة الشيخ     -٣

  .عما ال يليق به) سبحانه وتعاىل(يهه ز نوت
والتحاكم  ، إقامة شرعه يف األرض    : ومن أصول التوحيد اليت أدركها الشيخ      -٤

  .r  رسولهعند اخلالف إىل ما أنزله اهللا وإىل ما حكم به
وأحب أن أختم حديثي عن الشيخ حممد بن عبد الوهاب بكلمة للدكتور            

 لـتمكني   ،بن عبد الوهاب بالسنن   لقد أخذ الشيخ حممد     ": علي حممد الصاليب  
 ودعوة الناس وتربيتهم ، فنالحظ يف دعوته أخذه بشروط التمكني ،اهللا تعاىل  دين
 ، وحماربـة الـشرك    ،يق العبودية  وحتق ، والعمل الصاحل  ، اإلميان باهللا  : من ،عليها

 ويظهر حرصه على األخذ بأسباب التمكني يف حتالفه مـع األمـري        .وتقوى اهللا 
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 ، الذي وظّّف جيشه وماله وسالحه ورجاله خلدمـة الـدعوة          ،حممد بن سعود  
 ومغالبـة   ، وإعداد من حيملها   ،ومرت الدعوة باملراحل الطبيعية من التعريف ا      

 وشرع يف األخذ  ، الشيخ بسنة االبتالء وسنة التدرج     مرو ، والتمكني هلا  ،أعدائها
 ومل يتـرك سـنة      ، واستخدم سنة التدافع بني احلق والباطل      ،بسنة تغيري النفوس  
   .)٣١٦("األخذ باألسباب

 ، ضة أخالقيـة شـاملة     ،لقد كانت دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب       "
فقد أيقظـت العقـول    ، ودعوة إىل الدين احلق واإلصالح،ووثبة روحية جريئة  

لتـصفية   ؛ ودعت إىل إعادة النظر يف الدين      ،وحركت املشاعر اخلامدة   ،الراقدة
   .)٣١٧("وتطهري العقول من اخلرافات ،وحترير اإلميان ،العقيدة

  آخـر  وسوف ننتقل اآلن إىل جمال آخر من جماالت التجديد عند جمـددٍ           
  .مد بن علي الشوكاينوهو الفقيه اليمين حم ، وإن مل يتقابال،معاصر للشيخ

  :)٣١٨()١٢٥٠:ت( اإلمام الشوكاني :ثانياً
 ذلك اللـون املتمثـل يف   ،لقد متيز الشوكاين بلون فريد من ألوان التجديد      

وملا " : يقول عبد املتعال الصعيدي    ، وحترير العقل من التقليد    ،االستمساك بالدليل 
 ألف كتاب   ،جتهاد وفتح لنفسه باب اال    ،خلع الشوكاينّ عن نفسه ربقة التقليد     

                                                        
 -مصر (، وأهدافه ، ومراحله ، وأسبابه ، وشروطه ، أنواعه :فقه التمكني : علي حممد الصاليب  . د) ٣١٦(

  .٤١٥ ص،)هـ١٤٢١ ،دار الوفاء: املنصورة
 مطـابع دار    ،جملة املـسلمون   (،احلركة الوهابية ما هلا وما عليها     :  ضياء الدين الريس   حممد. د) ٣١٧(

  .٤٨٦ ص ،)هـ١٣٧١غرة رجب ، ٥العدد ، ١ جملد ،الكتاب العريب مبصر
  .٢/٧٣ ،أجبد العلوم. تويف سنة مخس ومخسني ومائتني وألف: وقيل) ٣١٨(
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 بل صحح ،فلم يقيد نفسه فيه مبذهب الزيدية ،السيل اجلرار على حدائق األزهار
 فثار عليه أهل مذهبه     ، وزيف ما مل يقم عليه الدليل      ،ما أداه إليه اجتهاده باألدلة    

   .)٣١٩(" وأغلبهم من املقلدين اجلامدين على التعصب ملذهبهم،من الزيدية
 كلمات العالمة   ، أيها القارئ الرشيد   ، أعيد عليك   من أن  ،وال مانع عندي  

حمييا  )٣٢١(الشيعي )٣٢٠(هب الشوكاين الزيدي  " :حممود شاكر يف حق الشوكاينّ    
م الفرقة والتنابذ الذي أدى إليـه       وحطَّ ،م التقليد يف الدين   فحر ،عقيدة السلف 

د  فنحدد مواطن التجدي   ،ونستطيع أن ندجل اآلن    )٣٢٢("اختالف الفرق بالعصبية  
  :عند الشوكاين يف النقاط اآلتية

                                                        
  وقـد ورد يف أجبـد      .٣٥٧ ص ،)ابقمرجع س  (،اددون يف اإلسالم  : عبد املتعال الصعيدي  ) ٣١٩(

 اجلامدين علـى  ،والسبب يف ذلك أنه نشأ يف زمنه مجاعة من املقلدة        : "العلوم ذكر هذه احلادثة   
التعصب يف األصول والفروع، ومل تزل املصاولة واملقاولة بينه وبينهم دائرة، ومل يزالوا ينددون              

يف احلقيقة موجها إليهم يف التنفري عليه يف املباحث من غري حجة؛ فجعل كالمه يف ذلك الشرح           
عن التقليد املذموم، وإيقاظهم إىل النظر يف الدليل، ألنه يرى حترمي التقليد، وقد ألف يف ذلـك                 

وقد حتاماه ملا حواه مجاعة من علمـاء الوقـت،       . "القول املفيد يف حكم التقليد    " :رسالة مساها 
  بني مـن هـو  ءثارت من أجل ذلك فتنة يف صنعاوأرسل إليه أهل جهته بسببه سهام اللوم واملقت، و        

مقتد بالدليل تومها من املقلدين أنه ما أراد إال هدم مـذهب أهـل البيـت؛ ألنّ                  مقلد وبني من هو   
  .٣/٢٠٣ ،أجبد العلوم .م يف هذه األعصار، وعليه يف عبادم واملعاملة املدارعمد  هو"األزهار"

ن وطلحة والزبري وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج          ون من عثما  ءهم الذين يترب  : الزيدية) ٣٢٠(
  .١/٣٣ ،طبقات احلنابلة. يغلب  حىت يغلب أوفاجراً  كان أومن ولد علي براً

سبق أن أشرنا إىل أن التجديد من خصائص أهل السنة واجلماعة، وكون الـشوكاين زيـديا                ) ٣٢١(
ليه وإمنا كان أول الثائرين على الزيدية       شيعيا ال يقدح فيما ذهبنا إليه؛ ألنه مل يرضخ ِلما نشأ ع           

  .متبعا الدليل
  .٨٣ ص،)مرجع سابق (، يف الطريق إىل ثقافتنا:رسالة: حممود حممد) شاكر) (٣٢٢(
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  : تحريم التقليد بغير حجة-١
 ولقد عـرف التقليـد   ،شن الشوكاين محلة شعواء على املقلدين يف عصره      

فمـن أيـن    ،أما التقليد فهو قبول قول الغري من غري حجة    " : بقوله قاًي دق اًتعريف
ـ  ، وهو أيضا يف نفسه بدعة حمدثة      !؟حيصل به علم وليس له مستند      ا نعلـم   ألن

 مل يكن يف زمام وعصرهم مـذهب        )رضوان اهللا عليهم  ( الصحابة   بالقطع أنّ 
وإنما كانوا يرجعون يف النوازل إىل الكتاب والسنة أو        ،لرجل معني يدرك ويقلد   

  .ض بينهم من النظر عند فقد الدليلخإىل ما يتم
ـ     ،وكذلك تابعوهم أيضا يرجعون إىل الكتاب والسنة       روا فإن مل جيدوا نظ

فإن مل جيدوا اجتهدوا واختار بعضهم قول صـحايب      ،أمجع عليه الصحابة   إىل ما 
  .فرآه األقوى يف دين اهللا تعاىل

 وابـن   ، والـشافعي  ،ومالك ،كان أبو حنيفة   : وفيه ،مث كان القرن الثالث   
 وتويف أبو حنيفة سنة مخـسني       ، فإن مالكا تويف سنة تسع وسبعني ومئة       ،حنبل
وولد ابن حنبل سنة أربـع وسـتني         ،نة ولد اإلمام الشافعي   ويف هذه الس   ،ومئة
 مل يكن يف عصرهم مذهب رجل معـني         ، وكانوا على منهاج من مضى     ،ومئة

  .)٣٢٣("يتدارسونه
 :بقولـه  ، التقليد مل حيدث إال يف اية القرن الثاين اهلجري        :ويؤكد الشوكاين أن  

مث الـذين   ،خري القـرون   التقليد مل حيدث إال بعد انقراض وقد عرفت ذا أنّ   "
إنما كان بعد انقـراض      ،وإن حدوث التمذهب مبذاهب األئمة األربعة      ،يلوم

                                                        
:  حتقيق  القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد،      ،حممد بن علي بن حممد الشوكاين     ) الشوكاين) (٣٢٣(

  .٤٤ ص،)هـ١٣٩٦ ،م دار القل،الكويت (،عبد الرمحن عبد اخلالق
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 ،هم كانوا على منط من تقدمهم من السلف يف هجر التقليـد  نأو ،األئمة األربعة 
 مـن   ، هذه املذاهب إنما أحدثها عوام املقلدة ألنفسهم       نّأو ،وعدم االعتداد به  

وقد تواترت الرواية عن اإلمام مالك       ، من األئمة اتهدين   دون أن يأذن ا إمام    
وهـذا   ،فنهاه عن ذلك ،مل الناس على مذهبهحنه يريد أن يإأنه قال له الرشيد   

  .موجود يف كل كتاب فيه ترمجة اإلمام مالك وال خيلو من ذلك إال النادر
مجلة املقلدة  وإذا تقرر أن احملدث هلذه املذاهب واملبتدع هلذه التقليدات هم           

 املعترب  نّأو ،ه ال اعتداد م يف اإلمجاع      أن ،فقد عرفت مما تقرر يف األصول      ؛فقط
وحينئذ مل يقل ذه التقليدات عامل من العلماء         ،إنما هم اتهدون   :يف اإلمجاع 
فما مسعنا عن جمتهد من      :وأما بعد حدوثها   ، فظاهر :أما قبل حدوثها   ،اتهدين

 تهدين أنوخـالفوا بـني     ، الذين فرقوا دين اهللا    ،يسوغ صنيع هؤالء املقلدة   ه  ا
  .)٣٢٤(املسلمني

 ولكـن   ،وإزاء ذلك يدعو الشوكاينّ إىل نبذ التقليد واالستمساك بالدليل        
 وإنما هو ذلك ، ليس تقليد العامي الذي هو حمتاج إليه       ،التقليد الذي يدعو لنبذه   

   .ليل ويرفض الد،التقليد الذي يتمرد على احلقائق
   : ضرورة التمسك بالدليل-٢

 كل قائم حبجة اهللا      عرف أنّ  ،ومن تأمل األمر كما ينبغي    " :ويف هذا يقول  
 ،وضرب بالبدعة يف وجه صاحبها     ، وصدع باحلق  ،إذا بينها للناس كما أمره اهللا     

ه يف متسكه مبحـض  وأن ،وأوضح له ما شرعه اهللا لعباده      ، حجرا املتعصبوألقم  
وراكب العمياء  ، كخابط عشواء  ،لربهان عن صاحب الشرع    مع وجود ا   ،الرأي

                                                        
  .٤٥-٤٣ ص،املرجع السابق) ٣٢٤(
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ألن يهـدى اهللا  (:  من األجر يف حديث  rل منه ظفر مبا وعده رسول اهللا        ِب قَ فإنْ
ص نفسه  وخلَّ ،وجب اهللا عليه  أوإن مل يقبل منه كان قد فعل ما          )٣٢٥()بك رجالً 

ـ      ،من كتم العلم الذي أمره اهللا بإفشائه       ذين وخرج من ورطة أن يكون مـن ال
ودفع اهللا عنه ما سـولته لـه نفـسه      ،يكتمون ما أنزل اهللا من البينات واهلدى      

   .)٣٢٦("األمارة من الظنون الكاذبة واألوهام الباطلة
  : تبديع القول بانسداد باب االجتهاد-٣

ع هذه   فبد ، بكل حزم  )انسداد باب االجتهاد  (لقد واجه الشوكاين مقولة     
ال اجتهاد بعد    (: يقول معلقا على قوهلم    ،لتقليدوأضافها إىل بدعة ا    ،)٣٢٧(املقولة

وشنعوا شنعتهم   ،فضموا إىل بدعتهم بدعة    ":)استقرار املذاهب وانقراض أئمتها   
 ، من يتجارى على مثل هذه املقالـة       فإنّ ؛وسجلوا على أنفسهم اجلهل    ،بشنعة

 املتضمن تعجيزه عن التفضل علـى       ، مبثل هذا احلكم   ،وحكم على اهللا سبحانه   
 أن علـى  التجـارؤ  عن يعجز ال، مبا أرشدهم إليه من تعلم العلم وتعليمه       عباده
   .)٣٢٨("وإصداره إيراده يف وجيازف ،الباطلة باألحكام عباده على حيكم

                                                        
قـال  : عن سهل بن سعد قال) ٢٨٤٧(أخرجه البخاري يف جامعه الصحيح  :  حديث صحيح  )٣٢٥(

  .)فَواللَِّه َألنْ يهِدي اهللا ِبك رجال خير لك من أَنْ يكُونَ لك حمر النعِم(: r النيب
  .٤٣ ص،)ابقمرجع س (،أدب الطلب ومنتهى األدب) ٣٢٦(
غلق باب االجتهاد حمل خالف بني األصوليني، والراجح ما عليه ابن مفلح، وابن محدان، وابن              ) ٣٢٧(

 ظهـور اتهـدين     ، الواقع :عقيل من احلنابلة، والقاضي عبد الوهاب من املالكية؛ ويؤيد هذا         
: طالع يف ذلـك   ي ...ما قلدنا الشافعي، ولكن وافق اجتهادنا اجتهاده      : كابن دقيق العيد، وقال   
 ،٤/٣٠٢ ،) بدون تـاريخ   ،بريوت، دار الفكر   (، البن حجر اهليثمي   ،الفتاوى الفقهية الكربى  

  .٤٩ ص،)هـ١٤٢٥ ،القاهرة، دار الرسالة (، للدكتور علي مجعة،وآليات االجتهاد
:  حتقيق القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد،     : حممد بن علي بن حممد الشوكاين     ) الشوكاين) (٣٢٨(

=  
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ونقل عـن    ،وذم التقليد  ،لقد طالب الشوكاينّ بإعادة فتح باب االجتهاد      
لقـول  ورفض ا  ؟أهو فرض عني أم فرض كفاية      :الفقهاء اختالفهم يف االجتهاد   

 ، فلو خال عصر من جمتهد لعطلت الشريعة ،القائل جبواز أن خيلو عصر من جمتهد      
 يستلزم عدم خلـو     ، القول بكون االجتهاد فرضا    أنخيفاك  ال  ": ويف ذلك يقول  

ال تزال طائفة من ( :من قوله  rويدل على ذلك ما صح عنه        ،الزمان عن جمتهد  
ـ ٧٩١:ت( حكى الزركـشي   وقد   ،)على احلق ظاهرين حىت تقوم الساعة      أميت يف  )هـ

 ،وبه جزم صـاحب احملـصول      ،ه جيوز خلو العصر عن اتهد     نأ األكثرينعن  البحر  
ولعلـه   : قال الزركشي  !!ه ال جمتهد اليوم    اخللق كاملتفقني على أن    :قال الرافعي 

قد خال العـصر     : من قول الغزايل يف الوسيط     أو ، الرازي اإلمام من كالم    أخذه
 بيننا   واملسألة خالفية  .ونقل االتفاق عجيب   :قال الزركشي  ،ستقلعن اتهد امل  
 كاتهد  ،اس الفقيه الفطن القي   أنّواحلق   ،وساعدهم بعض أئمتنا   ،وبني احلنابلة 

 ، ال جيوز خلو العصر عن جمتهد      : وقالت احلنابلة  ، ال الناقل فقط   ،يف حق العامي  
 : قـال  ، الفقهـاء  إىل سحقإ أبوونسبه  وبه جزم األستاذ أبو إسحاق والزبريي       

 التكليف ال   إذ ؛ زمانا من قائم حبجة زال التكليف      أخلى اهللا تعاىل لو     أنّومعناه  
  .)٣٢٩(" زال التكليف بطلت الشريعةوإذا ، باحلجة الظاهرةإاليثبت 

ني أنّ القول بغلق    وهكذا أخذ الشوكاين يسرد أقوال العلماء واألدلة اليت تب        
 ومن جهة أخرى يـذكر عـن        ، هذا من جهة   . أمر خمتلف عليه   باب االجتهاد 

                                                        =  
  .٦٣ ص،)هـ١٣٩٦ ، دار القلم،الكويت (،عبد الرمحن عبد اخلالق

حممـد  :  حتقيـق  ،إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول     : حممد بن علي بن حممد    ) الشوكاين) (٣٢٩(
  .١/٤٢٣ ،)هـ١٤١٢بريوت، دار الفكر،  (،سعيد البدري
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ويستند إىل قول أحد أكابر علماء الشافعية وإمـام          ،احلنابلة ما ينفي هذا القول    
ليؤكد ما يذهب إليه من أنّ القول بغلق باب االجتهاد          ) ابن دقيق العيد  (عصره  

  ومل يقل به عامل بلغ مرتبة االجتهاد املطلق من         ،ال ميكن أن ينسب إىل الشافعية     
  .أكابر العلماء

  : وال يصدر إال من فقيه،االجتهاد ال يكون إال في الفروع-٤
 من حديث الشوكاينّ السابق فتح باب االجتهاد لكـل          مهفْيال  وجيب أنّ   

   ووب ودب أنّ  :)إرشـاد الفحـول  ( فقد أكد الشوكاين يف كتابـه        ؛من هب
 فاألمر ليس   ؛ وهم الفقهاء  ،أهله وأنه ال يقبل إال من       ،االجتهاد ال يكون إال يف الفروع     

 ويف هذا يقـول     ، واملطالبة بفتح باب االجتهاد ليست بابا من أبواب الفوضى         ،عبثا
 استفراغ الوسع يف النظر فيما ال يلحقه        :عرف الفقهاء يف  االجتهاد  ": الشوكاين

وهلذا تسمى هذه    ؛وهو سبيل مسائل الفروع    ،فراغ الوسع فيه  ت مع اس  ،فيه لوم 
 وقيل  .األصول وليس هكذا حال     ،والناظر فيها جمتهد   ،سائل االجتهاد  م :املسائل
 ،بذل الوسع يف نيل حكم شرعي عملي بطريق االسـتنباط          :يف االصطالح  هو
 حيس  أنن معىن بذل الوسع     إف ؛ بذل الوسع خيرج ما حيصل مع التقصري       :فقولنا

 ، واحلسي ، والعقلي ، اللغوي :وخيرج بالشرعي  ،من نفسه العجز عن مزيد طلب     
  فال يسمى من وكذلك بذل الوسع يف     ،ل وسعه يف حتصيلها جمتهدا اصطالحا     ذَ ب

  ؛حتصيل احلكم العلمي وإن كـان يـسمى    ،ه ال يسمى اجتهادا عند الفقهاء فإن
 من النـصوص    األحكام نيل   :وخيرج بطريق االستنباط   ،اجتهادا عند املتكلمني  

 بالكشف عنها يف كتـب      أو ، املفيت  استعالمها من  أو ، حفظ املسائل  أو ،ظاهرا
دق عليـه   صه ال ي  نإف ،دق عليه االجتهاد اللغوي   صن كان ي  إ و ، ذلك نّإف ؛العلم
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 :فقال ، يف هذا احلد لفظ الفقيهاألصولينيوقد زاد بعض     ،االجتهاد االصطالحي 
 بذل غري الفقيـه وسـعه ال يـسمى          نّإف ،وال بد من ذلك    ،بذل الفقيه الوسع  

 .)٣٣٠("طالحاً اصاجتهاداً
 ولذلك أشار الشوكاين إىل أن الفقيه اتهد        ؛فاالجتهاد له شروط وضوابط   

 ،حىت ال يفيت خبالف ما وقع اإلمجاع عليه        ،جيب أن يكون ملما مبسائل اإلمجاع     
 حبيث ميكنه تفسري ما ورد يف الكتـاب         ،وكذلك أن يكون عاملا بلسان العرب     

الشتماله علـى    ؛ملا بعلم أصول الفقه   وأن يكون عا   ،والسنة من الغريب وحنوه   
 ويطلع على خمتصراته ومطوالته مبا      ، وعليه أن يطول الباع فيه     ،نفس احلاجة إليه  

 وأساسه الذي تقـوم     ،فإن هذا العلم هو عماد فسطاط االجتهاد       ؛تبلغ به طاقته  
 .)٣٣١("عليه أركان بنائه

   إنّ الشريعة حينما وراعـت   ،امما يستجد من أحك   عت مبدأ االجتهاد لِ   ض
حيث ال تدوم على وترية واحدة على مر األيـام      ،تبدل أحوال األمم وعوائدهم   

 ، بال مراء، وهذه احلقيقة تستتبع  ،سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده       ،وتوايل األزمنة 
 نقل األعـضاء  : مثل،وظهور مسائل وقضايا فقهية جديدة  ،تبدل مظاهر اتمع  

ومثل تلك القضايا  ،إخل... وقيادة املرأة للسيارة، والتأمني على السيارات  ،البشرية
 ويتشح بفقه الواقـع     ، يراعي األصول الكلية للشريعة    ،حتتاج إىل اجتهاد فقهي   

 لـسلف هـذه    من النصوص أو إمجاعاً وهو مع ذلك ال يصادر نصاً ،وضوابطه
  .األمة الصاحل

                                                        
  .١/٤١٨، املرجع السابق) ٣٣٠(
  .٤٢١-١/٤٢٠ ،املرجع السابق) ٣٣١(
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ما نودي   بعد ،لقد استطاع الشوكاينّ اليمين أن يبتعث االجتهاد من مرقده        
 لقد كانت دعوة الـشوكاينّ      ،وعلت ألوية املذهبية والتقليد األعمى     ،بغلق بابه 

التجديدية يف هذه الفترة املظلمة من تاريخ العامل اإلسالمي مبثابة ـر متـدفق              
  .ودفع الفقه حنو آفاق بعيدة ،حرك يف طريقه املياه الراكدة

  :)١٤٢٠:ت( اإلمام محمد ناصر الدين األلباني :ثالثاً
إىل قافلة مدرسة   ) رمحه اهللا (مل يكن مستغربا عندي أن أضم الشيخ األلباينّ         

 فهو جمدد هذا العـصر يف احلـديث بـال          ؛التجديد السلفية يف العصر احلديث    
 والـشيخ   ، فإذا كان الشيخ ابن عبد الوهاب قد جدد عقيدة التوحيـد           :منازع

  كما قـال العالمـة     ،احلديث النبوي األلباينّ جمدد     فإن الشيخ  ،جدد الفقه الشوكاين  
ال أعلم حتت قبة الفلك أعلم من الشيخ ناصر يف علم احلـديث             ": ابن باز عنه  

   .)٣٣٢("فهو من اددين
لقد قام الشيخ األلبـاينّ      ،واحلق أنك لتعجب من هذا الرجل ومن منهجه       

  مل تستطع كليـات    ،فللرجل جهد موفور   ،توصف بأنها بطولية  بأعمال أقل ما    
أو أن  ،الدعوة أو الشريعة يف العامل اإلسالمي بأقسام احلديث فيهـا أن جتاريـه    

 لتمييز الصحيح ؛تنتج إنتاجه الضخم يف ختريج احلديث النبوي الشريف وتصفيته      
  .من الضعيف

فالرجل  ،ولكننا مع ذلك ال نريد أن خنتصر جهود الشيخ يف علم احلديث           
ال ميكن اختـزال     ، هلا  عن السنة وناصراً   الذي قضى قرابة السبعني عاما منافحاً     

                                                        
بـريوت، دار   (،حممد ناصر الدين األلباين حمدث العصر وناصر الـسنة        : إبراهيم حممد ) العلي) (٣٣٢(

  .٣٣ ص،)هـ١٤٢٤ ،٢ ط،القلم
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  .جهوده كلها يف جمال احلديث النبوي الشريف
  :جهود الشيخ يف التجديد واإلحياء

  : التصفية- ١
 ،أنّ عالج ما تعانيه األمة اإلسالمية مـن أمـراض    ) رمحه اهللا (يرى الشيخ   
  :يكون يف أمرين

 ، من كل دخيل و شـائب       تنقية اإلسالم  : واملقصود منها  ، التصفية :أوهلما
 مث تفـسري    ،والسبيل إىل ذلك تصفية السنة مما دخلها من موضوع وضـعيف          

 وما كان عليه الـسلف الـصاحل مـن          ، ضوء هذه السنة الصحيحة    يفالقرآن  
  .تصورات ومفهومات

     فالتزام منهج السلف يف التفسري مع للفُ نلالجتـاه د وتوحي،قة واالختالفر ، 
فتـصفية   .)٣٣٣(ه إال بدراسة علوم احلديث واجلرح والتعديلوهذا ال ميكن حتقيق   

ب املـسلم إىل    ِسن أمر ضروري حىت ال ي     ،اإلسالم مما دخل فيه على مر القرون      
  . ما مل يقلهrنبيه 

 مث راح   ، انفعل ا الشيخ ردحا من الزمان      ،وهذا الكالم ليس دراسة نظرية    
 وجمهود أقـل  ،ىل منهج معاش حتولت مع مضي األيام إ ، ولكنها دراسةٌ  ،وتركها

  : وقد كان من نتائجه،ما يوصف به أنه جبار
 حيث احتـوى علـى      :كتاب إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل        -١

 وقـد طبعـه املكتـب      ، وهو من األعمال الكبرية    اًحديث) ٢٧٠٧(ختريج  
                                                        

ـ ١٤٠٣،  ٢جـدة، عـامل املعرفـة، ط       (،علماء ومفكرون عرفتهم  : حممد) اذوب) (٣٣٣(  ،)هـ
٣١١-١/٣١٠.  
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  .اإلسالمي يف مثانية جملدات
وقد صدر منه عن     :ا وفوائدها سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهه      -٢

 وأصل هذه   ،مئة حديث  املكتب اإلسالمي ستة جملدات يف كل منها مخس       
 مث رأى أن ،السلسلة مقاالت كانت تنشر يف جملة التمدن اإلسالمي بدمشق  

  .جيمعها يف كتاب واحد
 وقد صدر منه عن     :سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة        -٣

  . حديث٣٥٠٠ب اإلسالمي حىت اآلن سبعة جملدات حتتوي على املكت
ومها كتابان يكمل   :صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب      -٤

  . وقد طبعا يف مكتبة دار املعارف بالرياض،كل منهما اآلخر
 وطبعه  ،حديث )٨٢٠٢( صحيح اجلامع الصغري وزياداته وقد احتوى على         -٥

املكتب اإلسالمي.  
 وطبعه ،حديث) ٦٤٦٨(  وقد احتوى على  :ضعيف اجلامع الصغري وزياداته    -٦

املكتب اإلسالمي.  
  :صحيح السنن األربعة و ضعيفها -٧

  . والضعيف يف جملد واحد، يف جملدينه صحيح سنن ابن ماج-
  . والضعيف يف جملد واحد، صحيح سنن أيب داود يف ثالثة جملدات-
  . والضعيف يف جملد واحد،ثة جملدات صحيح سنن الترمذي ويقع يف ثال-
  .د صحيح سنن النسائي ويقع يف ثالثة جملدات والضعيف يقع يف جملد واح-
  .ملكتب اإلسالمي اه للشيخ سيد سابق طبع:متام املنة يف التعليق على فقه السنة -٨
احلالل واحلرام " وهو تعليق على كتاب     : غاية املرام يف ختريج احلالل واحلرام      -٩
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 والكتاب طبعه املكتـب     ، للعالمة الدكتور يوسف القرضاوي    " اإلسالم يف
  . هـ١٤٠٠اإلسالمي مستقال عن كتاب الدكتور يوسف عام 

١٠-صحيح األدب املفرد طبعه املكتب اإلسالمي .  
 طبعته  ، طبع مرارا مع الكتاب األصلي     ، ختريج فقه السرية للغزايلّ مطبوع     -١١

  .سة عامل املعرفة ببريوتدار الدعوة باإلسكندرية ومؤس
لعامل اإلسالمي كان    فا ،ولعل املادة اليت اكتفينا بإثباا كافية للوفاء بالغرض       

وعلم احلديث يفتقد هذا اللون مـن       ) رمحه اهللا (جهود الشيخ   حباجة ماسة إىل    
 ولعل هذا يبني لنا مدى الدور الذي مثله األلباينّ يف ختـريج كتـب                .الرجال
كتاب فقه السنة    : مثل ،تب املتداولة يف أيدي العامة واخلاصة      وختريج الك  ،السنن

 واحلالل واحلرم للشيخ يوسف ، والسرية النبوية للشيخ الغزايلّ  ،للشيخ سيد سابق  
القرضاوي.  

فالشيخ رمحه اهللا كان يهدف من جراء ذلك كله إىل التصفية اليت متكننـا              
  البـد أن تكـون     ،رىب عليه األمة  فاملنهج الذي تr،   هلدي النيب    من التتبع الصحيح  

 : يف  وإذا كان املنهج اإلصالحي متمـثالً      ، وطريقه معبدة متسعة   ،معامله واضحة 
 كما قال أبو بكر الصديق يف آخر خطبـة          ،إصالح آخر هذه األمة مبا انصلح به أوهلا       

 ،)٣٣٤("أولـه  به صلح مبا إال آخره يصلح ال بنا أملك هو الذي األمر هذا إن": خطبها
                                                        

 ، التـاريخ   وهي يف الكامـل يف     ،٤٤/٢٥٦ ، وتاريخ مدينة دمشق   ،)١٤١٨٣: (ز العمال   كن) ٣٣٤(
 ونسبها غريه لزيـاد     ،٣/٦ ،وكذا نسبها إليه الطربي يف تارخيه     ،  ٣/١١٣ ،منسوبة لإلمام علي  

 واملهم يف ذلك أن هذه العبارة ليست جزءا مـن حـديث             .١/٢٤٣ ، البيان والتبيني  ،ابن أبيه 
  . مث تداولتها األلسنة، لكنها أول ما نسبت نسبت أليب بكر الصديق،نبوي
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االعتصام بالقرآن والسنة وهـدي  :  املتمثل يف،ن االهتداء مبفردات هذا املنهج    فإ
 يقتضي أن نقف على منهج سليم خال من املـدلس واملنكـر             ،السلف الصاحل 
  .واملوضوع

 وعبء تنوء حبملـه العـصبة   ، عمل ضخم،فتصفية اآلثار املشكلة للمنهج   
 وقطع شـوطا    ،بدأ املشوار  ولكن الشيخ بأناة وصرب منقطع النظري        ،أويل القوة 
 ، لقد صح أن هناك شخصيات كثرية ملعت يف جمال ختـريج األحاديـث      ،كبريا

 عن الضعيف أو     وكانت غايته عدم البحث    ،واملنهجيةولكن الشيخ امتاز بالدقة     
 ليصفي املاء مما علق بـه مـن         ؛ولكنه يبحث عنهما   ،الصحيح يف حلقة مفرغة   

 حىت يروي عطش تلـك  ،كما كان أول مرة    نقياً ليعود صافياً  ؛أكدار وشوائب 
  . األمة الظمأى

  : التربية– ٢
تنشئة اجليل على العقيدة اإلسالمية الـصحيحة       ":  ويقصد الشيخ بالتربية  

 )٣٣٥("... وتربية الصغار على العبـادة     ،املستمدة من الكتاب والسنة الصحيحة    
الزفاف يف السنة    آداب   :األلباينويتضح منهج التربية املصفى يف مؤلفات الشيخ        

 : والتوسـل  ، وحتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد      ، وأحكام اجلنائز  ،املطهرة
 ، وقـاموس البـدع    ، وحترمي آالت الطرب   ،وجلباب املرأة املسلمة   ،أحكامه وأنواعه 

   .إخل الكتب اليت هي من منهج التربية على االتباع الصحيح... حتفة املودودوخمتصر 
 املعتمد علـى    ، ولكن وفق منهج االتباع الصحيح     ، يريب إنّ الرجل أراد أن   

 والرجل وحاله تلك البد أن يشتبك مع      ،الثوابت املقررة غري املطعون يف صحتها     
                                                        

)٣٣٥ (علماء ومفكرون عرفتهم :ذوبحممد ا،) ١/٣١١ ،)مرجع سابق.  
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وهو الـسجن    ،سجن ستة أشهر يف سجن القلعة بدمشق      " حىت إنه    ،أهل البدع 
  .)٣٣٦("الذي سجن فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية
     الكامن يف حماربة العادات والتقاليد      ،دديةوهكذا تكتمل يف الشيخ معىن ا 

  .واألعراف املخالفة للكتاب والسنة ومنهج سلف هذه األمة الصاحل
  : التمسك بالدليل ونبذ المذهبية-٣

 ،الكتـاب ( :لقد قامت دعوة األلباينّ على التمسك باألصول املعـصومة        
 وابـن  ،الـشوكاينّ  و،وهذه الدعوة امتداد جلهود ابن تيمية     )  واإلمجاع ،والسنة

 : ويف هذا يقول الشيخ األلبـاينّ      ،كما دعا األلباينّ إىل نبذ املذهبية      عبد الوهاب 
، والتـأثر    وعلى ما كان عليه سلفنا الصاحل      ،ةمنهجنا قائم على اتباع الكتاب والسن     "

 كالـشيخ  ،بدعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية مث تلميذه ابن القيم ومن سار على منهجهم           
 وعدم إيثـار    ،عبد الوهاب الذي كان له الفضل األول بإحياء دعوة التوحيد         حممد بن   

   .)٣٣٧(أي مذهب من مذاهب أهل السنة األربعة على الكتاب والسنة
ويف نفس اإلطار السلفي يشري الشيخ الشنقيطي إىل أن املذهبية طامة 

 مليتأ أن ،القيامة يوم ربه على العرض خياف مسلم كل على جيبو" :كربى
 عمت اليت ،الكربى ةموالطا ،العظمى الورطة هذه من املخرج لنفسه لريى ؛افيه
 نةوس اهللا كتاب عن االستغناء ادعاء وهي :املعمورة من املسلمني بالد جل
 ،وحدود ،ومعامالت ،عبادات :من ،األحكام مجيع يف تاماً استغناء ،رسوله
   .)٣٣٨("املدونة باملذاهب ،ذلك وغري

                                                        
  .٢٧ ص،)مرجع سابق (،حممد ناصر الدين األلباين حمدث العصر وناصر السنة) ٣٣٦(
  . من أسئلة اهلدى والنور٨٨٠الشريط رقم) ٣٣٧(
  .٧/٢٦٢ ،)مرجع سابق (،أضواء البيان) ٣٣٨(
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  :ذهبيةموقفنا من امل
 لنقرر عدة أمـور يف غايـة        ؛ جيب أن نقف وقفة متأنية مع مسألة املذهبية        -١

 اليت تعرضنا هلا ذات مواقـف       ، وخصوصا أن الشخصيات الثالثة    ،األمهية
 وال ريب أن الشيخ األلباينّ والشيخ الشنقيطي حمقـان          ،سلبية من املذهبية  

 م اليت اعتصمت باألحكـا    ،فيما ذهبا إليه من اهلجوم على املذهبية العمياء       
ـ ٥٩٧: ت(وقدميا الحظ ابن اجلوزي      . وإن خالفت الدليل   ،املذهبية  )هـ

أثناء حديثه عن أسباب اخلالف بـني       يف   وندد به    ،ذلك التعصب األعمى  
مجاعة من كبار احملدثني عرفـوا صـحيح        ":  ومن ذلك قوله إن    ،علماء املذاهب 
 مذهبهم بينوا   ديث ضعيف خيالف  فإذا جاء ح   ،وصنفوا يف ذلك   ،النقل وسقيمه 
  .)٣٣٩("وإن كان موافقا ملذهبهم سكتوا عن الطعن فيه ،وجه الطعن فيه

وإنما إىل الطريقة اليت  ، الدليلعلى اخلالف بني املذاهب ال يعود دائما وأبدا     -٢
: ويف ذلك يقول ابن تيميـة      ،يتعامل ا إمام املذهب وجمتهدوه مع الدليل      

 وفهـم وجـوه     ، يتفاوت الناس يف إدراكها    ،ة جدا دالالت األقوال متسع  "
  .)٣٤٠("ح احلق سبحانه ومواهبهنحبسب ِم ،الكالم

وعلى  ،والعالمة الشنقيطي نفسه ينقل آراء األئمة األعالم يف املبيت مبىن
 فإن اخلالف قد حصل ، وتوافر األدلة،الرغم من وضوح الدليل أمام األئمة

 أن هو حنيفة أيب ومذهب" : الشنقيطي يقول العالمة،حول حتديد حكم املبيت
                                                        

)٣٣٩) ( مسعد عبـد احلميـد حممـد    : يقالتحقيق يف أحاديث اخلالف، حتق  : أبو الفرج ) ابن اجلوزي
  .١/٢٣ ،)هـ١٤١٥، بريوت، دار الكتب العلمية (،السعدين

  .٢١ ص،)مرجع سابق (،رفع املالم عن األئمة األعالم) ٣٤٠(
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 عند شيء يلزمه مل مىن بغري بات ولو ،مكروه مىن ليايل مبىن املبيت عدم
 ،الرمي عليه يسهل أن ألجل مبىن املبيت أن يرون همألن ؛وأصحابه حنيفة أيب
 يف أن هو املسألة هذه يف الشافعي ومذهب ،عندهم الواجبات من يكن فلم
 هأن أصحهما قوالن فيه وأشهرمها أصحهما طريقتني مىن ليايل مبىن املبيت
   .)٣٤١("نةس هأن والثاين ،واجب

 واتباع مفتيه أمر ، احلق الذي أذهب إليه أن املذهبية يف حق العامي واجبة-٣
 والترجيح ، ألخذ الفقه من كتب احلديثواجب فليس كل إنسان مؤهالً

 عليه جيب العامي": تصفى قال أبو حامد الغزايل يف املس،بني األدلة
 ،الدليل يف النظر يلزمهم :القدرية من قوم وقال ،العلماء واتباع االستفتاء
 ؛الصحابة إمجاع :أحدمها :مبسلكني باطل وهذا ،املعصوم اإلمام واتباع
 معلوم وذلك ،االجتهاد درجة بنيل يأمروم وال ،العوام يفتون كانوا فإم

 ،باألحكام مكلف العامي أنّ على منعقد مجاعاإلف ،على الضرورة والتواتر
 احلرث ينقطع أن إىل يؤدي ألنه ؛حمال االجتهاد رتبة طلب وتكليفه
 اشتغل لو ،الدنيا خراب إىل ويؤدي ،والصنائع احلرف وتتعطل ،والنسل
 ويؤدي ،املعايش طلب إىل العلماء يرد وذلك ؛العلم بطلب ملتهمجب الناس
 ،هذا استحال وإذا ،العامل وخراب العلماء إهالك إىل بل ،العلم اندراس إىل
   .)٣٤٢("العلماء سؤال إال يبق مل

فالذي يتتبع كتب الفقه سيجد  ؛ هذه ليست دعوة إلبطال الدليل والعمل بالرأي-٤
                                                        

  .٤/٤٧٧ ،)مرجع سابق (،أضواء البيان) ٣٤١(
  .١/٣٧٢، )مرجع سابق (،املستصفى) ٣٤٢(
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لتكون  ؛ عندهمولكنها مل ترق ،أن كثريا من األحاديث قد وصلت إىل الفقهاء
جيوز أن تكون ":  أنهعلى تيمية نفسه  لوجود علة من العلل وقد نبه ابن؛دليال

 ،فإن مدارك العلم واسعة ؛للعامل حجة يف ترك العمل باحلديث مل نطلع عليها
  .)٣٤٣("ومل نطلع حنن على مجيع ما يف بواطن العلماء

 كما قد يظن بعض طلبة      ،فاخلالف بني املذاهب ليس يف جممله خالف أدلة       
أو غريهم مـن     ،أو ابن عبد الوهاب    ،أو الشنقيطي  ،والشيخ األلباينّ  .)٣٤٤(العلم

 وإنمـا   ،علماء السلفية ال يعنون أبدا أن املذاهب األربعة خمالفة للكتاب والسنة          
 فمنهجهم  ،املمقوت  والتعصب املذهيب  ،كانوا يدعون إىل مهامجة التقليد األعمى     

  مفيدين من ذلـك التـراث      ، والدوران معه حيث دار،      العمل بالدليل الشرعي
  .فه لنا فقهاؤنا على مر العصور الذي خلّ،هي الثرالفق

                                                        
ـ ١٤٠٨،  ٢ر الكتب العلمية، ط   بريوت، دا  (،رفع املالم عن األئمة األعالم    : ابن تيمية ) ٣٤٣(  ،)هـ

  .٢٧ص
 قد ترجع يف كـثري مـن جوانبـها إىل دالالت    ،جيب أن نشري إىل انّ أسباب خالف الفقهاء     ) ٣٤٤(

 أسباب اخـتالف    : وميكن االستزادة يف هذا االجتاه مبطالعة الباب الثالث من كتاب          ،النصوص
 ،٢بـة الريـاض احلديثـة، ط   الريـاض، مكت  (، للدكتور عبد اهللا عبد احملسن التركي  ،الفقهاء
  .١٩٣-١٣٩ ص،)١٣٩٣
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  املبحث الثاين
  املدرسة العقلية اإلحيائية

 الـساحة  يفمل تكن املدرسة السلفية هي مدرسـة اإلصـالح الوحيـدة            
ـ  أَ ، وإنما كانت هناك مدرسة أخرى     ،اإلسالمية  يف حركـة التجديـد      ترثَّ
 وحتقيق معـىن  ،تزمت بالدليل الشرعياحلركة السلفية ال  وإذا كانت .واإلصالح
 فـإن  ، وتتبع سلف هذه األمة الـصاحل ، واقتفاء السنة، وحماربة البدعة  ،التوحيد

 وحممـد   ، وحممد عبـده   ، مجال الدين األفغاين   :املدرسة العقلية بأعالمها الثالثة   
 يتسم بتقدمي العقـل     ،اختطت لنفسها إطارا آخر تتحرك فيه      .)٣٤٥(رشيد رضا 
  .وإحداث مصاحلة ومالءمة بني التصور اإلسالمي واحلضارة الغربية،على النص

  : إطاللة على أعالم المدرسة-أ
من الضروري أن نشري إىل أن األعالم الثالثة هلذه املدرسة ليست آراؤهـم      

 ، رفع شعار التمرد على االستعمار     : فاألفغاين . ولكنها إىل حد ما متقاربة     ،سواء
 اليت كـان    ،ين يأبون تطبيق اإلصالحات النيابية الشاملة     والتربؤ من احلكّام الذ   

وتتالءم تعاليمه مع ظروف     ،تتمشى أحكام اإلسالم  "  واملطالبة بأن    ،يطالب ا 
معىن ما قيل من أن اهللا      ) عنده( وهذا   ،خوفا عليه من الزوال    ،كل زمن وحاجته  

                                                        
 ولكنها ملا طالـت وتناولـت   ة،كنت قد أعددت مقدمة متهيدية للتعريف ؤالء األعالم الثالث  ) ٣٤٥(

 فاكتفيت بعرض آرائهم جمتمعة يف      ، رأيت أا سوف خترجنا مما حنن فيه       ،دحض شبهات كثرية  
 الـيت   ، الدخول يف املهاترات واالامات     دون ، مث مناقشتها بعد ذلك حبيادية تامة      ،إطار واحد 

  .وجهت ألعالم هذه املدرسة
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  .)٣٤٦("يبعث على رأس كل قرن رجال ليصلح أمر هذه األمة
   :فإنه يتوزع بني اجتاهني مد عبدهحمأما الشيخ 

  . وذلك قبل نفيه، وجماهدة االحتالل،تدعيم اجلامعة اإلسالمية :أوهلما
 ،)٣٤٧( والتفكري الغريب احلـديث    ،تقريب اإلسالم من احلضارة الغربية     :واآلخر

  .وهذا بعد العودة من املنفى
حممـد  وكانت طريقة التقريب بني اإلسالم واحلضارة الغربية عند الشيخ          

 عـن   ،حتقيق االنسجام بني النموذج اإلسالمي والعامل احلديث      ": عبده ماثلة يف  
 ومن ثَم فقد أقام عالقـة       ، اإلسالمية واألفكار احلديثة   رطريق الربط بني األفكا   

 وبني مبدأ ،متوازنة بني فكرة املصلحة يف اإلسالم وفكرة املنفعة يف املفهوم الغريب    
  .)٣٤٨(" وبني فكرة اإلمجاع ومفهوم الرأي العام،اطيةقروالشورى واألفكار الدمي

 ،ل جلنة من ثالثني عاملا    فشكّ ،وقد اهتم الشيخ حممد عبده بإصالح التعليم      
 وبذلك وسع   ؛واإلشارة مبا ترى إضافتها إليها     ،لفحص العلوم اليت تدرس بالفعل    

ه  وبذلك تقوى وجو   ، حىت مشلت بعض العلوم احلديثة     ،الشيخ يف مناهج األزهر   
  . )٣٤٩(الشبه بينه وبني غريه من اجلامعات األوروبية

                                                        
 ، صدر ضمن سلسلة تاريخ املـصريني      ،مجال الدين األفغاين والثورة الشاملة    : السيد) يوسف) (٣٤٦(

  .٤٦ ص،)م١٩٩٩ ،القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب (،)١٥١(
، ٩ دار الرسالة، ط   ،مكة املكرمة  (، املعاصر االجتاهات الوطنية يف األدب   : حممد حممد ) حسني) (٣٤٧(

  .١/٣٢٩ ،)هـ١٤١٣
القاهرة، معهد البحـوث     (،التجديد يف الفكر السياسي املصري احلديث     : علي الدين ) هالل) (٣٤٨(

  .٤١ ص،)م١٩٧٥ ،والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
 القـاهرة، جلنـة    (،يد يف مصر، ترمجة عباس حممود العقاد      اإلسالم والتجد : "تشارلز") أدمس) (٣٤٩(

=  
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 فقد مجع يف بداية حركته اإلصـالحية بـني          :حممد رشيد رضا   خ أما الشي 
 والتوفيق بني أسس الثقافة ،مدرسة أستاذه حممد عبده يف اعتماد التربية اإلسالمية

ـ    ،اإلسالمية ومنجزات احلضارة الغربية كوسيلة لإلصالح      تاذ  وبني مدرسة أس
 ، كوسيلة سريعة لإلصالح   ،أستاذه مجال الدين األفغاين يف سلوك سبيل السياسة       

 أمـره   ى وانتـه  ،فأقام مدرسته اإلصالحية يف أول عهده على هاتني الركيزتني        
٣٥٠(بتغليب الطابع السلفي(.  
 تعقيبا على موقف السيد رشيد رضا مـن     )تشارلز أدمس (وهذا ما يؤكده    

:  وتأييده هلا وإشادته باألمري حممد بن سعود       ،لوهابا دعوة الشيخ حممد بن عبد    
 مل يصادف قبوال عند     ،ويظهر أن تقدم التفكري اإلسالمي يف كثري من النواحي        "

وأبعـده عـن اـددين       ، ودفع به إىل ناحية احملافظني شيئا فشيئا       ،رشيد رضا 
   .)٣٥١("األحرار

  :برنامج التجديد اإلصالحي -ب
  :ميإصالح التعليم اإلسال -١

 وصـل إىل    الذي ،وقد بدأ هذا التصور عند حممد عبده واضحا يف إصالح األزهر          
  .)٣٥٢( واملخروب، واملارستان،)اإلسطبل( حىت إنه كان يسميه ،حالة يرثى هلا

                                                        =  
  .٦٨، ٧١ ص،)م١٩٣٥ ،، مطبعة االعتماد)اإلسالمية(ترمجة دائرة املعارف 

 ،األردن (،حممد رشيد رضا ودوره يف احلياة الفكرية والسياسية       : أمحد فهد بركات  ) الشوابكة) (٣٥٠(
  .٣٥٥ ص،)هـ١٤٠٩، ١دار عمار، ط

  .١٧٧ ص،)مرجع سابق (،يف مصراإلسالم والتجديد ) ٣٥١(
  .١/٤٩٥ ،)هـ١٩٣١ ،القاهرة، مطبعة املنار (،تاريخ األستاذ اإلمام) ٣٥٢(
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واحلق أن اهلوة بني األمة اإلسالمية والعلوم احلكمية قد تباعدت يف عـصر             
نّ احلكومة املصرية حينمـا أرادت      يذكر األستاذ أمحد أمني أ     ،األفغاين وتالمذته 

هل جيـوز  ) حممد األنبايب(أن تعلم الرياضة والطبيعة استفتت شيخ األزهر الشيخ       
 ، واهليئـة والطبيعيـات    ،كاهلندسة واحلـساب  :تعليم املسلمني العلوم الرياضية   

 فيجيـب   ؟ وغريها من سائر املعـارف     ،ءوتركيب األجزاء املعرب عنها بالكيميا    
 كأن مل يكن للمسلمني     ، ذلك جيوز مع بيان النفع من تعلمها       الشيخ يف حذر إنّ   

  . )٣٥٣( ومل يكونوا من خمترعيها وذوي التفوق فيها،عهد ا
 ،رمبـا أمجلـها الكـواكيب      ،لقد وصل العامل اإلسالمي إىل حالة يرثى هلا       

لقد كان  ": ولكننا هنا ننقل الصورة برؤية الراحل أمحد أمني        ،وعرضنا هلا سابقا  
 : وكه ما أصابه من كـوارث      ، حطمته احلوادث  ، اإلسالمي شيخا هرما   العامل

 واستسالم للقـضاء    ، ومخود عام  ، وفوضى أحكام  ، واستبداد حكام  ،فساد نظام 
 ووسيلة النجـاح يف  ، وأصبح التصوف ألعابا لوانية    ، وسيادة اخلرافات  ،والقدر

 بالـدجالني    والـشوارع مملـوءة    ،احلياة التمسح بالقبور والتوسل باألوليـاء     
  . )٣٥٤(واملشعوذين

 ومدى صحة   ،ولن خنوض يف تفاصيل الوضع الذي آل إليه األزهر الشريف         
 فقد كانت أوضاع العامل اإلسالمي      ،ما نسبه إليه الشيخ حممد عبده من اامات       

 ، والزعم بأنّ األزهر يف هذه الفترة كان منـارة للعلـم    ،يف ذلك احلني يرثى هلا    
  . الوهمأقرب إىل الدجل منه إىل

                                                        
  .٧ ص،)مرجع سابق(، زعماء اإلصالح يف العصر احلديث: أمحد) أمني) (٣٥٣(
  .٨-٧ ص ،السابقاملرجع ) ٣٥٤(
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         ودعا إىل التعليم    ،وعلى كل حال فقد حذر حممد عبده من التعليم األجنيب
 وهاجم أولئـك الـذين      ، وحيمي ثوابتها  ،الوطين الذي حيافظ على هوية األمة     

يذهبون إىل أنّ اإلصالح لن يتم إال عن طريق االستكثار من إنشاء املدارس على             
  .)٣٥٥(بيةوالطريقة األور

ور حممد عبد اهللا دراز إىل أنّ جهود الـشيخ يف إصـالح             وقد أشار الدكت  
  :األزهر سارت يف عدة اجتاهات

  .ندسةهل كاحلساب واجلرب وا،إحياء العلوم اليت أمهلت :أوهلا
  . كعلوم التوحيد واملنطق واحلديث واألخالق، تقوية العلوم اليت ضعفت:وثانيها
ن يف لباب العلوم اخلالية مـن        اختيار الكتب القيمة اليت وضعها املتقدمو      :وثالثها

  .القشور
سـتة    فك قيود امتحان العاملية لكل مستعد بعد أن كان ال يتجـاوز            :ورابعها

  .أشخاص يف العام
  . إنشاء املكتبة األزهرية:وخامسها
بعد أن كان    ، إصالح احلالة اإلدارية بإنشاء مبىن إداري لشيخ األزهر        :وسادسها

 وتوزيعها  ،لى عاتقه ضبط مرتبات األزهر     وأخذ ع  ،لهز  نيدير األعمال من م   
بعد أن كانت مبعثرة ال ضابط هلـا وال    ،على العلماء وفق نظام مايل ثابت     

  .قاعدة لصرفها
 وتعيني ، بزيادة أعداد اخلدم يف األزهر للنظافة:إصالح احلالة الصحية   :وسـابعها 

 ما يلـزم    ، الطلبة يف مكان خاص به     ويزود ،طبيب يراقب الشئون الصحية   
                                                        

  .٢٥٨-٢/٢٤٩ ،)مرجع سابق (،تاريخ األستاذ اإلمام) ٣٥٥(
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  . وأدخل نور الغاز بدرجة كافية للمطالعة الليلية،من األدوية
  .)٣٥٦( التوسع يف إصالح بعض املعاهد وإنشاء بعض آخر:وثامنها

 ،بيان اتفاق اإلسالم مع العلـم والعقـل       ولقد عنت هذه املدرسة نفسها ب     
وإبطال ما يورد من الـشبهات       ،وموافقته ملصاحل البشر يف كل قطر وكل عصر       

ويف هذا اإلطار وجـدنا الـشيخ    .)٣٥٧(يد ما يعزى من اخلرافات إليه وتفن ،عليه
 ليشري إىل أن    ؛)٣٥٨("باألستاذ اإلمام "حممد رشيد رضا يلقب الشيخ حممد عبده        

 إذ األستاذ تتجه    ؛الشيخ تفرد باجلمع بني هذين املطلبني من مجيع شيوخ عصره         
  . واإلمام تتجه صوب العلوم الدينية،صوب العلوم الدنيوية

ومن هنا يتبني لنا أنّ الدعوة إىل اجلمع بني العلـوم العـصرية والـشريعة               
 إلاء القطيعة اليت أقامتها حواجز      ، كانت دعوة حامسة يف هذه الفترة      ؛اإلسالمية

  . وما حاق على النفوس من ظلم وظلمات،الدين املفتعلة
  :إاء قطيعة العقل مع النقل -٢

 نفسها أمام   -قها لليقظة والنهوض     وهي تتحسس طري   -لقد وجدت أمتنا    
     هذا اخليار للتنوير الغريب- الذي يقيم قطيعة معرفية مـع     -العلماينّ  . . الوضعي 

 مما هلـا مـن      - إذا هو استخدمها     - ويفرغ مصطلحات املعجم الديين      ،الدين
 بني احلكمة   ، اجلامع بني الشرع والعقل    ،»التنوير اإلسالمي «وبني   !..  !مضامني

                                                        
، ٢ دار القلم، ط   ،الكويت (،والدولية دراسات يف العالقات االجتماعية   : اهللا حممد عبد ) دراز) (٣٥٦(

  .١٨٣-١٧٦ ص،)هـ١٣٩٤
  .١/٢ ،)هـ١٣٢٧، ٢القاهرة، مطبعة املنار، ط (،جملة املنار: حممد رشيد) رضا) (٣٥٧(
: األردن: (حممد رشيد رضا ودوره يف احلياة الفكرية والسياسة       : أمحد فهد بركات  ) الشوابكة) (٣٥٨(

  .٣٢ ص،)هـ١٤٠٩ ،ماردار ع
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 ولقد اختـار    ،ته املبثوثة يف األنفس واآلفاق    لة وآيا ز  ن بني آيات اهللا امل    ،يعةوالشر
يف  املدرسة اإلصـالحية العقليـة     مؤسس) م١٨٩٧: ت(مجال الدين األفغاين    

 ليس بالقطيعة املعرفيـة مـع     ،العصر احلديث طريق االستنارة والتنوير باإلسالم     
ذوا بالربهان يف أصول دينـهم،      فهذا الدين يطالب املتدينني أن يأخ     «. اإلسالم

وكلما خاطب، خاطب العقل، وكلما حاكم، حاكم إىل العقل، تنطق نصوصه           
بأن السعادة من نتائج العقل والبصرية، وأن الشقاء والضاللة من لواحق الغفلـة             

فالعقل مشرق اإلميان، ومن حتول عنه فقد       .. وإمهال العقل وانطفاء نور البصرية    
  .)٣٥٩(»دابر اإلميان
يف نفس الوقت، رفضت هذه املدرسة اإلحيائية التجديدية عقالنية التنوير          و

فوجهت شديد النقـد  .. عة الوضعية واملادية ز  نالغريب، تلك اليت تأسست على ال     
» رسـو «و)  م ١٧٧٨-١٦٩٤ (»فـولتري « من مثل    -لفالسفة التنوير الغريب    

ـ      إنه:  وقالت عن هذا التنوير    -)م١٧٧٨-١٧١٢( .. ذةقد بعث مـذهب الل
يزعمان محاية العـدل  » ولتري وروسو« فلقد ظهر": وبعبارة األفغاين .. والدهرية

الكليب » ابيقور«، فنبشا قرب    ومغالبة الظلم، والقيام بإنارة األفكار وهداية العقول      
واحييا ما بلى من عظام الدهريني، ونبذا كل تكليف ديين،          ) م. ق ٢٧٠-٣٤١(

عما أن اآلداب اإلهلية جعليات خرافيـة،       وغرسا بذور اإلباحية واالشتراك، وز    
كما زعما أن األديان خمترعات أحدثها نقص العقل اإلنساين، وجهر كالمهـا            

فأخذت هذه األباطيل .. بإنكار األلوهية، ورفع كلّ عقريته بالتشنيع على األنبياء     
                                                        

 طبعـة . حممد عمـارة  . د: ، دراسة وحتقيق  ١٧٧ ص   ،مجال الدين األعمال الكاملة   ) األفغاين) (٣٥٩(
  .م١٩٦٨ ،القاهرة



 العصر الحديثآثار التجديد وسماته في : الفصل الرابع
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وفتحوا على أنفسهم أبواب    .. فنبذوا الديانة العيسوية  .. من نفوس الفرنساويني  
ولقد بذل نابليون األول جهده يف      . شريعة الطبيعة ) يف زعمهم (يعة املقدسة الشر

إعادة الديانة املسيحية إىل ذلك الشعب، استدراكا لشأنه، لكنه مل يستطع حمـو           
  .)٣٦٠(."..آثار تلك األضاليل

تقـدمي األدلـة      تكمن يف  :واملشكلة احلقيقية اليت وقعت فيها مدرسة األفغاين      
 فكذبوا ما ال يوافق العقـل       ، كما فعل املعتزلة قدميا    ،الشرعيةالعقلية على األدلة    

 .)٣٦١(وإن وضحت  -وأولوا ما ال يوافقه من اآليات      -وإن صح  -من احلديث   
الذي يقول يف تفسري     )هـ١٣٢٣:ت( ويف نفس االجتاه سار الشيخ حممد عبده      

مه وال حنك  ،وعلى أي حال فلنا بل علينا أن نفوض األمر يف احلديث          ": جزء عم 
وقد دفعه هذا االجتاه إىل     . )٣٦٢("ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل     ،يف عقيدتنا 

 ومع منجزات   ،تأويل معطيات العقيدة اإلسالمية مبا يتماشى مع العقل من جهة         
 بالبعوض أو    والطري األبابيل  ،كتأويل اجلن بامليكروب   ،احلضارة الغربية من جهة ثانية    

 والنفاثـات يف العقـد      ،دري أو احلصبة  وحجارة السجيل جبرثوم اجل    ،الذباب
  .)٣٦٣(اخل... باالعتقاد النفسي الذي استوىل على مرمي: وخلق عيسى،بالنمامني

ولقد علق الشيخ سيد قطب على موقف الشيخ حممد عبده مـن العقـل              
                                                        

  .١٦٢-١٦١ ص،املصدر السابق) ٣٦٠(
-١/٣٧٢ ،) بـدون تـاريخ    ،بريوت، دار القلم   (،التفسري واملفسرون : حممد حسني  )الذهيب) (٣٦١(

٣٧٣.  
  .١٨١-١٨٠ص، )هـ١٣٨٧ ،مكتبة حممد علي صبيح القاهرة، (، جزء عمتفسري: حممد )عبده) (٣٦٢(
 ،)م١٩٧٧ ،٣بريوت، دار القلـم، ط     (،الفكر اإلسالمي املعاصر دراسة وتقومي    : غازي) توبة) (٣٦٣(

  .٥٤ص
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لقد واجه األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده بيئة فكرية جامدة أغلقـت            ": بقوله
 واستنباط األحكام ،ى العقل دوره يف فهم شريعة اهللا     وأنكرت عل  ،باب االجتهاد 

 كما واجه   ، واكتفت بالكتب اليت ألفها املتأخرون يف عصر اجلمود العقلي         ،منها
وذلك مع هجوم املستشرقني على التصور       ،فترة كان العقل يعبد فيها يف أوروبا      

يئة اخلاصـة   فلما أراد أن يواجه هذه الب      ، وعقيدة القضاء والقدر فيه    ،اإلسالمي
 وحماربـة اخلرافـة     ، وإحياء فكـرة االجتـهاد     ،بإثبات قيمة العقل جتاه النص    

ومل يقف بالعقل عند أن      جعل العقل ندا للوحي يف هداية اإلنسان،      .. .،واجلهل
  .)٣٦٤( ويسلم مبا هو فوق إدراكه،يدرك ما يدركه

نها وبذلك ابتعثت تلك املدرسة أول شبهة وقعت يف اخلليقة واليت حيدثنا ع
 :اخلليقة يف وقعت شبهة أول أنّ اعلم ": بقوله،)هـ٥٤٨:ت(الشهرستاين 

  واختياره،النص مقابلة يف بالرأي استبداده ومصدرها ،اهللا هلعن ،إبليس شبهة
 مادة على النار وهى منها خلق اليت باملادة واستكباره ،األمر معارضة يف اهلوى
   .)٣٦٥("الطني وهى )السالم عليه( آدم

 ألنّ العقل ؛ تعرض هلا علماء السلف،العقل على النص مسألة بدعيةفتقدمي 
 أن ريب وال": يقول ابن تيمية رمحه اهللا ،الصحيح ال يتعارض مع النقل حبال

 ،لغريه ذلك بيان ميكنه مل وإن ،غريه يعلمه ال ما بعقله يعلم قد الناس بعض
 املنقول بل ،تةألب الشرع يعارضه أن يتصور ال ،العقل بصريح علم ما ولكن

                                                        
 القاهرة، طبعة البايب احللـيب وشـركاه،       (،خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته   : سيد قطب ) ٣٦٤(

  .١٩-١٨ ص،)م١٩٦٥، ٢ط
 ،حممد سيد كيالين  : امللل والنحل، حتقيق  : حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد       ) الشهرستاين) (٣٦٥(

  .١/١٦ ،)هـ١٤٠٤ ،بريوت، دار املعرفة(
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  .)٣٦٦("قط صريح معقول يعارضه ال ،الصحيح
قـال الـشاطيب     ،فالعمل بالرأي مع وجـود الـنص بدعـة وضـاللة          

 ومن الصحابة و ،و الرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضاللة       ": )هـ٧٩٠:ت(
 هلم جرى ،جهلوه أو معناه علموا ،رائهمآب السنن يف جاء ما يعارضوا مل بعدهم
 وهو - الناقص قدم من فيه وليعترب ،نقله من املطلوب وهو ،أوال معهودهم على
   .)٣٦٧(الشرع وهو - الكامل على - العقل

 اسـتغلت   ،وبابتعاث اإلمام حممد عبده لتلك األصول املعتزلية من مرقدها        
وتبين اإلمام حممد عبده     ،وثناء املستشرقني عليهم   ،أبابيل املخربني صنيع املعتزلة   

فانطلقوا يعبثـون    ،صالح يف العامل اإلسالمي لتلك املفاهيم     وعدد من رموز اإل   
وليس فيهم من يدانيـه     ،وجعلوا األستاذ اإلمام قدوم    ،بالدين حتت اسم الدين   

 املسئول عن جتديد اخلطـاب      ، فاندفع مجال البنا   ؛علما وحرصا على ضة األمة    
قرآن الكرمي عـن     ذاهبا إىل أنّ معظم ما جاء يف ال        ،الديين يف مركز ابن خلدون    

 ،اجلنة والنار وعن صفات اهللا تعاىل أو الغيب والعامل اآلخر هو من باب اـاز              
   .)٣٦٨(!!والصدق احلريفّوالصدق الفين أكثر مما هو من باب السرد العادي 

أليس هذا القول من باب تأليه العقل؟ إن عقل الرجل رفض أن يؤمن بتلك              
وال ريب أنّ هذا الفكر فيـه       !!!  جمازا  وجعلها ، ففرغها من مضموا   ،الغيبيات

 مل يقصدوا مـن     ،وإن كان املعتزلة حينما أهلوا العقل      ،غري قليل من آثار املعتزلة    
                                                        

  .١/١٤٧، )مرجع سابق (،درء التعارض) ٣٦٦(
  .٢/٣٣٦ ،)مرجع سابق (،االعتصام) ٣٦٧(
 ،اهرة، دار الفكـر اإلسـالمي  الق (،اإلسالم كما تقدمه دعوة اإلحياء اإلسالمي   : مجال) البنا) (٣٦٨(

  .٦٦ ص،)م٢٠٠٤
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قررناه أنْ  وقد جرهم ذلك إىل ما سبق        ،وإنما االنتصار هلا   ،ذلك تدمري الشريعة  
ة  قد هـدم العقيـد     -بعبارته السابقة - أما مجال البنا وأشياعه فإنه       ،من مبادئ 

 يف  ، والعـدل  ، أهل التوحيد  ،ويظهر لنا جليا تأثره باملعتزلة     ،اإلسالمية جبرة قلم  
: ويف هذا الـصدد يقـول   ،اختاذه العدل كمدفعية ثقيلة هلدم الشريعة اإلسالمية    

 ،والـسياسة  ،واالجتمـاع  ،الشريعة يدخل فيها كل ما ميت إىل االقتـصاد        "
تبع ما دامت احلكمة اليت من أجلها       وهذه ت .. .والقتال إخل  ،واملواريث ،واحلدود

 وعلى كل حـال     . فإذا زالت احلكمة فإن مربر وجودها يزول       ،صدرت قائمة 
   .)٣٦٩(!!!فهي قابلة للنظر يف ضوء دوام اتفاقها مع العدل واملصلحة

يقول أمحد زكي   !! ولن نعدم بعد ذلك من يطالب بإقصاء احلديث النبوي        
 ومجيع كتب احلـديث والـسنة       ،ري والبخا هوهذه سنن ابن ماج   ": أبو شادي 

 وال نرضى نـسبتها     ،طافحة بأحاديث وأخبار ال ميكن أن يقبل صحتها العقل        
   .)٣٧٠(!!!rللرسول 

ومن هنا فقد أدى موقف املدرسة العقلية من العقل إىل نتائج ومهـاترات             
  .بيات والطعن يف األحاديث الصحيحة أفضت إىل إنكار الغي،غري مقبولة

  : احتاد األمة اإلسالميةالدعوة إىل -٣
 وهي رايـة اجلامعـة      ، اإلسالمية حتت راية واحدة    ةالدعوة إىل احتاد األم   

 ؛جيب على العامل اإلسالمي أن يتحـد      ": فقد كان األفغاين يرى أنه     :اإلسالمية
                                                        

  .٦٩ ص،السابقاملرجع ) ٣٦٩(
 ،)بريوت، منشورات دار مكتبة احلياة، بدون تـاريخ  (،ثورة اإلسالم: أمحد زكي) شاديأبو  ) (٣٧٠(

  .٢٥ص
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   .)٣٧١(" ليستطيع الذود عن كيانه،لدفع اهلجوم عليه
املدرسة تفرع منها إىل أربـع      والدعوة إىل احتاد العامل اإلسالمي عند هذه        

  :دعوات
  : احتاد الشعوب اإلسالمية:أوهلا

 فقد دعـا    ، حتت راية اجلامعة اإلسالمية    ، األفغاين هوذلك االحتاد طالب ب   
 ، يكون هلا هدف واحد،األفغاين أن ترتبط أجزاء العامل اإلسالمي بروابط حمكمة     

 أصـلح   واختيـار  ،والشورىوأساسها العدل    ،وحتكم كلها حبكومات إمامها القرآن    
 ، وهو يرى أنه ليس يف اإلمكان أن خيضع العامل اإلسالمي كله ألمري واحـد              ،العناصر

  .ولكن ميكن مع تعدد األمراء والدول أن تتحد األهداف ويتحقق التضامن
 لتحقيـق   ؛سعى األفغاين لتنسيق كفاح مسلمي آسيا      ،وحتت شعار اجلامعة  
وال ريب أن هـذه      .)٣٧٢(ت راية اخلالفة العثمانية    حت ،الوحدة اإلسالمية الشاملة  

 ألن مقاليد العامل اإلسالمي يوم نشأت هـذه         ؛الدعوة باءت بالفشل واخلسران   
اقتـسام تركـة     وحمال أن القوى املتصارعة على       ،الدعوة كانت بأيدي أعدائه   

 على متاسكه و ابتعاثه صحيحا      -مهما اختلفت اجتاهاا   -الرجل املريض تعمل    
  .ىف مرة أخرىمعا

  : التقريب بني الديانات:وثانيها
 فقد القت جهـودا مـن رواد مدرسـة          ،أما مسألة التقريب بني األديان    

 ،متخضت عن تكوين مجعية التأليف والتقريب بني األديان الـسماوية          ،اإلحياء
                                                        

  .١٠٥ ص،)مرجع سابق (،زعماء اإلصالح) ٣٧١(
  .١٦٩، ١٦٦ ص،)قمرجع ساب (،مجال الدين األفغاين والثورة الشاملة: السيد) يوسف) (٣٧٢(
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 مـن   عددوقد انتسب إليها ،وكان صاحب الرأي األول فيها اإلمام حممد عبده      
  .)٣٧٣(اوية املختلفةالديانات السم

واحلق أنّ البحث يف التقريب بني الديانات السماوية حبث حيتاج للوقـوف     
 ولكننا نؤكـد    ،وليس هذا من مظان حبثنا     ،على األهداف احلقيقية هلذه اجلمعية    
 واليهوديـة   ، فاملسيحية ال تعترف باإلسالم    ؛للقارئ أنّ هذا التقريب غري ممكن     

 كمـا أنّ جـوهر      ،محون لغريهم باعتناق دينهم   حىت إن اليهود ال يس     ،كذلك
 وهذه األمور  ،املسيحية واليهودية مردود عليه بنصوص صرحية من القرآن الكرمي        

 . فإنها من ثَم مل تكن لتخفى عن اإلمام حممد عبـده           ،إن كانت ال ختفى علينا    
 والذي أراه أن الرجل رمبا حاول من خالل هذه اجلمعية أن يدعو غري املسلمني             

 أو رمبا كانت وصايا األفغـاين الداعيـة إىل   ،لتأمل عظمة اإلسالم دون تعصب 
 للتدخل يف شـئون     ، لسد الثغور اليت من املمكن أن ينفذ منها الغرب         ؛الوحدة

 وعلى هذا يكون اهلدف من      ، كانت هي اهلدف من وراء ذلك      ،العامل اإلسالمي
  . اجلمعية سياسيا ال دينيا

 ومل  ،الدعوة إىل وحدة األديان أدراج الريـاح      وعلى كل حال فقد ذهبت      
 من حياته للرد ارس الثالث رشيد رضا يف أَخرٍة وتفرغ الف ،حتقق أهدافها املرجوة  

 ألجـل   ؛دد بالنفي من مصر   حىت ه  "؛على املستشرقني واهلجوم على النصرانية    
   .)٣٧٤("ذلك وهددت جملته باإلغالق

  ):السنة والشيعة(  التقريب بني الفرق اإلسالمية:وثالثها
 حثيثا للتقريب بني     سعياً ،وقد سعى كل من حممد عبده وحممد رشيد رضا        

                                                        
  .١/٨١٧ ،)م١٩٣٩ ،القاهرة، دار اهلالل (،تاريخ األستاذ اإلمام: حممد رشيد) رضا) (٣٧٣(
  .٤٧ ص،)مرجع سابق (،حممد رشيد رضا ودوره يف احلياة الفكرية والسياسية) ٣٧٤(
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 يقول رشيد رضـا يف      ،وإن كانت مجيع احملاوالت قد باءت بالفشل       ،والسنةالشيعة  
 يـصرون    ال سيما وأنهم   ،إنّ االتفاق معهم على ما هم عليه أصبح حماال        ":هذا اإلطار 

 هذا إىل جانب أنّ مفهـوم       ،يؤكد أنّ ظاهرهم غري باطنهم    مما   ،على مبدأ التقية  
 ،الشيعةالتأليف والتقريب أصبح عند علمائهم وعامتهم يعين اعتناق السنة ملبادئ          

  .)٣٧٥("فق عليها واملشتركة عند اجلانبنيال جمرد اتفاق اجلميع على اجلوانب املت
  : التقريب بني مذاهب أهل السنة واجلماعة:ورابعها

ن نشري إىل جهود املدرسة يف ميدان التقريب بني مذاهب أهل السنة            بقي أ 
 وهي ، وعندي أن هذه النقطة أهم ما رسخته هذه املدرسة من مبادئ          ،واجلماعة

  .تلتقي يف بعض الشيء مع ما قررته املدرسة السلفية ناصرة السنة احملضة
الفقهية بعضها  ويف هذا املضمار دعا الشيخ رشيد رضا إىل انفتاح املذاهب           

 لوضـع   ؛ واقترح تشكيل جلنة علمية ممثلة لكافة املذاهب الفقهيـة         ،على بعض 
 وثالث يف املعامالت تتضمن مجيع ما اتفق     ، وآخر يف العبادات   ،كتاب يف العقائد  

 ويـستأنف   .عليه علماء املذهب وتترك اخلالفات الفردية الجتهادات األفـراد        
  .ا يستجد من مشاكل واحتياجاتالعلماء اجتهادهم إلجياد حلول مل

فهو وإن كان شافعيا إال أنه يف        ،ولقد أشار إىل أنه ال يطلب إلغاء املذاهب       
 وهو  ، وإنما يتكلم يف املسائل اخلالفية بالدليل      ،املسائل الفقهية ال يقلد عاملا بعينه     

 ولكنه خيص به العلماء العاملني يف جمـال الـشريعة           ،ال يطلب هذا من العامة    
   .)٣٧٦(إلسالميةا

                                                        
 ،٢ ط ،القـاهرة، دار املنـار     (،الوهابيـة والرافـضة    السنة والشيعة أو  : حممد رشيد  )رضا) (٣٧٥(

  .٢/١٧٥ ،)م١٩٤٧
  .٢٥/٨/٦٢٩م: جملة املنار) ٣٧٦(
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 االستقالل والنظـر إىل مجيـع       :فاملسلك الصحيح عند السيد رشيد رضا     
فيجعل من قواعد الترجيح بني أرائهم االجتهادية        ،األئمة اتهدين بعني واحدة   

̈  ©  ]  : عمال بالقاعدة القطعية الثابتة بنص القـرآن       ،اختيار أيسرها    §
  ̄    ®  ¬  «   ªZ )٣٧٧()١٨٥ :البقرة(.  

م منه أنه يريد البحث     ِهيبدو أن حديث السيد رشيد رضا حول التيسري فُ        و
 الوقوف على مذهب    : أي ،حكام الفقهية  والتلفيق بني األ   ،عن رخص املذاهب  

 ولذلك وجدناه ينبه    ؛جديد مبىن على اجتهادات فقهية تفسد الشريعة اإلسالمية       
 وال يتعـصب تهـد   ،نامسلم سلفي ال يقلد عاملا معي": يف موطن آخر إىل أنه    

 وإنما يتكلم ، وال يدعي تأسيس مذهب جديد، وال يعيبه وال يعيب أتباعه  ،معني
  .)٣٧٨(" اتباعا لعلماء السلف، مع األدب مع اجلميع،يف املسائل اخلالفية بالدليل

  : حترير اإلرادة والضمري من العبودية لكل الطواغيت-٤
 ؛تعمارية والقيادات الزائفـة   لقد كان جل صراع األفغاين مع القوى االس       

 يكمن يف التخلي عن العوامل اليت أمثـرت         ،فالسبب يف سيطرة اجلربية واجلمود    
حيـث   ، املاثلة يف مبادئ العدل واملساواة والشورى      ،احلضارة اإلسالمية الزاهرة  
تنفيـذا   ؛ اللذان عمال على شيوع التعصب واملذهبية      ،حلت الطبقية واالستبداد  

 ملبدأ فرق ت سحىت تـسلس    ؛ وحماربة العلم والعقل   ، وترسيخ اجلمود واجلربية   ،د 
  .القيادة لالستبداد

 الذي آل   الوضع) الثوري (مل يرض األفغاينّ   ،وعندما قدم األفغاين إىل مصر    
                                                        

  .٢٥/٢/١٢٦م : السابق) ٣٧٧(
  .٢٥/٨/٩،٦م : السابق) ٣٧٨(



 العصر الحديثآثار التجديد وسماته في : الفصل الرابع
٢٥٥ 

 حل   ورأى أنّ  ،الذي رأى فيه ذالً واستكانةً للحاكم املنحرف      و ،إليه املصريون 
 وقد سعى إىل ذلك مـن خـالل         ،ل الثورة مشاكل البالد إنما يكون من خال     

كم معاشر املـصريني قـد   إن ":كقوله هلم ،دروسه اليت كان يلقيها على مريديه     
 وتوالت عليكم قرون مـذ زمـن        ، وربيتم حبجر االستبداد   ،نشأمت يف االستعباد  

 وتعنون لوطأة الغزاة    ، الفاحتني نيِر وأنتم حتملون عبء     ، حىت اليوم  ،امللوك الرعاة 
 ومـن خـالل     ،)٣٧٩("اخل…  تسومكم حكوماتكم احليف واجلـور     ،ملنيالظا

 وحثهم على نشر    ،الصحف واالت اليت سعى كثرياً إىل إصدارها عرب تالميذه        
ةأفكاره فيها، وكلها تدور حول الثورة وما يسميه باحلري !  

  :التدقيق يف النصوص الدينية واستخالص الصحيح منها -٥
 ، وعلـى احلـديث املتـواتر   ،ن يف املقام األول وذلك باالعتماد على القرآ   

 فاإلصالح الديين ال يقوم إال علـى        ،واعتباره من درجة القرآن يف إثبات احلكم      
 وذلك يكون بتهذيب علومنـا      ،القرآن وحده أوالً، مث فهمه فهما صحيحا حرا       

  .  وتقريبها إىل أذهان متناوليها، ومتهيد الطريق إليها،املوصلة إليه
 حينما تبنت موقفهم من خرب      ،اهت املدرسة اإلصالحية مع املعتزلة    ولقد مت 

 ؛) بينما حكم العقل يقـيين  ،خرب اآلحاد ال يفيد اليقني    ( الذاهب إىل أن     ،اآلحاد
 ، و أنكروا حجة اإلمجاع والقياس يف الفـروع الـشرعية          ،ألنه مناط التكليف  

 ، كعذاب القـرب   :لثابتةوكان من جراء ذلك أن رد املعتزلة الكثري من العقائد ا          
  . والشفاعة، وامليزان، والصراط،واإلميان باحلوض

 ورفضه حديث البخاري    ،إنكار الشيخ حممد عبده للسحر     ومن هذا القبيل  
                                                        

  .١/٤٦ ،)مرجع سابق (، تاريخ األستاذ اإلمام)٣٧٩(
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 :r أن لبيد بن األعصم اليهودي سـحر الـنيب     : الذي فيه  ،ومسلم عن عائشة  
يف باب   واآلحاد ال يؤخذ ا      ؛ فهو آحاد  ، على فرض صحته   ،ذلك أن احلديث  "

  .)٣٨٠(" وعصمة النيب من تأثري السحر يف عقله عقيدة من العقائد،العقائد
 إذ  ؛لشيخ رشيد رضا شذوذه عن أستاذه اإلمام حممد عبـده         ويؤخذ على ا  

رمحـه اهللا   ( خالفت منهجـه     ،هذا وإنين ملا استقللت بالعمل بعد وفاته      ":يقول
 سواء كان تفسريا هلـا أو  ،بالتوسع فيما يتعلق باآلية من السنة الصحيحة       )تعاىل

   .)٣٨١("يف حكمها

  :موقفنا من االستدالل بالسنة وحديث اآلحاد
 واالدعاء بأن   ، لقد أكد الشيخ السباعي رمحه اهللا على أن إنكار حجية السنة           -أ

 ال يقول به مسلم يعرف ديـن اهللا وأحكـام           ،اإلسالم هو القرآن وحده   
  .)٣٨٢(شريعته حق املعرفة

 أكان مرده إىل املعتزلة أم إىل اإلمام حممـد عبـده   ،د سواء نفي خرب اآلحا   -ب
 وقد عده الشاطيب من مـسالك أهـل         : مرفوض مجلة وتفصيال   ،ومدرسته

 على واالقتصار ،مجلة اآلحاد أخبار نفى إىل طائفة وذهبت ":البدع بقوله 
 ورمبـا  :وقال يف موضع آخـر    .)٣٨٣("القرآن فهم يف عقوهلم استحسنته ما

                                                        
  .١٨١-١٨٠ ص،)مرجع سابق (،تفسري جزء عم) ٣٨٠(
  .٨-١/٧ ،تفسري املنار) ٣٨١(
 ،اهرة، مكتبـة دار العروبـة     الق(،  السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي     :مصطفى) السباعي) (٣٨٢(

  .١٧٨ ص،)هـ١٣٨٠
  .١/٢٣٢ ،)مرجع سابق (،االعتصام) ٣٨٣(
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 مـن  هلم يثبت أن ذلك من قصدوا وإنما ؛...املبتدعة نابتة من طائفة احتج
   .)٣٨٤("استحسنوا ما عقوهلم أنظار

  قال ابن حزم،واحلق أن حديث اآلحاد حجة بإمجاع الصحابة
 عن الثقة الواحد خرب قبول على كانوا اإلسالم أهل مجيع فإن( :)هـ٤٥٦:ت(

 والشيعة واخلوارج ةالسن كأهل علمها يف فرقة كل ذلك على جيري ،r النيب
يف اإلمجاع فخالفوا التاريخ من املئة بعد املعتزلة متكلمو حدث حىت ةوالقدري 
   .)٣٨٥("ذلك

 واإلعجاب به إىل تأويـل نـصوص        ، وتقدميه ،وهكذا أفضى تأليه العقل   
وبذلك  ، والطعن يف اإلمجاع   ، األحاديث الصحيحة   ورد ،االشريعة تأويال فاسد  

 وال غرو بعد ذلك إذا وجدنا       ،د نال من ثوابت الشريعة    يكون الفكر االعتزايل ق   
 حيث ذهبـوا إىل أن رد       ،املستشرقني يباركون موقف املعتزلة من السنة النبوية      

األحاديث بالعقل هي الوجهة الصحيحة اليت جيب أن تناصـر وتؤيـد ضـد              
فهم أهل العقل احلـر واملنـهج       .. .املتشددين احلرفيني اجلامدين على النصوص    

   .)٣٨٦(!!لقومي الذي جيب أن يبقى ويستمرا
أو األسـتاذ    ،أو األفغاين  ،ولكن األمر أصبح اآلن غري مقتصر على املعتزلة       

 وإمنا طال رجاال كبارا مـن رجـاالت مدرسـة اإلحيـاء       ،اإلمام حممد عبده  
: يـشري إىل أن     فرأينا مثال الدكتور حممد عمارة     ،ثواإلصالح يف العصر احلدي   

                                                        
  .١/٢٣٥: السابق) ٣٨٤(
  .١/١٠٨ ،)مرجع سابق (، البن حزم،اإلحكام) ٣٨٥(
 جامعة أم   ،رسالة ماجستري - :موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية     : الصادق األمني ) األمني) (٣٨٦(

  .٣٥٥صهـ، ١٤١٤ ،القرى
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 هم أكثر املدارس الفكرية تعـبريا عـن أصـالة        ،توحيد والعدل املعتزلة أهل ال  "
، والذين استخدموا املنهج العقلي يف البحث دون         !!الشخصية العربية اإلسالمية  

   .)٣٨٧(!!" ودون أن ينفصلوا عن قضايا العقيدة،أن يكونوا أسرى للفكر اليوناينّ
أن حديث اآلحاد   ب": والشيخ حممد الغزايلّ وهو من هو يشري إىل أن القول         

   .)٣٨٨(" ونقالًيفيد اليقني كما يفيده املتواتر ضرب من اازفة املرفوضة عقالً
   :نبذ التقليد وحماربته -٦

 وفهم الدين على طريقة     ،دعا الشيخ حممد عبده إىل حترير الفكر من التقليد        
 فهو صديق   ، واعتبار الدين من ضمن موازين العقل      ،السلف قبل ظهور اخلالف   

  .)٣٨٩( يبعث على البحث يف أسرار الكون،مالعل
  :الدفاع عن اإلسالم -٧

 ،)الرد على الـدهريين (وقد ظهر هذا اللون التجديدي على يد األفغاين يف  
خاصـة يف    ،وقد اشترك يف هذه املهمة الشيخ حممد عبده مع أستاذه األفغـاين           

 انتقل   وقد تطور الوضع على يد الشيخ رشيد رضا الذي         ،باريس عاصمة فرنسا  
   .أوضحناأنْ د بإغالق جملته كما سبق د حىت ه،من الدفاع إىل اهلجوم

                                                        
ـ ١٣٩١ ،القاهرة، دار اهلالل   (،مقدمته لتحقيق رسائل التوحيد والعدل    : حممد) ارةعم) (٣٨٧( -هـ

  .١/٢٢ ،)م١٩٧١
، ١٢القاهرة، دار الـشروق، ط     (،السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث       :حممد) الغزايل) (٣٨٨(

  .١١٥-٧٤- ١١٤ ص،)هـ١٤٢٥
 بـريوت،  (، للشيخ حممد عبده)رسالة التوحيد(من مقدمة الشيخ حسني يوسف غزال لكتاب      ) ٣٨٩(

  .١٨ ص،)هـ١٣٩٧ ،دار إحياء العلوم
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  :صفوة القول
 متثلت يف مواجهة    ،لقد بذلت مدرسة اإلحياء جهودا طواال يف جتديد الدين         -١

 ، وإصالح التعلـيم   ، واالحتاد ،حترير الفكر من التقليد   و ،اخلرافات واجلهل 
 .وحتسني صورة اإلسالم أمام الغرب

 مل تكن جتربة املدرسة العقلية اإلصالحية يف متجيدها للعقل جتربة جديـدة             -٢
  فقد ابتعثت مدرسة اإلحياء عقيـدة املعتزلـة مـن           ؛على عاملنا اإلسالمي 

  ٠وأعادت نشرها من جديد  ، وتبنت بعض أفكارهم،مرقدها
 وخصوصا يف إصـالح احليـاة       ، لقد كان للمدرسة العقلية جهود حممودة      -٣

 واليت هي عماد    ، والتمهيد لدراسة العلوم احلكمية    ،مية يف العامل العريب   العل
  .النهضة احلقيقة هلذه األمة

  :النتيجة املهمة
 مل   إنْ ، مهما كان نوعه   ،والنتيجة املهمة اليت توصلنا إليها هي أنّ اإلصالح       

يف التغيري   واملتمثلة   ، لن حيقق أهدافه الكاملة    ،يقترن باإلرادة السياسية السلطوية   
ـة   م سواء من التخلف إىل التحضر أ      ،اجلذريمن السيطرة واالستعمار إىل احلري 

 بني حركة حممد بن عبد الوهـاب        صادقة ونلمس ذلك يف مقاربة      .واالستقالل
فرت هلا اإلرادة السياسية بالدعم املطلق إىل حد التبين مـن طـرف آل              االيت تو 
 وبني فشل حركة    ،ل مبادئ تلك احلركة    بناء دولة يف ظ    : فكانت النتيجة  ،سعود

 رغـم   ،مجال الدين األفغاينّ وحممد عبده يف حتقيق مشروع اجلامعة اإلسـالمية          
  .التفاف اجلماهري حول الفكرة

 ، ال جيوز لنا إنكار فضل تلك احملاوالت اإلصالحية        ،وعلى الرغم من ذلك   
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 وفضال عـن    ،هوتنبيهه للمخاطر احملدقة ب    ،يف وخز ضمري األمة من حني آلخر      
 حـىت يكـون     ،ذلك فهي تشكل من جانب آخر استمرارية ليقظه ضمري األمة         

 قبل  ،اإلصالح املنشود إصالحا نابعا من الداخل يتوافق ومصاحل األمة ومتطلباا         
 ال تراعـي خـصوصياتنا      ،أن يفرض علينا من اخلارج بطرق ومناهج خمتلفـة        

   . ومكونات شخصيتنا،العقائدية
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  الثاملبحث الث
 التجديد البدعي  

 نرى أن له جذورا جيب أن نتعرض ،االحنراف القائم اآلن يف الفكر احلديث  
 الذي استشرى يف هـذه      ، حىت نكون على بينة من حقيقة التجديد البدعي        ،هلا

  وإنمـا ،ليس عن طريق الفكر والنظريات فحسب  ،األمة انتشار النار يف اهلشيم    
  .هللا العافية والعون نسأل ا،عن طريق الواقع املعاش

  : جذور التجديد البدعي في العالم اإلسالمي:أوالً
  :غيبة الوعياجلهل و :اجلذر األول

فاجلهل املقصود به هاهنا ليس غيبة احلقائق فحسب عند أرباب التجديـد            
ما قِ  ،البدعيوإن يعد القاعدة العريضة الـيت    واجلهل،ر النظر يف إدراك احلقائق   ص

 : فباجلهل خالف الرافـضة أهـل الـسنة        ،عاة التجديد البدعي  جيتمع فوقها د  
 واستحلوا الفروج حتت مسمى     ، وخالتها ، وعمتها ،واستحلوا اجلمع بني املرأة   "

 وأجازوا النكاح بـال     : وتركوا اجلمعة واجلماعة   ، وكفروا الصحابة  ،زواج املتعة 
  .)٣٩٠(!!" وطعنوا يف القرآن فزعموا أنه ناقص غري تام،ويل أو شهود

 : وهلذا قال ابن تيمية،إنّ أسباب ذلك االحنراف ناشئة يف جمملها من اجلهل
 لعدم إال ،قبيحة سيئة يفعل ال أحدا نّإف ؛الظلم و اجلهل فمنشؤها السيئات وأما

                                                        
ناصـر  :  حممد بن عبد الوهاب، حتقيق     ، رسالة يف الرد على الرافضة     :يطالع يف ذلك بالتفصيل   ) ٣٩٠(

  . وما بعدها٣٨ ص،) بدون تاريخ،الرياض، مطابع الرياض(سعد الرشيد  بنا
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 رسول بسنة فالعارفون ...إليها نفسه وميل هلواه أو ،قبيحة سيئة بكوا علمه
 إىل أقرب بذلك اجلهل وأهل ،هللا نالدي وإخالص بالتوحيد أوىل وحديثه اهللا

 ألم ،غريهم يف يوجد مما أكثر الرافضة يف ذلك يوجد وهلذا ؛والبدع الشرك
 ،غريهم من أعظم املشاهد يعظمون وهلذا ؛وبدعا شركا وأكثر ،غريهم من أجهل
  .)٣٩١(افيه يصلون ال فاملساجد ،غريهم من أكثر املساجد وخيربون

 وليس اجلهل هاهنا قاصرا على اجلهـل    ،بدعيفاجلهل عامة بالء التجديد ال    
 ، اإلسالم وتفرده  وبطبيعة ، وإنما اجلهل بالتاريخ   ،بقواعد اإلسالم وطبيعة الدين   

 –إنّ الشعوب اإلسالمية والبالد العربية " :وهذا ما عرب عنه الشيخ الندوي بقوله     
 ال  فهـي – فاقدة الـوعي     : إذا حترجنا أن نقول    –ضعيفة الوعي  –مع األسف   

عامـل العـدو     أو ت  ، سواء ا معاملةً متعرف صديقها من عدوها وال تزال تعامله      
 وقد يكون الصديق يف تعب وجهـاد معهـا       ،أحسن مما تعامل الصديق الناصح    

 وال تعترب   ، وال تزال تلدغ من جحر واحد ألف مرة        ،طول حياته خبالف العدو   
 تنـسى ماضـي     ، سريعة النسيان  ، وهي ضعيفة الذاكرة   ،باحلوادث والتجارب 

 وهي ضـعيفة يف الـوعي       ، وتنسى احلوادث القريبة والبعيدة    ،الزعماء والقادة 
 ، وذلك ما جر عليها وباالً عظيمـاً       ، وأضعف يف الوعي السياسي    ،االجتماعي
  . )٣٩٢(وفضحها يف كل معركة ،وسلط عليها القيادة الزائفة ،وشقاء كبرياً

وخططنـا   ،جنا التعليميـة  وهذا اجلذر يبني أن هناك خلال فاضحا يف مناه        
 ، وتـارخيهم  ، جيهلون دينـهم   :ذلك اخللل الذي يتولد منه أشخاص      ،الدعوية

                                                        
  .١٧/٤٩٧، ١٤/٢٨٧ ،)مرجع سابق (،الفتاوى الكربى) ٣٩١(
، ٩ دار القلـم، ط    ،الكويـت (؟،  ماذا خسر العامل باحنطاط املـسلمني     : أبو احلسن ) الندوي) (٣٩٢(

  .٣١١ ص،)هـ١٣٩٣
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 وهـو   ،والتحديات اليت تواجه أمتهم فيتخرج الطالب يف معاهد العلم املختلفة         
 ، وليس بني يديه منهج إسالمي واضح يـسري عليـه          ،جيهل عدوه من صديقه   

   .ملا حيدث يف العملية التعليمية اً طبيعياًوعندئذ يكون التخبيط نتاج
  : التأثر باحلضارة الغربية:اجلذر الثاين

 وجهت سنان اهلدم    ؛ومع غياب الوعي   ومن منطلق التأثر باحلضارة الغربية    
أنّ هذه الفئـة الـيت        واملالحظ ،هء وعلما ، وعقيدته ، شريعته :لتنال من اإلسالم  

يف  )يف األعم األغلـب   ( تنادي بذلك النمط من التجديد قد ترعرعت وتربت       
 تتردد وتدوي يف مسـاء      ، فأضحت أصداء لتلك الثقافة    ،أحضان الثقافة الغربية  

 بغية أن يستـشري يف      ؛الثقافة على مستوى الكلمة املسموعة والكلمة املقروءة      
:  علـيهم  قِلطْ وقد أُ  ،األفق ما يسمى بعصر األنوار الذي كان سائدا يف أوروبا         

 وحنن ال نطعـن يف  .عن شدة ارتباطهم باملنشأ األورويب    وذلك كناية    ؛نواملتنور
ونـستبعد نظريـة     ، وال نشكك يف وطنيتها ومحاستها إلنقاذ األمة       ،هذه الفئة 
  . ولكننا مع ذلك ال نسلم هلم مبا أتوا به،املؤامرة

    وأي فكرة ال تتنـاغم      ، وتنادي مبرجعيته  ،وهذه الفئة تؤمن باملنهج الغريب 
 ،فكرة رجعية تفتقر إىل التجديـد      -بنظرها-ومفرداا فهي   الغربية   الثقافة مع
 هدفها إشباع غرائـز    بشرية،علما بأن الثقافة الغربية يف جمملها وليدة نظريات         (

املواطن الغريب.(  
  : الضغوط اخلارجية:اجلذر الثالث

 وكـذلك   ، ممثلة يف االنبهار باحلضارة الغربية     ،احلق أنّ الضغوط اخلارجية   
 وحىت الكنسية واألمنيـة     ،ملباشرة من دوائر الغرب السياسية والثقافية     الضغوط ا 
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 وهـي   ،مفاهيمها اخلاصة إلصالح اإلسالم ديناً وفكـرا       واالستخباراتية تطرح 
العملية اليت احتلت مركز الصدارة وسط احلملة العسكرية السياسية علـى مـا        

 متثلت يف إصـدار      وظهرت يف هذا الصدد سياسات ملموسة      ،أمسوه باإلرهاب 
 بغلق املعاهد الدينية    ،د ألنظمة هنا وهناك يف بالد إسالمية      ِر اليت ال ت   ،التوجيهات
 أو فرض تبين منـاهج هـذا        ، أو ضمها إىل نظام التعليم غري الديين       ،اإلسالمية

 ،عليهـا ) دنيـوي ( إلدخال حمتوى    ؛ أو تغيري مناهجها بالكامل    ،التعليم األخري 
  .  الديينليحل حمل احملتوى

 من وراء هذه التحركـات احملمومـة        - وما يزال    -وكان اهلدف األكرب    
 هو إحـداث تغـيري   ، اليت نشهدها يف اآلونة الراهنة   ،واملتنوعة والواسعة النطاق  

 ، وقيمـاً  ، وشـريعة  ، عقيـدة  :جذري حاسم يف البنية الفكرية العامة لإلسالم      
 حبيث خيرج اإلسـالم  ؛علمنة والتغريبإىل ثنائية ال  مما يؤدي يف النهاية      ،وممارسة

           من هذه العملية مسخاً مطوعاً للتآلف واالنضواء حتت منظومة العامل الغـريب، 
 ممـا يعـين ايتـه       ؛ ومفرغاً من مضمونه احلقيقي    ،فاقداً لتميزه وتفرده وهويته   

ومن املخزي أن هذه اخلدعة الكربى جتـري حتـت       .  وحتول أتباعه عنه   ،كدين
  . واالستنارة، والتجديد، االجتهاد: مثل،بة براقةشعارات جذا

  :لقد رأت العلمانية الالدينية أن ميحى هذا اإلسالم بوسيلتنيو
 حبيـث   ، ويف األسس اليت يستند إليهـا      ، ويف قيمه  ، تشكيك الناس فيه   :أوالمها

 وحبيث يفقد سـيطرته علـى مـسلك    ،حياصر فال يتجاوز نفوذه املسجد   
 وذلك عن طريق إقناع الناس بـأن        ،قات االجتماعية  وتنظيم العال  ،األفراد

  .الدين شيء ومشاكل احلياة شيء آخر
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 أن خيضع هذا اإلسالم للتطوير حبيث يـصبح أداة لتـسويغ القـيم              :واألخرى
 ؛وذلك يف زعمهم  .  والتقريب ما بني الشعوب اإلسالمية والغرب      ،الغربية

  !!مات إىل النور حىت يتم تنوير العامل اإلسالمي وإخراجه من الظل
مقومات التنوير   ألن   ؛ولقد أخطأت تلكم املدرسة يف اختاذ ذلك األسلوب       

الغريب،     كما صاغها واحد من أبرز الـدعاة        ، اليت يراد إدخاهلا لعاملنا اإلسالمي 
ورد . »الدين السماوي   « ال   ،الذي اخترعه العقل  » الدين الطبيعي «تتبين  : إليه

 ؛حترير العقل من سلطان الدين    وتسعى إىل   !..  اخلرايفّ  إىل اخلوف  الشعور الديين 
! بـدال مـن اهللا والـدين      » املطلق«وجعل اإلنسان هو    ! ليكون سلطانه مطلقا  

» االجتماعيـة «وإحالل  ..واستنباط األخالق من الطبيعة اإلنسانية ال من الدين 
يزيقيـة  ورد القـوانني إىل أصـول ف      !.. سبيال للسعادة الدنيوية  » الدينية«حمل  

  .)٣٩٣(!!!!وحترير التاريخ من السنن اإلهلية.  ال إىل الشريعة الدينية،وتارخيية
       ا أرباب التجديد البدعي ويف ضوء ذلك تأيت     ،وهذه املبادئ العامة يؤمن 

  : داعية ألمرين عندهمبنود التجديد
   . استبعاد الدين:أوهلما
حلياة وطـرح العلمانيـة     اليت تؤكد سحب الدين من ا     !  تقدمي األدلة    :واآلخر

 ، الدميقراطيـة  :الالدينية بديال لإلسالم بكل ما حتمل من أفكـار حـول          
   . وحقوق اإلنسان، وحرية املرأة، واملساواة،والتعددية

  : برنامج التجديد البدعي:ثانياً
 واألنفـس  ،فالعقول اليت حررتـه  ،وننبه على أن هذا الربنامج مل يولد من فراغ     

                                                        
  .٧٠-٢٥ ص،)م١٩٩٤ ،القاهرة، دار العامل الثالث (،مدخل إىل التنوير: مراد) وهبة ()٣٩٣(
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وإنما هو حصيلة رحلة النخبة املثقفة عرب قرنني مـن           ،مل تبتكره اليت انفعلت به    
 مدعمني تلك   ،ولسوف نقف على آراء تلك الفئة يف مصادرها األصلية         ،الزمان

  :اآلراء برافدين مهمني
 أغسطس بدعوة مـن     ١٣-١٢املنعقد بباريس يف الفترة      إعالن باريس  :أحدمها

   .)٣٩٤(م٢٠٠٣مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 
حنـو  ": وزارة الثقافة املصرية حتت عنوان     املؤمتر الذي عقدته    توصيات :واآلخر

   .)٣٩٥("خطاب ثقايفّ عريب جديد
                                                        

ور يف إطار برنـامج تفعيـل د    ٢٠٠٣ أغسطس   ،١٣-١٢باريس  عقد هذا اللقاء التشاوري ب    ) ٣٩٤(
برنامج يتبناه مركز القاهرة، وجيري بالتنسيق      هو  اتمع املدين يف صنع القرار يف العامل العريب، و        

 والشبكة األورومتوسطية حلقوق اإلنسان، وبدعم مـن        ،مع الفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان    
 ، حكوميةومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان منظمة دولية وإقليمية غري        . يبواالحتاد األور 

مسجل  تتمتع بوضع استشاري خاص لدى الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، وهو          
يف القاهرة وباريس، ويعقد مؤمتراته يف عواصم عربية وغري عربية، وله موقـع علـى شـبكة                 

        ينا أنفسنا جبمعها وخصوصا الكاتب اإلنترنت مبثوثة فيه أوراقه وحبوث رجاله وأراؤهم، وقد عن
 ،الذي بذل جهدا كبريا حلشد منطلقات التجديـد " العفيف األخضر"التونسي املقيم يف باريس  

  .لنعرف على وجه الدقة إىل أين يتجه هذا الفريق
، شـارك فيـه     )حنو خطاب ثقايف جديد   (م، عقد بالقاهرة مؤمتر     ٣/٧/٢٠٠٣يف يوم اخلميس    ) ٣٩٥(

١٥٠       ا، وقد طالب املثقفون اا عربيـ  مثقفًا ومفكر أفق جمتمعي جديد يضمن حرية     «تمعون ب
، »الذي يرفض الوصايات اليت حتتكر املقدسات القومية والدينيـة ....االجتهاد الفكري املسئول 

مير عرب الوصول إىل الشروط االجتماعية والثقافية اليت تنتج خطابـا دينيـا             «واعتربوا أن ذلك    
ة الركودية واملتزمتة اليت أساءت إىل اإلسالم     متطورا منفتحا على العصر يتجاوز اخلطابات الديني      

الدول العربية أن تأخذ موقفًا حمايـدا يف صـراع األفكـار            «: ، وطالبوا »والعرب واملسلمني 
وقد برز يف مناقشات     .»!!توظيف سياسي للدين   واالجتهادات دون توظيف ديين للسياسة أو     

=  



 العصر الحديثآثار التجديد وسماته في : الفصل الرابع
٢٦٧ 

  :أما بنود الربنامج فتأيت على النحو اآليت
 وأحكامـه   ،ئه بالكهنـة   ووصم علما  ،املطالبة بتنحية اإلسالم من احلياة     -أ  

 قد استبعدوا الشريعة اإلسـالمية      ! وبذلك يكون اددون األحرار      ؛بالكهنوتية
تـصلح  فكون الشريعة ال    !! فالشريعة ليست سرمدية   ؛من مرتكزات اإلصالح  

اإلسالم كـان خطـوة     ف )٣٩٦(!!بصر ثاقب ِليري  لزماننا هذا فأمر ال حيتاج إىل       
 فـصار   ، وجتاوزته البـشرية   ، ولكنه استنفد أغراضه   ،عصرهإىل  تقدمية بالنسبة   

 لو كان اإلسالم نظاما صاحلا لكـل  :ونو يقول !لفا ال يليقها اليوم ختيلإبالنسبة  
 ؟ وصلوا إليـه   الذيزمان ومكان كما تقولون فلماذا وصل املسلمون إىل احلال          

 ولذلك فقد رأى الشيخ     ؟ صاروا إليه  الذيوملاذا مل يعصمهم اإلسالم من اهلبوط       
يـة الطريـق   تصفية العالقات بني اتمع والدين هي بدا  ": خالد حممد خالد أن   

  .)٣٩٧( !!"املفضي إىل النماء واالستقرار
                                                        =  

غري الرمسية؛ حىت ميكـن إعـادة صـياغة    املؤمتر املطالبة بالتصدي للمؤسسات الدينية الرمسية و   
اخلطاب الثقايف ومن مث املشروع الثقايف املستقبلي، وأهم من عرب عن هـذا االجتـاه حلمـي                 

 ،يطـالع جريـدة الـوطن الكويتيـة      . طالب صراحة بإلغاء مؤسسة األزهـر     شعراوي الذي   
٦/٧/٢٠٠٣.  

راجع عنه كما سريد يف مـنت        وت ١٩٢٥هذا الكالم قاله من قبل الشيخ علي عبد الرازق عام           ) ٣٩٦(
زالوا يعيـشون علـى      العفيف األخضر يردده، فأصحاب إعالن باريس ما      هو  البحث، مث ها    

 يطالع نص اإلعالن وأوراق املؤمترين له يف موقـع مركـز القـاهرة         . نقضها أصحاا  مؤلفاٍت
  : على شبكة اإلنترنت،لدراسات حقوق اإلنسان

htt://cihrs0com/FOCUS/paris-declaration ،A.htm. 
، وقد ظهرت الطبعة األوىل سـنة       ١٠القاهرة، دار ثابت، ط    (،من هنا نبدأ  : دخالد حممد خال  ) ٣٩٧(

  .٤٤ ص،)م١٩٥٠-هـ١٣٦٩
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اإلسالم وأصول  ( )٣٩٨(قاز عبد الر  ي كتاب عل  :وأبرز من ميثل هذا االجتاه    
إنّ : وأقـول  ،)١٩٥٠من هنا نبدأ ( وكتاب خالد حممد خالد      ،١٩٢٥ )احلكم

تراجعا عما دونـاه يف       ألن الشيخني  ؛صاحبه الذي ميثل هذا االجتاه الكتاب ال     
 فالشيخ خالد أثبت تراجعه عن أرائه يف مقدمـة الطبعـة      ، ذلك ، بعيد كتابيهما
 فأشار إىل أن خطأه األساسي هو اخللط بني احلكومة الدينية الكهنوتية            ،العاشرة

) باملنظور الغريب ( ةواحلكومة اإلسالمي)ق اهتدى إىل   زا والشيخ علي عبد الر    ،)٣٩٩
يف حواره مـع أمحـد       ١٩٥١ وقال يف جملة رسالة اإلسالم يف يونيو       ،الصواب

                                                        
هو الشيخ علي عبد الرازق، أحد علماء األزهر الـشريف، والقاضـي الـشرعي مبحكمـة                ) ٣٩٨(

 ، وقد طبـع عـام  )حلكماإلسالم وأصول ا(املنصورة، حيث كتب يف ذلك الوقت كتاباً باسم      
 وممن رد عليه الشيخ حممد رشيد رضا صاحب جملة املنار، والـشيخ             -).م١٩٢٥/هـ١٣٤٤(

وقد أفىت بردته كلٌّ من الشيخ حممد شاكر،        . حممد شاكر وكيل األزهر، واألستاذ أمني الرافعي      
ضا، والشيخ يوسف الدجوي، والشيخ حممد خبيت مفيت الديار املصرية، والشيخ حممد رشيد ر            

الذي صار فيمـا بعـد   -وقد ألَّف العلماء كتباً يف الرد عليه، منهم الشيخ حممد اخلضر حسني        
، والشيخ حممد خبيت، والشيخ حممد الطاهر بن عاشور، ومل تنقطع الكتب            -شيخــاً لألزهر 
 حممـد ضـياء الـدين الـريس،       /اإلسالم واخلالفة يف العصر احلديث، د     : يف الرد عليه، انظر   

) نقض كتاب اإلسالم وأصول احلكـم     : (كن مراجعة عدة كتب يف ذلك؛ منها       مي .)١٣٥ص(
 للشيخ حممد خبيت املطيعـي،      ،)حقيقة اإلسالم وأصول احلكم   (للشيخ حممد اخلضر حسني، و    

للشيخ حممد الطاهر بن عاشور، وكتـاب  ) نقد علمي لكتاب اإلسالم وأصول احلكم     (وكتاب  
الفكـر اإلسـالمي احلـديث    (، و)م وأصول احلكمحكم هيئة كبار العلماء يف كتاب اإلسال  (

حممـد حممـد    . د) اجتاهات وطنيـة يف األدب    (حممد البهي، و  .  د ،)وصلته باالستعمار الغريب  
  .حممد ضياء الدين الريس. د) اإلسالم واخلالفة يف العصر احلديث(حسني، و

 لطبعة األوىل سـنة   ، وقد ظهرت ا   ١٠القاهرة، دار ثابت، ط    (،خالد حممد خالد  : من هنا نبدأ  ) ٣٩٩(
  .٢ ص،)م١٩٥٠-هـ١٣٦٩
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  ".إنّ كلمة اإلسالم رسالة روحية كلمة ألقاها الشيطان على لساين ":أمني
زمخه يف عقول نفـر     زال   وإذا كان املؤلفان قد تراجعا إال أن ما سطراه ما         

 وهذا الفريق جيهـل     ، الذين يرفضون العيش حتت مظلة اإلسالم      ،من املستغربني 
 ولكنـهم مـع ذلـك      ، جيهل أحكام الوضوء    وأكاد أجزم أنه   ،أحكام اإلسالم 

يتشبثون أو يتشبث قادم باخلطوط العريضة اليت استطاع الشيخان أن جيمعـا            
 . ويصنعا منها كتابني يصوران مبادئ النخبة املثقفة،شتاا من هنا وهناك

 عائقًا ألي   -حبسب نظرم –  أصبح الدين  بعدما  فصل الدين عن الدولة    -ب
 إذ  ؛ علـى الـشريعة    ياًوهذا ليس جتن  . اعي أو اقتصادي  تقدم سياسي أو اجتم   

الشريعة اإلسالمية شريعة روحية حمضة ال عالقة هلا باحلكم والتنفيذ يف أمـور             
 فاإلسالم  ، أحرارا يف تدبريها    الناس  قد جعل اإلسالم   ، فاألغراض الدنيوية  ،الدنيا

ومذهب من مـذاهب     ،دعوة دينية إىل اهللا تعاىل    ": قزاكما يقول علي عبد الر    
وهذا  )٤٠٠("اإلصالح هلذا النوع البشري وهدايته إىل ما يدنيه من اهللا جل شأنه           

رسالة "ـنه ب ق يف الباب الثالث من كتابه الذي عنو       زاالكالم ساقه علي عبد الر    
وليس له   ، أنّ اإلسالم رسالة دينية فحسب     :أي .)٤٠١(" ودين ال دولة   ،ال حكم 

 فوظيفته على املـستوى الشخـصي       ،ة واحلكم أدىن عالقة بتنظيم شئون الدول    
  !.تكمن يف إصالح النفوس وهداية اإلنسان فحسب

 ويف هذا يقـول     ،وال عالقة له باحلياة املدنية     ،فالدين عالقة بني العبد وربه    
اخللفاء الراشدون كل واحد منهم جاء بطريقة خمالفة لليت جاء          " :حممد خلف اهللا  

                                                        
 ،القـاهرة  (،اإلسالم وأصول احلكم حبث يف اخلالفة واحلكومة يف اإلسالم       : علي) عبد الرازق ) (٤٠٠(

  .٧٦ ص،)هـ١٣٤٤، ٣مطبعة مصر شركة مسامهة مصرية، ط
  .٦٤ ص،املرجع السابق) ٤٠١(
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ـ      ولو أنّ هنا   ، اآلخر ةا اخلليف   إذاً  ؛ واحـدة  ةك نصا دينيا جلاءوا مجيعا بطريق
ومل خيتر   ،ةاهللا مل خيتر أبا بكر خليف     .. .اخلالفة اختيار الناس وليست اختيار اهللا     

  .)٤٠٢(فالواضح من تعاليم القرآن أن اخلالفة على هذا األساس خالفة مدنية ،عمر
 ،مأو إا  ،كان موضع غموض   -يف نظرهم - rفنظام احلكم يف عهد النيب      

فالدين اإلسالمي بـريء مـن تلـك    ! " للحرية موجٍب  أو نقص  ،أو اضطراب 
 ، وبريء من كل ما هيئوا حوهلا من رغبة ورهبة         ،اخلالفة اليت يتعارفها املسلمون   

 ، كال وال القـضاء    ، فاخلالفة ليست يف شيء من اخلطط الدينية       ،ومن عز وقوة  
لك كلها خطط سياسـية      وإنما ت  ،وال غريها من وظائف احلكم ومراكز الدولة      

وال ـى    ،وال أمر ـا    ،ومل ينكرها  ،فهو مل يعرفها   ، ال شأن للدين ا    ،صرفة
 وقواعـد   ، وجتارب األمم  ، لنرجع فيها إىل أحكام العقل     ؛ وإنما تركها لنا   ،عنها

  .)٤٠٣("السياسة
 مث بدأ   .. واخلالفة الراشدة  r اإلسالم مل يعش إال فترة قصرية أيام الرسول       ف

 ويركز املستشرقون وتالميذهم  ! األرض يف حقيقيومل يعد له وجود     ! االحنراف
عىن تركيزا شديدا، ألمر ظاهر، هو ختذيل املسلمني عن العـودة إىل            على هذا امل  

 أن جتربـة    ىلإ : ويف ذلك السبيل أشار فرج فوده      !اإلسالم بعد اخلالفة الراشدة   
ثني عاما وسنتني ونصف لعمر      ألنها مل تدم سوى ثال     ؛الدولة الدينية غري واضحة   

   .)٤٠٤(عبد العزيز بنا
                                                        

 ،صر بني الدولة الدينية واملدنيـة      م : بعنوان ،املناظرة الشهرية يف معرض القاهرة الدويل للكتاب      ) ٤٠٢(
  .٣٨ ص،)هـ١٤١٢ ،الدار املصرية للنشر والتوزيع القاهرة،(

  .١٠٣ ص،)مرجع سابق (،اإلسالم وأصول احلكم) ٤٠٣(
 ، مصر بني الدولة الدينية واملدنيـة      :املناظرة الشهرية يف معرض القاهرة الدويل للكتاب بعنوان       ) ٤٠٤(

=  
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   :ومن معامل احلق أن نشري إىل احلقائق اآلتية
زال هناك من ينادي يف عاملنا اإلسالمي بتنحية الدين عن الدولة مقتفني              ما -١

 مصداقاً ِلمـا   ، ومن يطالبوننا بأن نسري وراءهم يف كل شيء        ،آثار اإلفرنج 
 وِذراعـا  ،لَتتِبعن سنن من قَبلَكُم ِشبرا ِبِشبٍر ":r أخربنا الصادق املصدوق  

 قُلْنا يا رسولَ اللَِّه الْيهـود       . حىت لو سلَكُوا جحر ضب لَسلَكْتموه      ،ِبِذراٍع
   .)٤٠٥(" قال فَمن؟والنصارى

  جتدهم يـشريون   ،والعجيب أنك إذا تتبعت أقاويل العلماء حول احلديث       
 االبتـداع يف  ، زخرفة املساجد: مثل،ملوافقة اليهود والنصارى يف بعض العادات 

ـ    ،إخل.. . يف اختاذ القبور مساجد    م مشاته ،الدين ولكنهم مل ي دخبلـدهم أن   ر 
  !!.ة بفصل الدين عن الدولةالتتبع سيصل إىل درجة املطالب

 لـيس نظريـة   فاإلسالم ، إنّ جتريد الدين من سلطانه جيب أن يكون بدليل  -٢
 أو فلـسفة عقليـة      ، املرء أن يفهم صحتها ويذكر أدلتها       حسب ،هندسية

 ضـخمة مـن      ولكنه منهاج استوعب جمموعةً    ،يتسلى اإلنسان مبطالعتها  
 وقدم للناس قواعد بينة لإلصالح العام متس من         ،التعاليم الروحية والعملية  

لب الـتمكني يف     واإلسالم حينما يط   ،قريب شئون الفرد والدولة واتمع    
   .)٤٠٦( إنما يقصد إىل حتقيق مقاصده وتعاليمه،األرض

Z  Y  X  W  V        U  T    ]  ]  :واهللا عز وجـل يقـول     
                                                        =  

  .٣٨ ص،)مرجع سابق(القاهرة، (
  ).٢٦٦٩( وصحيح مسلم ،)٣٢٦٩(صحيح البخاري ): متفق عليه (يث صحيح حد)٤٠٥(
  .١٧-١٦، )م٢٠٠٣، ٣القاهرة، دار ضة مصر، ط  (،من هنا نعلم: حممد الغزايل) ٤٠٦(



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٢٧٢ 

   e  d  c   ba  ̀   _  ̂   ]  \Z )٤١ :احلــج(، 
  . )٤٠٧(امللوك يف هي ما أمكن واآلية :)هـ٥٤٦:ت( قال ابن عطية

 فالوالة املسلمون مطـالبون     !إن احلديث عن فصل الدين عن الدولة مهزلة       
 وتطبيق الشرع   ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر     : من ،بإعالء القيم اإلسالمية  

واالحتكام إىل منهج رب العاملني،اإلسالمي .  
!!  وليس لكي تأكل الشعوب عسال وزبدا ،فالتمكني يف األرض ليس عبثا

 أن تعرف هذه : اإلسالميةاهلدف من متكني اإلسالم وإقامة الدولة :وإنما أوالً
 ولذلك ؛ وأن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، وأن تكون هادية إليه،األمة را
 وعقدها ،الدنيا وسياسة الدين حراسة يف النبوة خلالفة موضوعة اإلمامة" كانت
   .)٤٠٨("باإلمجاع واجب األمة يف ا يقوم ملن
 وإذا ،ريعة ليست قاصرةفالش ، ليس هناك مربر لفصل الدين عن الدولة-٣

 وخيدم ،افترضنا أننا يف حاجة إىل استرياد أي نظام ال يعارض الشرع
 اللَّه إن ": يقول ابن القيم؟إلغاء الدين فهل حنن يف حاجة إىل ،املسلمني
هانحبلَ سسأَر لَهسلَ ،رزأَنو هب؛كُت قُومِط الناس ِليلُ وهو ،ِبالِْقسدالذي الْع 
تِبِه قَام ضاَألر اتومالسفإذا ،و ترظَه اتارِل أَمدالْع، فَرأَسو ههجو 
كان طَِريٍق ِبأَي، فَثَم عراللَِّه ش هِدينو، اَللَّهو هانحبس لَمأَع كَمأَحلُ ودأَعو 

                                                        
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب     : أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي        ) ابن عطية ) (٤٠٧(

ـ ١٤١٣ ،بريوت، دار الكتب العلميـة     (،لشايف حممد عبد السالم عبد ا   : العزيز، حتقيق   ،)هـ
٤/١٢٦.  

األحكـام  : أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البـصري البغـدادي املـاوردي            ) املاوردي) (٤٠٨(
  .٥ ص،)هـ١٤٠٥ ،بريوت، دار الكتب العلمية (،السلطانية والواليات الدينية
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 ،منها أَظْهر هو ما ينِفي ثُم ،ِبشيٍء هوأَعالم وأَماراِتِه الْعدِل طُرق يخص أَنْ
 وجوِدها ِعند يحكُم وال ،منها يجعلُه فَال ،أَمارةً وأَبين ،داللَةً وأَقْوى
: مقْصوده أَنَّ الطُّرِق من شرعه ِبما سبحانه بين قد بلْ ،ِبموِجِبها وِقياِمها
 الْعدلُ ا اُستخِرج طَِريٍق فَأَي ِبالِْقسِط الناس وِقيام ،ِعباِدِه بني الْعدِل إقَامةُ

 الْعاِدلَةَ السياسةَ إنَّ :يقَالُ فَال ،له مخاِلفَةً ولَيست ،الديِن من فَِهي والِْقسطُ
 من جزٌء ِهي بلْ ،ِبِه جاء ِلما ِفقَةٌموا ِهي بلْ ،الشرع ِبِه نطَق ِلما مخاِلفَةٌ
  . )٤٠٩(أَجزاِئِه

يتعارض مع طبيعة الدين ومهمة   أما شبهة أن حكم الدولة بشريعة اإلسالم-٤
، .. الصالة واحلج: املتمثلة يف، وهي تعريف اخللق بالعبادات الدينية،الرسل
آن على تلك وقد رد القر ، الوهمذا الزعم أقرب إىل الدجل منه إىلفإن ه
u(:  [  Ë     Ê  É(لداود ) U(يقول اهللا  ،نصا ال تلميحا الفرية

  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì
  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    ÝZ )قال ابن ، )٢٦ :ص

 باحلق الناس بني حيكموا أن األمور لوالة) U( اهللا من وصية هذه ":كثري
 وقد ،اهللا سبيل عن فيضلوا ؛عنه يعدلوا وال ،وتعاىل تبارك عنده نم لز نامل
بالوعيد ،احلساب يوم وتناسى ،سبيله عن ضل من وتعاىل تبارك دتوع 

 ،زرعة أبو إبراهيم حدثين .. ":حامت أيب ابن قال ،الشديد والعذاب األكيد
                                                        

: ر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمـشقي       أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بك        ) ابن القيم ) (٤٠٩(
 ،)القاهرة، مطبعة املـدين    (،حممد مجيل غازي  . د: الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، حتقيق     

١/١٩.  
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 ؛فةاخللي أحياسب :له قال امللك  عبد بن الوليد أن :الكتاب قرأ قد وكان
 أمري يا :فقلت ؟وفقهت القرآن وقرأت األول الكتاب قرأت قد نكإف

 على أكرم أنت املؤمنني أمري يا :قلت ،اهللا أمان يف قل :قال ؟أقول املؤمنني
 فقال كتابه يف توعده مث واخلالفة النبوة له مجع اهللا إنّ ؟)u( داود أو اهللا
 تتبع وال باحلق الناس بني فاحكم األرض يف خليفة جعلناك إنا داود يا( :تعاىل
 عن فأضله اهلوى اتبع ملن بالتهديد ذلك وأتبع )اهللا سبيل عن فيضلك اهلوى
â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ]  يليه بعده تعاىل قوله يف اهللا سبيل

ç  æ  å  ä  ãZ)٤١٠(.   
 ،فهذا النص القرآين حاسم يف أنّ النبوة ال تتعارض مع اخلالفة والرئاسـة            

  .لنرد به على تلك الفئة ،تاب ربنا مبتغى نطلبهوليس وراء ك
 ألنـه مل    ؛كما أنّ الزعم بأن جتربة احلكم يف عهد النيب كانت غري واضحة            -٥

 زعم ال يصدر من      أو نظام قضائي   ،مل يكن لديه سجون    و ،يفرض ضرائب 
 ،فالصدقات واجلزية يف الشريعة اإلسالمية تسدان مسد الـضرائب        : عاقل

 ،وقان عليها يف تدعيم متاسك البناء االجتمـاعي يف اإلسـالم        وتتف ،وتغنيان عنها 
  .يف مجيع مناحي التنمية والسماح جلميع طوائف اتمع باملشاركة

 بدسـتور ثابـت ال     ةحكم األم  ، كان رجل دولة من طراز فريد      rإن الرسول   
 وأرسـل   ، وعقد املعاهـدات   ،كلها وقت العدوان    وجند األمة  ،ميكن أن يتالعب فيه   

 ومـن جهـة   ، ومل يكن يف حاجة إىل سجون لقلة القضايا من جهة          ،ايا واجليوش السر
  . لسرعة البت يف القضايا؛أخرى ألن األحكام اإلسالمية مل تكن تلجأ إليها

                                                        
  .٦/٣٣٩ ،)مرجع سابق (،وأضواء البيان، ٤/٣٣ ،)مرجع سابق (، تفسري ابن كثري)٤١٠(
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إن البحث عن سجون إلثبات وجود الدولة يف اإلسالم مرهـون بعـدد             
أن يتوسع يف   وكال األمرين مل يدفعا بصاحب الرسالة        ،ارمني وطبيعة األحكام  

  .!! حىت ترضى عنه العلمانية الالدينية؛السجون
 rألنه   ؛ كانت مسألة ضرورية   rكما أن مجع السلطات يف يد الرسول        
 ،كيفية القضاء واحلكم بني العبـاد      يف سكناته وحركاته يبني ألمته ويشرع هلم      

ألنه  ؛اًدرض عليهم أح  فْومل ي  ،وحينما وافته املنية ترك األمر شورى بني صحابته       
r     وقـد   ، اخلليفة قد يشق عليهم مع مضي السنني       ينيعلم أن حتديد نظام لتع

فاآلن بإمكانك أن ختتار احلاكم ليس عرب صـناديق االقتـراع            ،حتققت إمياءته 
  . والربامج احلاسوبية، وإنما عن طريق الشبكة العنكبوتية،فحسب

الطني واحلكام من إن مصلحة العباد وحقن دمائهم وردع املتجربين من الس      
 وإذا استطاع اإلنسان من خالل جتاربه أن      ،األهداف العظمى للشريعة اإلسالمية   

 ،ويغلق باب الفتنة ،يضع نظاما حيافظ على هذه احلقوق ويعصم الدماء املعصومة        
  . وإن كابر يف ذلك املكابرون،فال شك وال ريب أن هذا النظام من شرع اهللا

وحيسن بنا أن ندرجه يف هـذا        ،الشيخ حممد الغزايل   بقي هناك أمر نبه إليه       -٦
يقع يف الوهم أن احلكم الديين إذا أقيم فسيكون رجاله هم أنفسهم            " :املقام

وقد تثبت يف اخليال صور لعمـائم        ،أولئك الذين نسميهم اآلن رجال دين     
 والـوزراء يـشتغلون بـالوعظ       ، وأردية فضفاضة  ، وحلى موفورة  ،كبرية

 وهذا وهم مضحك فنحن     ،البدع واالستعداد لليوم اآلخر   والدعوة وحماربة   
) رجال الدين (ال نعرف نظاما من الكهنوت حيمل هذا االصطالح املريب          

 فقد كان ؛فلم يكن التقدم الفقهي مرشحا للحكم يف أزهى عصور اإلسالم       
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 فهـل  ،هريرة وابن عمر وابن مسعود من أعرف الصحابة بالكتاب والـسنة     أبو  
لة سعد بـن  ز نأو م  ،لة اخللفاء األربعة  ز  نهم يف بناء الدولة اإلسالمية م     لتز  نكانت م 

 الواقـع أن املـسلمني      ؟أو أيب عبيدة بن اجلراح     ،أو خالد بن الوليد    ،أيب وقاص 
 إنّ احلكم الديين ليس جمموعة من الـدراويش واملتـصوفة           ، لدينهم كافة رجالٌ 

   .)٤١١("إلسالم منه بريء ويوم يكون كذلك فا،واملنتفعني يف ظل اخلرافات
إن اإلسالم دين ودولة فليس اخلليفة لدى املسلمني زعيما دينيا أو معصوما            

 فهو كباقي املسلمني يف شـأن       ، أو يدعي أنه واسطة بني اهللا والناس       ،من اخلطأ 
 ، حراسة الدين  : ووظيفته ، وال طاعة له عليهم إال يف حدود الشريعة        ،فهم الدين 

  .وسياسة الدنيا
  :بنا أن خنتم هذه النقطة مذكرين القارئ مببادئ احلكم يف اإلسالموجيدر 
  . الذي استخلفه يف وطنه، بعد اهللا،وهي لكل شعب ، السيادة هللا وحده-١
  .وحق الشعب يباشره نيابة عن اهللا ،وهو حقه ، احلكم هللا-٢
  .خادمها األمني وهو ،سيدته بل هي ،وليس له عليها سيادة ،احلاكم وكيل لألمة -٣
  .وكل حكم ال يقوم على الشورى ليس شرعيا ، الشورى أساس احلكم-٤
 فإن رفـض   ، لزاجر أو ناصح   ومل يرعوِ  ، عزل اخلليفة إن جار وظهر غشمه      -٥

 ولو أدى ذلك إىل نصب احلرب وشهر السالح         ، عزلته األمة بالقوة   ،العزل
  .)٤١٢( إذا رأت األمة ذلك يف مصلحتها،يف وجهه

                                                        
  .٢١-٢٠ ص،)مرجع سابق (،من هنا نعلم: حممد) الغزايل) (٤١١(
ـ ١٣٩٩،  ٦القـاهرة، دار الـشروق، ط      (،من توجيهات اإلسالم  : حممود) شلتوت ()٤١٢(  ،)هـ

  .٥٦٨-٥٦٧ص
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 وأن ، يف اإلسالم ليس كهنوتيا ولـيس اسـتبداديا       وبذلك يتبني أن احلكم   
 وحتديـد   ، قائمة على الشورى والبيعة    ،اإلسالم جاء بنظرية متكاملة يف احلكم     

وال يعقل بعد ذلك أن يتهم اإلسالم   . وظيفة احلاكم حبراسة الدين وسياسة الدنيا     
قـرآن  فالنظرية موجودة وأسسها حمفوظة يف ال     ! س لديه نظرية يف احلكم    بأنه لي 

  . وقد طبقت حبزم يف عهد الرسول وخلفائه الراشدين،والسنة النبوية
كاألزهر الشريف، وإبداهلا مبؤسـسات      ، تفكيك املؤسسات الدينية القائمة    -ج  

 الذي وصـفوه  ،والقضاء متاما على التعليم الديين!!! أهلية تتوىل إصدار الفتـاوى  
يسقط قيمـة    ،"التنويري"ا عليه اسم    وأطلقو ، واقترحوا تعليما بديالً   ،بالظالمي

وقد توصل املؤمترون    .احلالل واحلرام لصاحل القيم الكونية دون حتديد هلذه القيم        
 منظمة على اإلسـالم ورسـالته وعلمائـه         بعد محلةٍ  ،لتلك الرؤى املعدة سلفًا   

  . )٤١٣(وفقهائه
وأخطر القضايا  يف مؤمتر وزارة الثقافة املصرية من أكرب عِرضتوهذه املسالة اليت  
   فإذا  ؛ذلك ألن الغرض من التعليم إحداث التغيري يف السلوك         ؛اليت تواجه العامل اإلسالمي 

  .أن نعيد النظر يف مناهجها التعليمية  فعلينا،أردنا تغيري سلوك أمة من األمم
 ،سالم بإاء ما يسمى بالتعليم الديين يف العامل اإلنوعلى هذا طالب املؤمترو

 أما ،سم خطر ازدواجية التعليمإلغائه تصدر حتت ا الدعوة القدمية إىل وقد كانت
فتشري إىل أن  ، تعرب عن مرادها بال تعريض،اليوم فإنّ الدعوة أصبحت سافرة

) اآلخر (حىت تنتهي حالة الشقاق بيننا وبني .ذلك خطوة أوىل لطرد الدين من احلياة
$  %  &  '  )  (*  !  "  #  ]  : وصدق اهللا،بواذَ وكَ.فريضى عنا

                                                        
  .٦/٧/٢٠٠٣ ، جريدة الوطن الكويتية:يطالع) ٤١٣(
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  B    AZ )١٢٠:البقرة(.  

  : جوهر الدميقراطية الشعب وليس اهللا-د 
كان ملـهما لتيـار     )من هنا نبدأ  (إذا كان الشيخ خالد حممد خالد بكتابه        

التجديد غاب عنهم موقف الشيخ      فإنّ أنصار هذا     ،التجديد البدعي يف اإلسالم   
 وذهب  ،)ةدفاع عن الدميقراطي  ( اليت أفرد هلا كتابا بعنوان       ،خالد من الدميقراطية  

 الـيت   ،دعوة اإلسالم للحرية يف جمال العقيدة تسمى حرية االعتقاد         ":فيه إىل أن  
ويف جمـال   ) ٢٥٦:البقرة( Ô  Ó    Ò  Ñ Z]  :عنها) سبحانه وتعاىل (قال اهللا   
وبذلك فقد قبل الشيخ خالد الدميقراطية من       . )٤١٤(" تسمى الدميقراطية  السياسة

رية تعين،منطلق تصوة: ارتأى من خالله أن الدميقراطية السياسياحلري .  
 أن خيتار :أما الدكتور يوسف القرضاوي فقد ذهب إىل أنّ الدميقراطية تعين        

 وأن يكون له ، وأال يفرض عليه حاكم يكرهه   ،الشعب من حيكمه ويسوس أمره    
 وأال يساق الناس    ، وحق عزله وتغيريه إذا احنرف     ،حق حماسبة احلاكم إذا أخطأ    

 أو  ، أو ثقافيـة   ، أو اجتماعيـة   ، اقتصادية :رغم أنوفهم إىل اجتاهات أو مناهج     
 هذا هو جوهر الدميقراطية احلقيقية الـيت        ،سياسية ال يعرفوا وال يرضون عنها     

 ،واالسـتفتاء العـام   ،االنتخاب: مثل ، وأساليب عملية  وجدت البشرية هلا صيغا   
 وحق األقليـة يف     ، واستقالل القضاء  ، وحرية الصحافة  ،وترجيح حكم األغلبية  

   .)٤١٥(وخيلص إىل أن جوهر الدميقراطية من صميم اإلسالم.. .املعارضة
                                                        

  .١٨٤-١٨٣ ص،)م١٩٨٥ ،القاهرة، دار ثابت (،دفاع عن الدميقراطية: حممد خالد) خالد) (٤١٤(
  .١٣٢ ص،)ع سابقمرج (،من فقه الدولة يف اإلسالم :يوسف) القرضاوي) (٤١٥(
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الدكتور حممد على مفـيت إىل رفـض الدميقراطيـة ورأى أن             وقد ذهب 
 منبثق عن تصور عن احلياة قائم على فصل الدين عن           ،ال ديين  مالدميقراطية نظا 

 ، حيادية الدولة جتاه العقيدة    :قاعدة:  ويبين النظام السياسي على قاعدتني     ،الدنيا
 حق األمة املطلق يف تبين نظـام        : واليت تعين  ، املترتبة عليها   سيادة األمة  :وقاعدة

يقـوم   ،سالمية دولة شـرعية   فالدولة اإل  ، وهذا خطأ  .احلياة الذي تراه مناسبا   
 ،نظامها على تطبيق أحكام اإلسالم يف واقع احلياة من منطلق سـيادة الـشرع             

 ويف نظام اإلسالم السياسي ال جيـوز        ،وليس على التعددية احلزبية أو السياسية     
  .)٤١٦(..".إقرار التعددية احلزبية أو السياسية باملفهوم الغريب

 ألن الشيخني خالد ويوسـف مل       ؛ اآلراء السابقة  واحلق أنه ال تعارض بني    
ـ   ،يقصدا املفهوم احلريف للدميقراطية     ةوإنما قصدا احلرية السياسية اليت متكن األم

     النهضوي اإلسالمي وقد أثبتـت التجربـة أن       ،من إقامة مشروعها احلضاري 
          ة إىل سدة احلكم يف العامل اإلسـالمية تأيت بأنظمة إسالميأنّ :  أي ،الدميقراطي

 ، أصبحت الطريق املتاح إلقامة احلكم اإلسالمي وإقامة شـرع اهللا          ةالدميقراطي
  !.؟وهل ختتار اجلماهري املسلمة يوم ختير غري كتاب را وسنة نبيها

 أنّ للدميقراطيـة الغربيـة   ىلفإننا نشري إ ،ولكي نبني موقفنا من الدميقراطية   
 بـالتزام  ، هو أسلمة الدميقراطية، والوضع كذلك  ،والذي نراه  ،حماسن ومساوئ 

  :ا كما قررها املستشار سامل البهنساويه وأمه،مبادئ اإلسالم يف الشورى
واعتباره خائنا لألمانة يف الـدنيا       ،األمةمث   تقرير مسئولية كل فرد أمام اهللا        -١

                                                        
الرياض، كتاب املنتـدى     (،نقض اجلذور الفكرية للدميقراطية الغربية    : حممد أمحد علي  ) مفيت) (٤١٦(

  .١٠٧-٢٧ ص ،)هـ١٤٢٣ ،سلسلة تصدر عن املنتدى اإلسالمي
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 ،أو ملنفعة ما   ،أو حزب  ،ومال عنه لرأي حاكم    ،واآلخرة لو ظهر له احلق    
z  y  x  }        |  {   ~  ]  :عـز وجـل   حيث قال اهللا    

  ̄ ®  ¬  «  ª  ©̈   §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�
  ̧   ¶  µ  ́    ³  ²±  °Z )٨ :املائدة.(  

وذلك  ، عند وجود احلكم يف القرآن والسنةاً اإلسالم ال جيعل لألغلبية اعتبار-٢
 نقض هذا ويف ،خالفا للدميقراطية الغربية اليت جتعل األغلبية صاحبة القرار

Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ]  :قال اهللا تعاىل
  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó

  ä  ãZ) ٥٩ :النساء.(  
أن يتم االلتزام بأحكام اإلسالم فيما يتعلق بشروط الوالية واملسؤولية حىت            -٣

  .م ومراكزهم االجتماعيةيصل إىل الربملان من حيترمون أنفسه
 فال تـصبح املنـاورات والتكـتالت        ،أن يتخلق النواب بأخالق الشورى     -٤

  .)٤١٧(واالتفاقيات أو املشاورات خارج الربملان هي اليت تصنع القرار
   : الدعوة إىل الدولة القائمة على التعددية-هـ 

 ، الدسـتور   تعددية مبنية على خمالفة    ،ليست التعددية يف أي دولة يف العامل      
 فاحلرية يف أي دولـة هلـا        ،اً قانوني  للدستور جتمعاً   جتمع خمالفٍ  أيوإال أصبح   

 ،فإننا نقبل أي تعددية    ، واألمر كذلك يف اإلسالم    ، وليست حرية مطلقة   ،حدود
 ،وال حياصر صاحب فكر    ، فال يصادر مبدأ   ،بشرط أن ال تكون خمالفة للدستور     

                                                        
 ،)هـ١٤١٦ ،دار الوفاء :  املنصورة -مصر   (،الشريعة املفترى عليها  : سامل علي ) البهنساوي) (٤١٧(

  .٩١-٩٠ص
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:  وهذا الوضع معمول بـه يف أمريكـا        ،إال إذا خرج عن دستور األمة وقانوا      
  .)٤١٨("فالدستور األمريكي ال جييز تكوين أحزاب شيوعية"

 أن القيود املفروضة على التعدديـة  ىلوقد أشار املستشار سامل البهنساوي إ    
  :قراطية سبعةوبية اليت تبنت الدميويف النظم األور

  .قيود االلتزام بالدستور والقوانني -١
  .ظام العام يف الدولةقيود محاية الن -٢
  . كعقيدة األغلبية ونظامها السياسي،للمجتمع قيود حلماية املقومات األساسية -٣
  .قيود للمحافظة على سلطة الدولة وهيبتها -٤
  .قيود حلماية حقوق اآلخرين -٥
  . قيود لضمان احلريات العامة-٦
  . )٤١٩(قيود حلماية احلرية الشخصية وأسرار األفراد والعائالت -٧

 إنّ اإلسـالم    ؛فاحلديث عن التعددية ونفيه من اإلسالم افتراء على اإلسالم        
 إنّ اإلسـالم ال     ، ولكنها التعددية املنضبطة احملكومة بشريعته     ،يسمح بالتعددية 

أو يناصبه العداء لقد عاش اليهود والنصارى واوس يف الدولة          ) اآلخر(يصادر  
ستوعبت صحيفة بناء الدولة يف املدينة       ولقد ا  ،اإلسالمية دون أن متس حقوقهم    

الـسماح هلـم     ولكن قبول اآلخر ال يعـين      ، نفسه اليهود  r يف عهد الرسول  
 أو أن تكون    ، أو الدعوة إىل شيوع الفواحش     ،بالدعوة إىل اإلحلاد كالشيوعيني   

  .شرائعهم هي القانون الواجب تطبيقه على املسلمني
                                                        

  .١٢٨ ص،رجع السابقامل) ٤١٨(
  .١٢٩-١٢٨ ص،السابق) ٤١٩(
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ديد البدعي تعددية غري معروفة يف أي   إنّ التعددية اليت يروج هلا أرباب التج      
 وال أدري على وجه التحديد ملاذا يناصب هـؤالء اإلسـالم            ،مكان من العامل  

وخيدعوا اجلمـاهري بعبـارات    ، وماذا فعل اإلسالم فيهم حىت يكيدوا له     ؟العداء
  !.؟طنانه ال تثبت أمام التمحيص العلمي

 فليس يف ،هي أساس التعدديةاليت  إنه يرفض احلزبية  :عن اإلسالم وقد يقال   
فـاحلق  ! وما عداه حزب الشيطان      ،اإلسالم سوى حزب واحد هو حزب اهللا      

  .والباطل له ألف وجه وذيل ،واحد ال يتعدد
ألن حزب الشيطان هو احلـزب املعـادي         ،وهذا القول فيه حيف وتزيد    

ظهور  ال يسمح له بـال     ، واحلزب املعادي حلزب اهللا وللنظام احلاكم      ،حلزب اهللا 
  يف القانون اإلسالمي،          وال  ،كما أنه ال يسمح له بالظهور يف القانون اليهـودي 

  .ميكن ألي نظام يف العامل أن يسمح بإقامة جتمعات معادية ألمنه
 املقبولة يف الشرع اإلسالمي فقد وضع هلا الـدكتور          ةأما التعددية السياسي  

  :يوسف القرضاوي ضابطني
  .م عقيدة وشريعة وال تعاديه وتتنكر له أن تعترف باإلسال:أوهلما
   . أال تعمل حلساب جهة معادية لإلسالم وأمته:واآلخر

 أو  ، أو الالدينيـة   ، أو اإلباحية  ،فال جيوز أن ينشأ حزب يدعو إىل اإلحلاد       
 ، أو شريعته  ، عقيدته : أو يستخف مبقدسات اإلسالم    ،يطعن يف األديان السماوية   

  .)٤٢٠(ة والسالم أو نبيه عليه الصال،أو قرآنه
                                                        

:  كتابـه  ، ويطالع أيضاً  ) دار القلم  ،الكويت( ٢/٦٥٣ ،فتاوى معاصرة : يوسف) القرضاوي) (٤٢٠(
  .١٤٨ ص،)هـ١٤٢٢، ٣القاهرة، دار الشروق، ط (،من فقه الدولة يف اإلسالم
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  :وصفوة القول
 ،إنّ الشريعة اإلسالمية ال حترم التعددية احلزبية الـيت تتنـافس يف اخلـري             

 والبحث عن سـبل مكافحـة     ، عن املنكر  ي واألمر باملعروف والنه   ،واإلصالح
  . وبث روح النهضة يف الشعوب واألمم،االزامية

  : يف الدولة املساواة الشاملة يف احلقوق بني مجيع املواطنني-و 
لقد متتعت األقليات غري اإلسالمية عرب عقود وقرون طويلة مديدة بـاألمن           

 ،فكانت هلا ممتلكاا وجتارا وشعائرها ومعابدها دون أن متس بسوء          ،واألمان
         ة ساعدت على هذا العطاء احلضاريالذي ،وميكننا أن حندد أربعة عوامل أساسي 

  .ت ظالل احلكم اإلسالمي، حتقدمه اإلسالم لغري املسلمني
 قال ، الشريعة اإلسالمية ال جترب غري املسلمني على اعتناق اإلسالم–١
ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  ]  :تعاىل

  ë  ê  é  èç  æ  å  ä  ã  â   á  àZ )قال  ،)٢٥٦ :البقرة
 ،اإلسالميف دين أي ال تكرهوا أحدا على الدخول ": ابن كثري يف تفسري اآلية

حيتاج إىل أن يكره أحد على الدخول  ال  دالئله وبراهينه،جلي ،واضح ،ننه بيإف
 ،دخل فيه على بينة ،ر بصريتهو ون،وشرح صدره ،لإلسالمبل من هداه اهللا  ،فيه

ه ال يفيده الدخول يف الدين نإف ؛وختم على مسعه وبصره ،ومن أعمى اهللا قلبه
  .)٤٢١(" مقسوراًمكرهاً

  :شبهة الردة
ومدى  ، وعقوبة املرتد يف الشريعة اإلسالمية     ،بقي أن نشري إىل مسألة الردة     

                                                        
  .١/٣١١، )مرجع سابق (،تفسري ابن كثري) ٤٢١(
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 م لقد ثارت يف اآلونة األخرية محلة غامشة حلك ،ارتباطها باألقليات غري اإلسالمية   
  . حتت دعوى أن هذا احلكم خمالف حلرية العقيدة،الردة يف اإلسالم

من بـدل دينـه     " حديث الصحيحني    وموقف اإلسالم من الردة يتجلى يف     
وفقه هذا احلديث أن من ارتد       ":)هـ٤٦٣:ت( قال ابن عبد الرب      ،)٤٢٢("فاقتلوه

وإنما اختلفـوا يف     ،واألمة جمتمعة على ذلك    ،وضربت عنقه  ،عن دينه حل دمه   
وطائفة  ، ويقتل ،فطائفة منهم قالت ال يستتاب على ظاهر هذا احلديث         :استتابته

 آخـرون   :وقال ،بساعة واحدة ومرة واحدة ووقتا واحدا     يستتاب   :منهم قالت 
  .)٤٢٣("يستتاب ثالثاً :وقال آخرون ،يستتاب شهرا

 ، ويف حياة خلفائه الراشـدين     ،فقتل املرتد جرى يف عهد صاحب الدعوة      
مث اتفق الفقهاء على شـرعية       ،فتقررت العقوبة يف السنة القولية والسنة العملية      

  .ينهم خمالف قطومل يعرف ب ،هذه العقوبة
 الردة هـدف ذو     :ويوضح الدكتور املطعين السبب يف هذه العقوبة بقوله       

ومن يرتد من املسلمني حيقق ألعداء اإلسالم هذا اهلدف          ،خطر ألعداء اإلسالم  
 جندي فر من معسكر قومـه إىل        : فيكون املرتد مثل   ،الذي يلوح هلم كل حني    

فصار عضوا فاسدا أشنع مـا       ،... ويصبح عينا لألعداء عليهم    ، عدوهم معسكر
 وصار حماربا هللا ولرسـوله وجلماعـة   ، وصار قدوة سيئة أسوأ ما يكون     ،يكون

 من أجل ذلك كله قضى اإلسالم عليه بالقتـل          ،املسلمني أشد ما تكون احلرب    
   .)٤٢٤(اتقاء لشره

                                                        
  ).١٧٣٣( وصحيح مسلم ،)٧١٤٩( صحيح البخاري ،)متفق عليه: ( حديث صحيح)٤٢٢(
  .٥/٣٠٦، )مرجع سابق (، البن عبد الرب،التمهيد) ٤٢٣(
 ،عقوبة االرتداد عن الدين بني األدلة الـشرعية وشـبهات املنكـرين           : عبد العظيم ) املطعين) (٤٢٤(

=  
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وقد أشار الدكتور يوسف القرضاوي إىل أن اإلسالم ال يرضى من الناس 
 على طريقة ،ليخرج منه غدا ؛يدخل أحدهم فيه اليوم ،ملعبةأن جيعلوا الدين 

,  -    .  /  0   1    2  3  4           ]  اليهود الذين قالوا يف عهد النبوة
  <  ;   :  9  8  7  6  5Z )ولطاملا ) ٧٢ :عمران آل

 حىت إن ؛شكا املسيحيون يف مصر من أولئك املتالعبني بالدين من النصارى
 وآخر يدخل اإلسالم ،رك دينه رغبة يف التخلص من زوجته املسيحيةأحدهم ليت

 وال مانع لدى هذا أو ذاك أن يرجع لدينه القدمي مىت ،ليتزوج من حبيبته املسلمة
 الذي ال يعتنقه ، واإلسالم غين عن هذا الصنف،حن لزوجته أو نفر من حبيبته

  .ء وال يرحبون م واملسلمون ال يعتزون ؤال،إال لغاية دنيوية زائلة
والعالج الناجع هلؤالء وأمثاهلم أن يعلموا مقدما أنّ اإلسالم ال يقبل اهلزل             

 وأنّ من دخل اإلسالم جيب أن يدخله بعد اقتناع ،والتالعب والتنقل بني األديان   
 فمن أراد اإلسـالم  ، وأنّ من دخله بإرادته مل جيز له اخلروج منه       ،كامل بصحته 

 فإذا آمن ذا الوصف أصبح واحدا مـن مجاعـة           ،الشرطفليؤمن به على هذا     
 ومن حق اجلماعة أن تعاقب من يتمرد عليها من أبنائها بالعقاب الذي        ،املسلمني

   .)٤٢٥(تراه مناسبا ورادعا
|  {  ] :قال تعاىل  حترمي الشريعة سبهم أو سب كنائسهم أو صلبام        –٢

 ̈    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~Z) بـن  ا قال   )١٠٨ :األنعام
                                                        =  

  .٩٥-٩٤ ص،)هـ١٤١٤القاهرة، مكتبة وهبة، (
 ،٢القـاهرة، مكتبـة وهبـة، ط       (،ل اإلسـالمي  قليات الدينية واحل  األ: يوسف) القرضاوي) (٤٢٥(

  .٢٢-٢١ ص،)هـ١٤٢٠
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قالت كفار قريش أليب طالب إما أن تنهى حممدا وأصحابه عن سـب             ": عباس
 :قال العلمـاء  و. ..لت اآلية ز  ن ف ؛وإما أن نسب إهله وجوه     ،آهلتنا والغض منها  

وخيف أن   ،فمىت كان الكافر يف منعة     ،حكمها باق يف هذه األمة على كل حال       
 فال حيل ملسلم أن     )U (أو اهللا ) السالمالصالة و عليه  ( نيبأو ال  ،يسب اإلسالم 
 ؛وال يتعرض إىل ما يؤدي إىل ذلـك  ،وال كنائسهم  ،وال دينهم  ،يسب صلبام 

  .)٤٢٦("زلة البعث على املعصية ألنه مبن
فأحكـام   :احلكم اإلسالمي ال يرغم أهل الذمة على حكم خيالف دينـهم           -٣

 : مثـل  ،باح عنـدهم   وما هو م   ،العالقات األسرية الزواج والطالق وحنو ذلك     
 ،ير كل ذلك يطبق عليهم من خالل أحكام دينهم ز  ن وأكل حلم اخل   ،شرب اخلمر 

  .وال يفرض عليهم من شريعة اإلسالم شيء إال إذا جلئوا إليها طوعا
 ، ألما من العبـادات يف اإلسـالم       ؛أما الزكاة واجلهاد فموضوعان عنهم    
هم ضريبة أخرى تسمى    وتفرض علي  ،وعبادات املسلمني ال تفرض على غريهم     

 وهـي ضـريبة دفـاع يف        ، يعفى منها الطفل والشيخ واملرأة والعجزة      ،اجلزية
  .)٤٢٧(األصل
صراحة   فقد فهم  : احلكم اإلسالمي ال يصادر ممتلكام وجييز التعامل معهم        –٤

 جواز معاملة غري املـسلمني      درعه عند يهودي قبل وفاته     rمن رهن الرسول    
 وعـدم االعتبـار بفـساد معتقـدهم         ، املتعامل فيه  فيما مل يتحقق حترمي عني    

                                                        
 ، اجلامع ألحكـام القـرآن     :تفسري القرطيب  :أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري      ) القرطيب) (٤٢٦(

  .٧/٦١ ،) دار الشعب،القاهرة(
 ،٢مكتبـة وهبـة، ط     القـاهرة،  (،األقليات الدينية واحلل اإلسـالمي    : يوسف) القرضاوي) (٤٢٧(

  .١٦-١٣ ص،)هـ١٤٢٠
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 غري املسلمني جائز بشرط أن       أنّ التعامل مع   : وهذا يعين  ،همومعامالم فيما بين  
   .يكون املتعامل فيه ليس حمرما
ثبوت أمالك أهل الذمـة يف       : درعه عند اليهوديr    ومن دالالت رهن النيب   

ديهم إال بأنواع املعامالت الـشرعية  وال تؤخذ من أي ، فال يعتدى عليها   .أيديهم
ومل يفـك رهنـها      ، فقد بقيت هذه الدرع عند اليهودي      ،اليت يبيحها اإلسالم  

 ، على قول  rبعد موت الرسول     tحىت مات، مث افتكها أبو بكر        rالرسول  
  .)٤٢٨( يف قول آخرtأو علي بن أيب طالب 

 مستقل داخل الدولـة     خنلص من ذلك إىل أن األقليات غري املسلمة تتمتع بكيان         
وأي أقلية يف العامل ال تطمح      . وقضاءها ، وشريعتها ، كيان حيفظ هلا ممتلكاا    :اإلسالمية

  .إىل احلصول على هذه االمتيازات يف أي نظام يدعي التحضر
        تمع اإلسـالميبعـدما  ،بقي أن نسال ما هو الشيء الذي تريده األقليات يف ا 

 بدينهم  وحىت عدم املساس   ،واألمان ،واالمتالك ،الجتاروا ،توافرت هلم حرية االعتقاد   
  !.عن طريق السب أو الشتم؟

إن كون الدستور ينص على أن الدين اإلسالمي دين األمة املـسلمة بوصـفها              
                                                        

)٤٢٨ ( كالدور واألرضني  : كل شيء جاز أن ميلكه املشرك جاز أن يرهن عند املشرك          : قال املاوردي
واملواشي والثياب والعروض واألثاث؛ ألن رسول اهللا رهن درعه عند أيب الشحم اليهـودي؛               

أثبته  والذي   .٦/١٧٧احلاوي الكبري   . وألن الرهن وثيقة فاستوى فيه املسلم والكافر كالضمان       
 ،صحيح ابن حبـان :  ولذلك مل يستردها النيب يف حياته، معلومابن حبان أن الرهن كان ألجلٍ     

أن أبا بكر افتك الدرع بعد      :  وذكر ابن الطالع يف األقضية النبوية      :قال ابن حجر   ،١٣/٢٦٤
 وأن عليا قضى ديونه،     rبن سعد عن جابر أن أبا بكر قضى عدات النيب           ا لكن روى    rالنيب  
أن أبا بكر افتك الدرع وسلمها لعلي       :  إسحاق بن راهويه يف مسنده عن الشعيب مرسال        وروى

  .٥/١٤٢ ،فتح الباري. بن أيب طالب
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مـن البداهـة     وليس لغريه    ، وكونه ينص على أن قيادة الدولة تكون للمسلم        ،أغلبية
لمني اليت من متطلباا اجلهاد والقـضاء       طبيعي أن تكون إمامة املس    ال الوضعف ،مبكان

  .وإمامة املسلمني يف الصلوات ال يصلح هلا إال مسلم
 هي ضريبة   ، وجتىب كل عام مرة واحدة     ، اليت تؤرق مضاجعهم   ،واجلزية املفروضة 

فلديـه زكـاة     ، وتوازي الزكاة اليت رمبا يدفعها املسلم أكثر من مرة يف العام           ،دفاع
  . وزكاة األنعام،والثمار ع وزكاة الزرو،األموال

 ألن القضاء حتكيم لشرع اهللا      ؛ومشاركتهم يف القضاء واألمن واجليش غري جائزة      
والشرطة واجليش من   ! ؟أو يصلحون هلا   فهل هؤالء تنطبق عليهم شروط هذه الوظيفة      

 فهـل   ، من العبادات يف اإلسـالم     :فالدفاع عن الدولة وحفظ النظام     ،أعمال اجلهاد 
  .!؟دة مقررة على املسلمنينفرض عليهم عبا

  : عدم التمييز ضد النساء-ز
املعركة دائرة على أشدها يف صفحات اجلرائـد والفـضائيات العربيـة             

!! والدراسات االجتماعية والنفسية واإلسالمية حول ضرورة حترير املرأة املسلمة        
 من  هل تنخلع؟ هل تقود السيارة يف بعض اتمعات السلفية       ؟هل تدخل الربملان  

  .؟ وهل؟ وهل؟وهل ؟حجاا
قـوة  ": إحدى فاقدات اهلوية اإلسالمية وصفت احلركة اإلسالمية بأنهـا        

 وليس ذلك شتيمة لكنه وصـف علمـي         ،رجعية معادية للمرأة تدمر منجزاا    
در مبدأ املساواة وتضع املرأة يف مرتبة أدىن بـسبب   ؛واقعي إذ إنّ هذه احلركة 
 :سات نظم احلكم اليت تزعم القيام على أساس إسـالمي          ولنا يف ممار   ،جسدها

حيـث   ،أو وهابيا يف السعودية عربة     ، أو سنيا يف السودان    ،شيعيا كان يف إيران   
 وتعرضت املرأة للطرد    ،جرى إهدار كل احلقوق اليت كانت املرأة قد اكتسبتها        
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 ؛ يف إيـران    ومنع مواد علمية عنها    ، والفصل بني اجلنسني يف التعليم     ،من العمل 
 وجرت إهانة النساء وجلدهن يف الشوارع       ،حبجة أنها ال تالئم عقوهلن احملدودة     

 وفصلت نساء من عملهن يف السعودية ألن جترأن على قيـادة           ،ألن سافرات 
واحلجاب هو يف جانـب      ...والحقهن املطوعون بالعصي كأن ائم     ،السيارة

وما . .. والتحكم الذكوري باسم الدين    ، وتغييب العقل  ، رمز للقهر  :أساسي منه 
كان احلجاب لينتشر يف مصر ذه الصورة اجلنونية لو مل يرتبط جوم األموال             

   .)٤٢٩(النفطية واإلستراتيجية بعيدة املدى لنظام احلكم السعودي للهيمنة على املنطقة
  :وأمام هذه املهاترات واالامات جيب أن نشري إىل احلقائق التالية

!  "  #  $  ]  : قال تعاىل،ملرأة من املرء والنساء شقائق الرجالإن ا
   6  5  4  3  21         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %

  >  =        <  ;  :  98    7Z )من جنسها:ومعىن خلق منها أي) ١: النساء ، 
 .شري خملوق ب: وإنما بنص القرآن،فاملرأة ليست خملوقا من عامل آخر

r  ]  :لقد احتفى القرآن باملرأة احتفاء خاصا يقول احلق عز من قائل
y  x  w   v  u  t  s  z  
¡   �  ~  }  |   {  ¢  

©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £                  ª
±  °   ̄  ®  ¬  «Z )وسبب نزول هذه اآلية ما ؛)٣٥:األحزاب 
 تقول r زوج النيب )هللا عنهارضي ا ( أم سلمة:يرويه اإلمام أمحد يف مسنده عن
                                                        

 القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقـوق      (،حدائق النساء يف نقد األصولية    : فريدة) النقاش) (٤٢٩(
  .٢٧ ص،)م٢٠٠٢ ،اإلنسان
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قالت فلم يرعين  ؟لنا ال نذكر يف القرآن كما يذكر الرجال ما :rقلت للنيب 
قالت وأنا أسرح شعري فلففت شعري مث  ،منه ذات يوم إال ونداؤه على املنرب
فجعلت مسعي عند اجلريد فإذا هو يقول عند  ،خرجت إىل حجريت حجرة بييت

ملسلمني واملسلمات واملؤمنني ا  إن: اهللا تعاىل يقوليا أيها الناس إنّ :املنرب
 أو أمساء ، إن السائلة أم عمارة األنصارية:وقيل .)٤٣٠(واملؤمنات إىل آخر اآلية

  . )٤٣١(بنت عميس
 يبني أن املرأة يف عهد الرسول كانت تبحث هلـا عـن             ،توكثرة السائال 

إذا كان ساوى    واألوضح أن القرآن     ، تثبت فيه جدارا   ،مكان يف ظل اإلسالم   
 إال  ، وعليها ما عليـه    ،بينها وبني الرجل يف التشريعات ليعلمها أن هلا ما للرجل         

أن مساق اآلية يتجه إىل العبادات واألخالق اإلسالمية السامية مـن اخلـشوع           
ألن تلـك    ؛اآليات بني اجلنسني مساواة تامة      ومل تساوِ  ،والصرب وحفظ الفروج  

  .ظاملة هلااملساواة التامة ستكون ال شك 
 ،وأباح هلا لبس احلرير    ،فالتشريع اإلسالمي أسقط عن املرأة فريضة اجلهاد      

فهي إذا كانـت     ،وهذا يعين أن اإلسالم راعى ظروف املرأة       ،والتحلي بالذهب 
 جعلـت هلـا     ، واالرتباط بالزينة  ،من املرء إال أن طبيعتها املنطوية على الضعف       

  .ة ملالبستها للحيض أو النفاس والصوم والصال،أحكاما خاصة يف اجلهاد
 ، أخالقهـن  يف مـثال    )رضوان اهللا علـيهن   (كانت الصحابيات   لقد   -٣
 ، ونظافـة اإلسـالم    ، مع طهـر اإلسـالم     ، واهتمامان، ونشاطهن  ،ووعيهن

                                                        
  ).١١٤٠٥( والنسائي كربى ،)٣٠٥ ٦( دهأخرجه اإلمام أمحد يف مسن:  حديث صحيح)٤٣٠(
)٤٣١) ( ابن اجلوزي (  زاد املسري يف علم التفـسري  :عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،)  ،بـريوت

  .٦/٣٨٤، )هـ١٤٠٤ ،٣ ط،املكتب اإلسالمي
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 ال ختلع   ،ال اختالط، ال خلوة مع األجانب     : واالنضباط الكامل بآداب اإلسالم   
 عـن عائـشة  ف ، عز وجل كما أمر اهللا،غري احملارم وال إبداء زينة ل    ،وال تكسر وال متيع   

 " يا أيها النيب قل ألزواجـك  ":رحم اهللا نساء األنصار ملا نزلت : قالترضي اهللا عنها  
نما أ كr  رسول اهللاوصلني خلـف  ،اعتجرن ا ف ،قن مروطهن ق ش )٥٩:األحزاب(

اِئـشةَ   أَنَّ ع   عروةَ وروى البخاري يف صحيحه عن     .)٤٣٢(على رؤوسهن الغربان  
 يصلِّي الْفَجر فَيشهد معه ِنساٌء من الْمؤِمنـاِت         r  لقد كان رسول اللَّهِ    :قالت

وِطِهنراٍت يف ملَفِّعتم،دأَح نِرفُهعما ي وِتِهنيإىل ب نِجعري ٤٣٣( ثُم( . 
ولكن ذلك كلـه كـان       ،لقد شاركت املرأة الرجل وزامحته يف العبادات      

 . واملسارعة إىل جنة عرضها السموات واألرضس والتناف،تزجا باألخالق العاليةمم
 ومعلمة روى اإلمام أمحـد يف       ، راقية :ولقد شوهدت املرأة يف هذه الفترة     

 وأنا ِعنـد حفْـصةَ      r للَِّه قالت دخل علَينا النيب    عِن الشفَاِء ِبنِت عبد ا    مسنده  
  .)٤٣٤(" كما علَّمِتيها الِْكتابةَ،ه رقْيةَ النملَِةأَالَّ تعلِِّمني هذ" :فقال

 ، اجلهاد مل يفرض عليها فرضا      مع أنّ  ؛هدة متطوعة كما شوهدت املرأة جما   
نسيبة بنت كعب بن عمـرو بـن         :امسهاو ،ةأم عمارة األنصاري   ولقد ضربت 

                                                        
  ).٤٤٨٠(أخرجه البخاري يف صحيحه :  أثر صحيح)٤٣٢(
 كُـن  : عن أُم سلَمةَ قالت،)٨٣٤(عجم الكبري  وأخرج الطرباينّ يف امل،)٣٦٥(البخاري  : أثر صحيح  )٤٣٣(

  . صالةَ الصبِح فَينصِرفْن متلَفِّعاٍت يف مروِطِهن ما يعرفْن ِمن الْغلَِسrِنساًء يشهدنَ مع النيب 
 قال الشيخ :)٧٩٠( والطرباين يف الكبري :)٢٧١٤٠(مسند أمحد بن حنبل : حديث صحيح) ٤٣٤(

واحلديث فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة، وهذا احلديث سكت عنه  :قمشس احل
 إال إبراهيم بن مهدي ، ورجال إسناده رجال الصحيح،املنذري مث ابن القيم يف تعليقات السنن

  .١٠/٢٦٧ ،عون املعبود. ثقة البغدادي املصيصي وهو
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 ،أروع األمثلـة  وهي أم حبيب وعبد اهللا ابين زيد بن عاصم           ،عوف بن النجار  
 عاصم ومع ابنيهـا      بن وشهدت أحدا مع زوجها زيد     ،قد شهدت بيعة العقبة   ف

مث شهدت مع  ،مث شهدت بيعة الرضوان ،إسحاقحبيب وعبد اهللا فيما ذكر ابن     
 وجرحـت  ،فقاتلت حىت أصيبت يـدها  ،ابنها عبد اهللا وسائر املسلمني اليمامة     

  .)٤٣٥(يومئذ اثين عشر جرحا من بني طعنة وضربة
 يغزو  r كان النيب  :عن أنس قال   ف ،ملرأة طبيبة وسط املعامع   كما شوهدت ا  

  .)٤٣٦( يسقني املاء ويداوين اجلرحى،بأم سليم ونسوة معها من األنصار
 ، هلا يف عهد النبوة مكان يف املـسجد        الشاهد من هذا كله أن املرأة كان      و

وهي مع هـذا     ، وسهم يف رواية احلديث    ، وقدم يف اجلهاد   ،ووضع يف التشريع  
 توتقدم من العطـاءا    ،تسهر على راحة أهلها    ،ماهرة وزوجة ،كانت أما  :كله

  .ما مل تستطع املرأة املتحضرة أن تقدمه لعصرها
 ، أنّ من حق املـرأة أن تعمـل        ، بادئ ذي بدء   ، ونقرر :بقيت مسألة عمل املرأة   

  :ولكن مع مراعاة بعدين يف غاية األمهية
ة زوجها أو مساعدة أهلها أو اإلنفـاق        للمرأة أن تعمل وتكافح يف احلياة ملساند       -١

 ، وجيب على اتمـع أن حيميهـا       ،على نفسها وأوالدها مىت مل جتد عائال يعوهلا       
 وحيـافظ هلـا علـى حرمتـها مـن           ،فيوفر هلا من األعمال ما تصون كرامتها      

                                                        
، دار  بـريوت  (،ب يف معرفة األصحاب   االستيعا: يوسف بن عبد اهللا بن حممد     ) ابن عبد الرب  ) (٤٣٥(

  .)٤١٩٠( رقم ،)٤/١٩٤٨ ،علي حممد البجاوي:  حتقيق،)هـ١٤١٢ ،اجليل
 ،)٧٥٥٧(سنن الكـربى عـن أنـس        الرواه النسائي يف    :  له شواهد تدعمه    حديث صحيح  )٤٣٦(

 ،)٢٧٢٧(أكده ابن عباس كمـا يف سـنن ابـن داود             وخروج النساء مع الرسول يف الغزو     
  ).٢٦٣٠(يعلى يف مسنده أبو  و،)١٠٨٣١(الكبري والطرباينّ يف 
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  .ال تطيق  فال تكلف من األعمال ما، ويراعي قدرا التحملية،االختالط
 أو مبفاتنـها لتـرويج      ، أو بـصورا   ، بصوا :ص املرأة  حترمي االجتار بشخ   -٢

  .املنتجات االستهالكية
  :صفوة القول

 فطالب  ، الدين أصال وفرعا   لقد متخض برنامج التجديد البدعي عن استبعاد       -١
  تمع اإلسالمية   ،بعلمنة اوتدمري املؤسسات الديني ،    وحمو التعليم الـديين ، 

 يف تنظيم اتمع على قيم املساواة واحلرية        ةيرباليواختاذ التجربة األمريكية الل   
 ومحل هذا   ، وحكم الشعب نفسه بنفسه أساسا لتنظيم اتمع       ،والدميقراطية

 واستبعد أن تكـون     ،الفريق الدين مسئولية ختلف العامل اإلسالمي وضعفه      
  حينما طبقت  حبجة أا  ،الشريعة اإلسالمية قادرة على النهوض باتمعات     

  .!!يف دول إسالمية ازداد حاهلا سوءا
وإنمـا اسـتبعده     ،من مل يستبعد الدين لفظا واصـطالحا      ومن العلمانيني    -٢

وإنما ليعبد   ، فالدين أصال عند هذا الفريق مل يقدم نفسه ليحكم         ،مضمونا
 ولذلك ففصل الدين    ؛ والعبادة هنا ال تتجاوز عتبة املسجد      ،به اهللا فحسب  

 ومـيش   -حبسب هذا الزعم  -  يعترض عليها الدين   عن الدولة ضرورة ال   
 !!-حبسب هذه الـدعوى   - مهشوىن : ألن الدين يقول   ؛الدين ليس ميشا  

 ،واآليات القرآنية تدعو إىل املساواة والعدالة واحلرية والعدل والـسماحة         
أما غريهـن    ، وحجاب املرأة جائز لنساء النيب     ،والدميقراطية هي الشورى  

 وباجلملة فقد ذهب هـذا الفريـق إىل القـرآن    ،ليهنفالشريعة مل تنص ع   
  .!!!ليأخذوا منه ما جيعل اتمع علمانيا مبباركة الدين

 الدين  وا فسواء استبعد  ،وبذلك يكون الفريقان قد التقيا يف النتيجة النهائية       
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 بغري  ل الفريق األو  : اتفقا على فصل الدين عن الدولة       فالفريقان ،وهستبعديأم مل   
  .!!!-حبسب ادعائهم-  واآلخر مبوافقته، الدينموافقة من

  :الفصلثمرة 
الـتحم   ، لقد قدم رجال املدرسة السلفية منوذجا متكامال لتجديد الـدين          -١

وقدم لنا عطاءات أسهمت يف ابتعاث الدين نقيا         ،بالعقيدة والفقه واحلديث  
  . للبدعةورافضاً ملتزما بالسنة ، مستقيما يف فقهه،يف عقيدته

 ،امت مدرسة حممد عبده اإلصالحية على صدمة اإلحـساس بـالتخلف           ق -٢
  والغـرب         ،وأزمة الفكر اإلسالمي وردم الفجوة بني العـامل اإلسـالمي ، 

 معتقدة بوجود إسالم حقيقـي    ،محبثا عن أسباب التخلف والتقد     فانطلقت
 ، اليت أدت إىل ختلف املسلمني يف العصر احلديث       ملخطئةاته التصورات   بحج
وإصـالح   ،ةي قادر على تصحيح األوضاع املزري     هذا اإلسالم احلقيق  وأن  

وبالعودة إىل   ،وميكن اكتشافه من خالل آليات علمية وتارخيية       ،الشأن العام 
 مع االقتباس املشروط من الغرب الليـربايلّ        ،القرآن وتراث السلف الصاحل   

للتـصدي   ؛ ودعا إىل إعادة تنظيم التعليم الديين اإلسالمي    ،بشكل مدروس 
  . )٤٣٧( الذي كانت تقوم به اإلرساليات األجنبية،لالجتياح الثقايفّ

ولو أنها وقفت    ،ويؤخذ على هذه املدرسة موقفها من عالقة العقل بالنقل          
عند منهج السلف يف تقدمي النص على العقل لرحبنا من هذه املدرسة رحبـا          

  .عظيما
                                                        

جملة امللتقى عـدد    (  ترمجة حازم حميي الدين،    تيار اإلصالح الديين يف مصر،    : "جيلرب") دوالنو) (٤٣٧(
  .٤٠-٣٦ ص،)م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ أكتوبر /صفرين
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 ، بوصفه منهج حياة   ،د اإلسالم اليت تستبع ) التجديدية( يالحظ أن الدعوات     -٣
 ، بل تدعو إىل طرحه كلية وهدم أسـسه        ،ال تنتسب إىل اإلسالم وأصوله    

خبالف بعض الدعوات السابقة اليت كانت حتاول أن متد نسبها إىل أصول            
 كتأويل أهل البدع الذي كان وفق أسس تنتمـي إىل املرجعيـة             ،شرعية
  . املدرسة اإلصالحية أو كاجتهادات، وإن كانت فاسدة،اإلسالمية

 أجنبت لنا العلمانيـة     ،أن هذا االجتاه مرفوض يف عاملنا اإلسالمي       ونظرا إىل    -٤
 ،ويتلون بلـون اإلسـالم     ، استطاع أن يغري جلده    ،الالدينية فريقا جديدا  

حماولة هذا الفريق يف نقض األصول والكليات         وتكمن ،واإلسالم منه بريء  
باسم   وثالثة ، وأخرى باسم االجتهاد   ،ة النص  تارة باسم تارخيي   ،من القواعد 

  . وجتاوز مجود املدونات الفقهية الكالسيكية،مطلب التجديد
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  املبحث األول
   التفسريالتجديد يف

 ، مفهوما وضوابط  ،ديدلقد اتضحت اآلن لدينا الصورة الكاملة حلقيقة التج       
 إثراء البحـث بالنمـاذج      )الثالث والرابع  (وقد مت من خالل الفصلني املاضيني     

 ، اليت كانت هلا حماوالت يف جمال التجديد بعـضها كـان موفقـا             ،والتيارات
  .وبعضها كان سيئاً خالصاً، وبعضها خلط عمالً صاحلاً بآخر سيٍء

 ،بعـد أن حـددنا مفهومـه    ،وقد آن األوان أن نلج إىل جماالت التجديد    
وخصائصه عند   ،ومساته ،ورجاالته ،وعرفنا شيئا غري قليل عن تارخيه      ،وضوابطه

 وسوف نبدأ احلديث هاهنا عن التجديد يف التفسري         .املدارس اإلحيائية املختلفة  
 وتقدمي ما ارتبط باألصل األول من أصول التشريع         ،)U(الرتباطه بكتاب اهللا    

اًكون واجب قبل أن ي،واجب شرعياً منطقي .  
   : نشأة التفسير:أوالً

 بعد أن بين لصحابته الكثري من معاين القرآن كما          rلقد تويف رسول اهللا     
 ومل يبني الرسول عليه الصالة والسالم كـل         ،)٤٣٨(تشهد بذلك كتب الصحاح   

                                                        
 أو بين ألصحابه تفسري مجيع القـرآن        rوقد صرح ابن تيمية وغريه بأن النيب        : قال السيوطي ) ٤٣٨(

 وإن  ، من آخر ما نزل آية الربا      :أنه قال :  عن عمر  هغالبه، ويؤيد هذا ما أخرجه أمحد وابن ماج       
فدل فحوى الكالم على أنه كان يفسر هلم كل مـا     قبض قبل أن يفسرها،    rكان رسول اهللا    

  وإال مل يكن للتخصيص ا وجه، وأما       ،نزل وأنه إمنا مل يفسر هذه اآلية لسرعة موته بعد نزوهلا          
 بعد  ت يفسر شيئا من القرآن إال آيا      r ما كان رسول اهللا      : عن عائشة قالت   ،ما أخرجه البزار  

=  
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 ،لمه العلماء ع ومنه ما ت   ، ألن من القرآن ما استأثر اهللا تعاىل بعلمه        ؛معاين القرآن 
ومنه ما تاع٤٣٩( ومنه ما ال يعذر أحد جبهالته،لمه العرب من لغا( .  

 ،ومن ثَم كانت مجاهري املسلمني يف حاجة إىل من يفسر هلا القرآن الكرمي            
 ، ذا الكتاب ابتـداء    ني وتفسري الصحابة املخاطب   ، r فيعرفهم بتفسري الرسول  

بسات اليت صاحبت نـزول      مبكيه ومدنيه واملال   rوأدرى اخللق بعد رسول اهللا      
  .اآليات

 ،ففسروا ما أم من ألفاظـه  ،ولقد محل الراية بعد الصحابة علماء التابعني      
 ،ودونت عقوهلم وصحفهم روايات التفسري املرفوعة إىل الرسـول والـصحابة          

فحـشيت كتـب    ،وسرعان ما دخل البالغيون والنحويون إىل مضمار السباق  
إنـه   : التفسري بعض كتب حىت قيل عن؛عن جهتهالتفسري مبواد حولت التفسري     
  .)٤٤٠(حيوي كل شيء إال التفسري

  : بدايات االنحراف في التفسير:ثانياً
وأن يلبسها اهللا شـيعا      ،منيت األمة بأن تفترق أكثر من سبعني فرقة       وقد  

                                                        =  
 وأوله ابن جرير وغريه على أا       . كما قاله ابن كثري    ،حديث منكر   فهو .علمه إياهن من جربيل   

.  فسأل اهللا علمهن، فأنزله إليه على لسان جربيـل    ، أشكلن عليه  ،إشارات إىل آيات مشكالت   
  .٢/٥٣٩ ،ان يف علوم القرآناإلتق

، )، بدون تـاريخ   ١بريوت، دار القلم، ط   ( ،التفسري واملفسرون : الدكتور حممد حسني الذهيب   ) ٤٣٩(
١/٥٦.  

حيان يف البحر عن الرازي يف تفسريه مجع يف كتابه يف التفسري أشياء كثرية طويلة، ال                أبو  قال  ) ٤٤٠(
فيه كل شيء   : رفني من العلماء أنه قال    ولذلك حكي عن بعض املتط    . حاجة ا يف علم التفسري    

  ).١/٤٤٥ (، تفسري البحر احمليط.إال التفسري
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وإن كانت ال تزال طائفة من هذه األمة ظاهرين على          ،ويذيق بعضها بأس بعض   
وقد تناولت كل طائفة كتـاب       ، خالفهم حىت يأيت أمر اهللا     احلق ال يضرهم من   

التفاسري كاملرايـا   فظهرت ؛ من اعتدال أو تطرف نفسها تفسره مبا ارتضته ل    ،اهللا
لوم       ،ةاوال  ، وتباين منازعهم  ، تنطبع فيها صور املفسرين على اختالف مشار

  .غرو فكل إناء مبا فيه ينضح
 األمـر الـذي مسـح    ،قل عن أهل الكتاب مث متادى األمر بالتساهل يف الن     

ولسنا يف هذا املقـام نبحـث عـن          ،بدخول اإلسرائيليات إىل ميدان التفسري    
 اليت ختالف القرآن الكرمي     ، اليت أدت إىل حشو التفاسري ذه النقوالت       ،األسباب

 والتفاصيل اليت   ، والقصص اليت هي أشبه باألساطري     ،نفسه يف طعنها يف أنبياء اهللا     
أخرج البخاري والنـسائي   فيما   : قال r صحيح أن النيب     ،جة للتفسري ا  ال حا 

 ويفسروا بالعربية   ، التوراة بالعربانية  يقرءونكان أهل الكتاب    " :t عن أيب هريرة  
 وال تكذبوهم وقولـوا    ،ال تصدقوا أهل الكتاب    :r فقال رسول اهللا     ،ألهل اإلسالم 

  .)٤٤١(" وحنن له مسلمون،نا وإهلكم واحد وإهل،نزل إليكمنزل إلينا وأُآمنا بالذي أُ
 ،فسياق احلديث ال يدل على أن النيب كان يدفع صحابته إىل األخذ عنهم            

 ألن ما يقولونه ال نـستطيع أن        ؛ كان دعوة للكف عنهم    r وإمنا ما فعله النيب   
 ؛ ورمبا يكون كاذبا،فرمبا يكون صادقاً   ، بعدما تعرض لعملية حتريف    ،حنكم عليه 

  . تكذيب الصادق وتصديق الكاذب:عملية االستماع من مظااوعندئذ تصبح 
فهذا الفهم يف الكف عنهم أكـده        ،وما أقوله ليس احنرافا يف فهم احلديث      

                                                        
 ، والنسائي يف سـننه    ،)٤٢١٥(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب التفسري       :  حديث صحيح  )٤٤١(

  ).١١٣٨٧( يف كتاب التفسري
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  :- tأخرج البيهقي يف سننه عن جابر بـن عبـد اهللا            فيما   - بقوله   rالنيب  
وا  أن تـصدق   مـا إ ،وقد ضلوا  ، لن يهدوكم  فإم ،شيء هل الكتاب عن  أتسألوا   ال(

 بني أظهـركم مـا حـل لـه إال أن      لو كان موسى حياً  واهللاِ ، أو تكذبوا حبق   ،بباطل
  .)٤٤٢()يتبعين

 ولكن النـصح    ،فاحلديث نص صريح يف الكف عنهم وعدم األخذ منهم        
ال تـصدقوا أهـل      : حلديث أالنبوي سرعان ما تنوسي حتت وطأة الفهم اخلط       

 العام  rرد معه إىل موقفه     و ، فلو رد احلديث إىل سياقه     ،الكتاب وال تكذبوهم  
  . لوقفنا على حقيقة األمر،من األخذ عنهم وسؤاهلم

يتمثل يف قول   فأما احلديث اآلخر املستشهد به يف احلديث عن بين إسرائيل           
قال رسول اللَِّه    :قال t عن أيب هريرةَ     : فيما أخرجه أبو داود يف سننه      rالنيب  
r: " ثُوا عداِئيلَ و   حرِني ِإسن ب جـروإذا عدنا إىل إمام أهل السنة أمحد )٤٤٣("ال ح 
 -فيما يوضحه عنه ابنه أبو الفـضل      - جنده   ،حنبل نتتبع موقفه من احلديث     بنا

من حدث عين شيئا   : أنه قال  rقال أيب يروى عن النيب      ": على النحو التايل قال   
 حدثوا عن بين إسـرائيل وال      rوقال النيب    ،كذب فهو أحد الكذابني    يرى أنه 
 حـدثوا  :فقال ،ث عن بين إسرائيل   ث عنه وبني ما حيد     ففرق بني ما حيد    ،حرج

فيكون الرجل حيـدث   ،فإنه كانت فيهم األعاجيب  ؛عن بين إسرائيل وال حرج    
                                                        

 ،)١٤٦٧٢( ومسند أمحد بن حنبـل       ،)٢٠٧٢(سنن البيهقي الكربى    : يطالع:  حديث حسن  )٤٤٢(
  .١٣/٣٣٤وقد حسنه ابن حجر يف الفتح 

وهـو  . ، عن عبد اهللا بن عمـرو ٣٤٦١البخاري يف صحيحه، برقم  أخرجه  :  حديث صحيح  )٤٤٣(
 وأخرجه النسائي يف كتاب العلم من طريـق         ،)٣٦٦٢(داود يف سننه يف كتاب العلم        أيبعند  

  . تكذبوا علي وال، وحدثوا عين،حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج: أيب سعيد اخلدري بلفظ
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ث وال حيد  ،ث به فال بأس أن حيد    ، وهو يرى أنه ليس كذلك     ،عن بين إسرائيل  
  .)٤٤٤("إال ما يرى أنه صدق rعن النيب 

لوقـوع الكـذب يف      ؛روى عنـهم  فيما ي  نه ال احتياط   أ يشعرفاحلديث  
 وإذا افترضـنا أن     ،rرسـول اهللا     دعو للتثبت عند رواية حديث    يو .روايام

 ،ل أحاديثهم على القرآن الكرميز ناحلديث رخصة يف الرواية عنهم فال جيوز أن ن        
ا واعلم أن كثري  " : فقال ،يف تفسريه ) رمحه اهللا (وقد فطن لذلك العالمة السعدي      

   قد أكثروا يف حشو تفاسريهم من )رمحهم اهللا(من املفسرين 
وجعلوها تفسريا لكتاب    ،لوا عليها اآليات القرآنية   ونز ،قصص بين إسرائيل  

  .حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج :r اهللا حمتجني بقوله
 غـري  ، تكـون مفـردة  ه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجهٍ      أناه  والذي أر 

 ، قطعا فإنه ال جيوز جعلها تفسريا لكتاب اهللا       ؛لة على كتاب اهللا   ز  ن وال م  ،مقرونة
ال تـصدقوا   " :r ا قال وذلك أن مرتبتها كم    ؛r إذا مل تصح عن رسول اهللا     

 وكان ،فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها   ،"وال تكذبوهم  أهل الكتاب 
 والقطع بألفاظه ،من املعلوم بالضرورة من دين اإلسالم أن القرآن جيب اإلميان به      

فال جيوز أن جتعل تلك القصص املنقولة بالروايات اهولة اليت يغلـب             ،ومعانيه
 وال يستريب ، معاين لكتاب اهللا مقطوعا ا     ، أو كذب أكثرها   ،على الظن كذا  

  .)٤٤٥("ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل ؛ذا أحد
                                                        

ـ ١٤٠٨ ، الدار العلمية ،اهلند (،مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه أيب الفضل صاحل       ) ٤٤٤(  ٣٦٨ ص،)هـ
  .٣٤١مسألة رقم 

ابـن  : تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، حتقيـق        : عبد الرمحن بن ناصر   ) السعدي) (٤٤٥(
  .١/٥٥، )هـ١٤٢١ ، مؤسسة الرسالة،بريوت (،عثيمني
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 يف ،)ابن عباس(لقرآن  موقف ترمجان ا على،مبين وموقف السعدي السابق  
 ،فقد صح عنه فيما أورده البخاري يف صـحيحه         ،عدم األخذ من اإلسرائيليات   

وكتاب اهللا الذي أنزله     ؟معشر املسلمني كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء        يا" :قال
  أخبار ثُعلى نبيه أحد      اهللا تقرءونه غضا مل يشأهـل    أنّ :وقد حدثكم اهللا تعـاىل     ،ب 
  هو من عنـد     :وقالوا ،وكتبوا بأيديهم الكتاب   ،وغريوه ،لوا كتاب اهللا  الكتاب قد بد

وال واهللا ما    !جاءكم من العلم عن مساءلتهم      أفال ينهاكم ما   ؛ليشتروا به مثنا قليال    ؛اهللا
   .)٤٤٦("نزل إليكمرأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أُ

راً لتفـسري   لكن الذي ال يصح األخذُ به هو أنْ جنعل اإلسرائيليات مصد          "
الكتاب العزيز، أو تفسري املفاهيم اإلسالمية، ال اإلنكار املطْلق لصحة كل مـا             

 مجلةً وتفصيالً؛ وذلك ألنّ احلديث قد نص على         ،هل الكتاب ِمن رواياتٍ   أعند  
أنّ فيما عندهم حقّاً وباطالً، وأنّ هذا يوجب التثبت يف تصديق روايـام، أو              

  .تكذيبها
 3  4   5  ]:  تعاىل إىل بعض ما عندهم، فقال      بل قد حاكمهم اهللا   

  F  E  DC         B  A  @  ?  >  =    <  ;  :  9  8      7  6
 L   K           J  I  H  GZ       ولو كان ذلك بـاطالً   ،  ٩٣: آل عم ران

لَما حاكمهم إليه؛ فينبغي التنبه إىل أمهية هذا املوقف الصحيح لإلسـالم ِمـن              
  ". الكتابروايات أهل

                                                        
 ، ويطـالع ،)٢٥٣٩(رواه البخاري يف صحيحه كتاب االعتصام بالكتاب والسنة   : يحأثر صح ) ٤٤٦(

  .١/١١٩: تفسري ابن كثري
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  : اتجاهات التأليف في التفسير:ثالثاً
 ٍةرخ وصل األمر يف أَ    ا وإنم ،ومل يقف األمر عند املوضوعات واإلسرائيليات     

 ويف  ، لقواعد النحو والبالغة أو الفقه     من الوقت إىل أن حتول التفسري إىل تطبيقٍ       
يت تلقيناهـا يف    أنّ دروس التفسري ال   ": هذا اإلطار يشري الشيخ حممد الغزايلّ إىل      

 فما يعيها ويربع    ،األزهر لستني سنة خلت كانت تطبيقا لقواعد اللغة والبالغة        
 وهذه الوسائل وإن    ،فيها إال متمكن يف النحو والصرف واملعاين والبيان والبديع        

 تكـون هـي   ،إال أنها ال يصح أن تتحول إىل غايات       ،كانت مهمة يف التفسري   
   .)٤٤٧("اهلدف املنشود من التفسري

  :)٤٤٨(يف األمناط اآلتية ونستطيع أن حندد اجتاهات التفسري
 ، ومعانيـه ، أساليب الكتـاب :من وجه نظره إىل البحث يف : من املفسرين -١

 وقد سـلك    ، وجعل ذلك هدفه   ،وبيان ما احتوى عليه من بالغة وفصاحة      
  .  فأملّ بالكثري من مقاصد البالغة،هذا املسلك الزخمشري يف كشافه

حـىت كـأن     ،وتوسع يف بيان وجوهه    ،من وجه النظر إىل إعرابه     :ومنهم -٢
 ، الزجاج يف تفسريه معاين القرآن  :القرآن هلذا نزل، ومن سلك هذا املسلك      

  .وأبو حيان يف البحر احمليط
وزاد يف ذلـك     ،من وجه النظر إىل األخبار والقصص عمن سلف        : ومنهم -٣

                                                        
) ١٤٢٤ ،٥القاهرة، دار الـشروق، ط (تراثنا الفكري يف ميزان الشرع والعقل، : حممد الغزايل ) ٤٤٧(

  .١٢٤-١٢٣ص
تفـسري  (لع ذلـك يف     يطـا  .أفدنا من الشيخ أمحد مصطفى املراغي يف حتديد هذه االجتاهات         ) ٤٤٨(

  .١٢-١/١١جملد ) ١٣٩٤، ٣بريوت، طبعة دار التراث العريب، ط) (املراغي



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٣٠٦ 

  .اخلازنوالثعليب  : هؤالءومن أشهر ،قوم من كتب التاريخ واإلسرائيليات
إخل ...من وجه مهه إىل األحكام الشرعية من عبادات ومعـامالت          : ومنهم -٤

  .كما فعل القرطيب يف تفسريه
 وحماجـة   ، ومقارعة الـزائغني   ،من عين بالكالم يف أصول العقائد      : ومنهم -٥

  .  ولصاحب التفسري الكبري القدح املعلى يف هذا امليدان،املخالفني
  .من اجته إىل الوعظ والرقائق ممزوجة حبكايات الصوفية :هم ومن-٦
من سلك طريق التفسري باإلشارة إىل دقائق ال تنكشف إال ألرباب            : ومنهم -٧

  . )٤٤٩(ابن عريب املوسوم بالفتوحات املكية :ومن ذلك تفسري ،السلوك

  :تجديد التفسير  مشروع:رابعاً
  :االجتاهات اآلتية  يف رؤيتنا لتجديد التفسرينعرضوأمام هذا كله 

  :محو ما علق بالتفسير من موضوعات وإسرائيليات -أ
ن  مِ  أوهام ،فقد علق بتفسري الكتاب العزيز على مر القرون وتوايل األعوام         

 كما أن حرص عدد غري قليل من املفسرين علـى           ،فعل العقل البشري القاصر   
 أدى إىل   ،لـسند ل  دون متحـيص   ، اليت تقع حتت أيديهم    ،حشد كل الروايات  

                                                        
كان ينبغي أن يسمى الفتوحات الروميـة؛ لكـون   : يعلق الشيخ حممد الغزايلّ على هذا التفسري بقوله    ) ٤٤٩(

لـيت يـنقض    أصل الديانة النصرانية، وغري ذلك من املهاترات ا        ابن عريب يدافع عن التثليث الذي هو      
 ،)٦١-٦٠ ص ،تراثنا الفكري يف ميزان الشرع والعقـل      ( : ودسها يف تفسريه، يطالع    ،بعضها بعضاً 

 y  x  w  v  u   tZ]  "): عـز وجـل   (ومن مناذج تفسريه اإلشاري قوله يف قول احلق         
ومنبعها مـن  حياا، هو قمع هواها الذي : هي النفس احليوانية، وذحبها  : "ما نصه ) ٦٧:البقرة(

  .٢/٦٣ مناهل العرفان يف علوم القرآن .!!األفعال اخلاصة ا بشفرة سكني الرياضة
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وهذه املرويات حتتاج إىل متحـيص وحبـث         ،باملرويات تضخم كتب التفاسري  
 أهـو   ، فليس كل ما ورد يف كتب التفسري يؤخذ دون معرفة حكمه           ،وتنقيب

  .؟جتعله متروكاصحيح أم معلول بعلة 
 ومن  :وألجل هذا خطت مدرسة املنار خطوة إىل األمام يف جتديد التفسري          

 أكثر ما روي يف التفـسري باملـأثور أو      ": قول صاحب املنار  ذلك ما نلحظه يف     
 ، املزكية لألنفس  ، وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية     ،كثريه حجاب على القرآن   

فاملفضلون للتفسري باملأثور هلم شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة          ،رة للعقول املنو 
انت احلاجة شديدة   فك: مث قال .. . قيمة هلا سندا وال موضوعا      اليت ال  ،الروايات

، على الوجه الذي يتفـق       تتوجه العناية األوىل فيه إىل هداية القرآن       ،إىل تفسريٍ 
 ، والتبشري ، اإلنذار : من ،نزل من أجله   وما أُ  ،لة يف وصفه  ز  ناآليات الكرمية امل   مع

  .)٤٥٠(...واهلداية واإلصالح
هم فْكما قد ي   ،واحلق أننا يف جمال التفسري ال نطالب بإعدام التفسري باملأثور         

 أو معلول بعلـة  ، ولكننا نطالب بتنقيته مما هو موضوع     ،من كالم صاحب املنار   
ديل عنها يف عمليـة      اليت ال ب   ، وهذا األمر ميثل املرحلة األوىل     ،جتعله غري مقبول  
يالصحيحالتجديد السن .  

       نا ال نوافق العالمة الذهيبـ  ،فيمـا ذهـب إليـه     ) رمحه اهللا (كما أن  ن ِم
 أو وهـم    ، ألنه مل يكن جمرد خيال     ؛املوضوع من التفسري له قيمته العلمية     ":أن
ق خلقا ِلخ،   ولـه قيمتـه     ، يهم الناظر يف التفسري درسه وحبثه      ، ما بل له أساس

                                                        
القاهرة، دار املنـار،     (، تفسري املنار  : املشتهر باسم  .تفسري القرآن احلكيم  : حممد رشيد ) رضا) (٤٥٠(

  .١/١٠ ،)هـ١٣٧٣، ٤ط
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   .)٤٥١("الذاتية وإن مل يكن له قيمته اإلسنادية
  ليلج إىل  ،فإننا نفتح بذلك الباب    ؛ أخذنا بكالمه  افالعالمة الذهيب هاهنا إذ   

 وينسب  r يفتري الكذب على صحابة رسول اهللا        ،عامل التفسري كل أفاك أثيم    
 فـنحن ال    ، مع مضمون اآليـة    اً وإن كان ما يقولونه متفق     ،إليهم ما مل يقولوه   

 وال  ، ال يوثـق ـم     أن يبىن فهمنا يف التفسري باملأثور على ما دسه رجالٌ          نقبل
 إال أنهم هم وسـطاؤه      ، كان ال يعرف بالرجال    وإن ،واحلق ،بأغراض وضعهم 

  .إلينا وطرقه
 ولكنـهم  ،ومن معامل احلق أن نشري إىل أنّ علماءنا التفتوا إىل هذه الظاهرة     

 لكـل   ، دون الدخول إىل عامل التمحيص الـدقيق       ، للتفسري  عام ٍميواكتفوا بتق 
  .الروايات املوضوعة

ء ه جـز يلإ املنسوب ،وهذه النصوص تشري إىل كثرة الوضع على ابن عباس   
اس من تفـسري ابـن      بتنوير املق " : وقد طبع مرارا حتت عنوان     ،كبري يف التفسري  

كثرة الوضع على ابن عباس إىل أنـه   )رمحه اهللا(جع العالمة الذهيب    ر وي ،"عباس
والوضع عليه يكسب املوضوع ثقة أقوى مما لو وضع على           ،كان من بيت النبوة   

وكان من   ،له اخللفاء العباسيون   أضف إىل ذلك أنّ ابن عباس كان من نس         ،غريه
  .)٤٥٢(الناس من يتقرب إليهم مبا يرويه عن جدهم

ولكن املهم أن نشري هنا إىل أنّ هذا ال يعين عدم كثرة الروايات يف التفسري               
  .الثابتة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما

                                                        
  .١/١٦٧ ،)مرجع سابق: (التفسري واملفسرون) ٤٥١(
  .١/٨٦، )جع سابقمر: (التفسري واملفسرون) ٤٥٢(
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إىل أنّ األمر يف الوضع والضعف قد       ) عليه شآبيب املغفرة  (ويشري السيوطي   
 :، وِمن ذلك قوله    من ألفه إىل يائه    ، التفسري من كتب  كله كتاٍب   توهني يشمل

 التفسري الذي مجعه موسى بن عبد الرمحن        : لوهاء رواا  ،ومن التفاسري الواهية  "
وهو قدر جملدين يسنده إىل ابن جريج عن عطاء عن ابن            ،)٤٥٣( الصنعاينّ الثقفي
ـ         ،)رضي اهللا عنهما  (عباس   ذا إىل وضـع     وقد نسب ابن حبـان موسـى ه
   .)٤٥٤("احلديث

  :نماذج مما يجب أن يغربل من المرويات
  :)عليه السالم(واقعة سكر آدم دعوى  -١

ورأيت ":  متحدثا عن أكل آدم من الشجرة      ،قال الرازي يف التفسري الكبري    
م يف أثناء الـسكر فعـل       ثُ ،أن حواء سقته اخلمر حىت سكر      :يف بعض التفاسري  

كان مأذوناً له يف تناول كل       )عليه السالم (ألنه   ؛يدوهذا ليس ببع   :قالوا ،ذلك
كان مأذوناً يف تناول     ،فإذا محلنا الشجرة على الرب     ،األشياء سوى تلك الشجرة   

                                                        
 ، منكر احلديث، ليس بثقـة     ،موسى بن عبد الرمحن الثقفي الصنعاين يعرف بأيب حممد املفسر         ) ٤٥٣(

 وقـد  .بن عباس كتابا يف التفسريا عن ،بن جريج عن عطاء  ا وضع على    ،دجال: حبان قال ابن 
  مث قال يف آخرها هذه األحاديث بواطيـل، الكامـل يف ضـعفاء             ،عدي أحاديث  ذكر له ابن  
 وموسـى   ،)٧٩٤( رقـم ،  ٢٦٣، والكشف احلثيـث ص    )١٨٣١: ( رقم ٦/٣٤٩ ،الرجال

عبد الرزاق بن مهام الصنعاين فاألخري ثقة اخـتلط   :الصنعاين هذا ليس صاحب تفسري الصنعاين  
أتيناه قبل املائتني وهو صحيح البصر ومن مسـع  : لذهاب بصره يف آخر حياته، قال اإلمام أمحد       

  .٢/١٦٦ ، اليواقيت والدرر.منه بعد عماه فهو ضعيف
)٤٥٤) (دار الفكـر   بريوت،(الدر املنثور،   : عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي      ) السيوطي 

  .٨/٧٠٢ ،)هـ١٤١٣
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 لقوله تعاىل يف صفة مخر اجلنة      ، مخر اجلنة ال يسكر    إنّ :ولقائل أن يقول   ،اخلمر
[Ì    Ë  ÊZ )٤٥٥()"٤٧:الصافات(.   

  لنا رواية ينقضها القرآن نفـسه ويـشري   كيف حيكي   والعجب من الرازي
 وما حاجة التفسري إىل تلك الرواية اليت ال قيمة          ،إىل أنها منقوضة  ! الرازي عينه   

ذلك حرص املفسرين على حشد كل ما عرفـوه أو          إىل   ويبدو أن الداعي     ؟هلا
  .حفظوه يف تفسري اآلية القرآنية

  :واقعة الغرانيقدعوى  -٢
وهاكم  ، دون أن يشري إىل ضعفها     ،واقعة عجيبة  ،روى الطربي يف تفسريه   

فتمىن يومئـذ    ،يف ناد من أندية قريش كثري أهله      جلس رسول اهللا    " : قال :نصها
 Z!  "      #  ]  :فـأنزل اهللا عليـه     ،أن ال يأتيه من اهللا شيء فينفروا عنـه        

أفرأيتم الالت والعزى ومنـاة  " : حىت إذا بلغ rفقرأها رسول اهللا     ،)١ :النجم(
 شفاعتهن  تلك الغرانقة العلى وإنّ    :ألقى عليه الشيطان كلمتني    ،"لثالثة األخرى ا

  .)٤٥٦("فتكلم ا ،لترجى
قـال  ": وقد نقل القرطيب عن القاضي عياض ما يؤكد أن الرواية موضوعة          

 األمة أمجعت فيمـا  نّ إ:rالقاضي عياض بعد أن ذكر الدليل على صدق النيب     
  ال قصدا   ،ن اإلخبار عن شيء خبالف ما هو عليه       ه معصوم فيه م   طريقه البالغ أن 

                                                        
 ،التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب    : فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي       ) الرازي) (٤٥٥(

  .٣/١٣، )هـ١٤٢١بريوت، دار الكتب العلمية (
)٤٥٦) (جامع البيان عـن تأويـل آي       : حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر         ) الطربي

  .١٧/١٨٦، )هـ١٤٠٥ ،بريوت، دار الفكر (،القرآن
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 لنا يف الكالم على مـشكل       اعلم أكرمك اهللا أنّ   ": وال سهوا وغلطا   ،وال عمدا 
  :هذا احلديث مأخذين

  . يف توهني أصله:أحدمها
  .على تسليمه :والثاين

 ، فيكفيك أن هذا حديث مل خيرجه أحد من أهل الصحة          ،أما املأخذ األول  
 ،وإمنا أولع به ومبثله املفـسرون واملؤرخـون        ،م متصل ثقة  وال رواه بسند سلي   
  .)٤٥٧(..". املتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم،املولعون بكل غريب

عن طريـق النظـر يف    ،وقد أبدع الشيخ الشنقيطي حينما رد تلك الرواية       
:  وأشار إليه بقولـه )رمحه اهللا( اختطه الشيخ  وهو منهج،اتساق اآليات القرآنية 

أن يقـول    : قدمنا يف هذا الكتاب املبارك أن من أنواع البيان اليت تضمنها           وقد"
 .ويكون يف اآلية قرينة تدل على بطالن ذلك القول ،قوالً :بعض العلماء يف اآلية   

 وهذا القول الذي زعمه كثري من املفسرين وهو أن          ،لنا لذلك بأمثلة متعددة   ومثَّ
 الذي هو   ، والكفر البواح  ،شرك األكرب هذا ال  rالشيطان ألقى على لسان النيب      

العزى ومنـاة    الالت و  :يعنون ،"تلك الغرانيق العال وإن شفاعتهن لترجتى     " :قوهلم
 اليت ختللها   ،الذي ال شك يف بطالنه يف نفس سياق آيات النجم          ،الثالثة األخرى 

 r ألن النيب  ؛قرينة قرآنية واضحة على بطالن هذا القول      إلقاء الشيطان املزعوم    
والعزى ومناة الثالثـة     قرأ بعد موضع اإللقاء املزعوم بقليل قوله تعاىل يف الالت         

̧  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ]  :األخرى   ¶  µ  ́    ³  ²  ±
                                                        

)٤٥٧) (القرطيب (       اجلامع ألحكام القرآن  : أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب،)   القاهرة، دار
  .١٢/٨٢ ،)الشعب
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  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  ÂZ )٢٣: النجم(.  
يسب آهلتهم هذا السب العظيم يف سورة  rوليس من املعقول أن النيب 

ألن العربة  ؛ إال وغضبوا ومل يسجدوا،ري املزعوماخلأخراً عن ذكره هلا بالنجم مت
 وهي اآليات ،مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطالن هذا القول ،بالكالم األخري

 الرسل وإخوانه من r الدالة على أن اهللا مل جيعل للشيطان سلطاناً على النيب
w  v  |  {  z   y  x  }  ]  : كقوله تعاىل،وأتباعهم املخلصني

  ~   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �
  «Z )٤٥٨()١٠٠- ٩٩: النحل(.  

  :)مهت به وهم ا( :واقعةدعوى  -٣
يف  ) ا همU(:) ( املروية يف تفسري قول احلق        الباطلة ومن ذلك الروايات  

 : يف قولـه tأخرج أبو نعيم يف احللية عن علي بن أيب طالـب          سورة يوسف   
[>  =  <A  @  ?Z )وكان  ، قال طمعت فيه وطمع فيها     ،)٢٤:يوسف

 فقامت إىل صنم مكلل بالدر واليواقيت يف ناحية       !! حبل التكة  م ه أنْمن الطمع   
 : فقالـت  ؟أي شـيء تـصنعني     :فقال ،البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه     

 تـستحيني   :)u(فقال يوسف    ،ستحيي من إهلي أن يراين على هذه الصورة       أ
وال أستحي أنا من إهلي الذي هو قائم على كل           ،نم ال يأكل وال يشرب    من ص 

وأخرج  .وهو الربهان الذي رأى    ،ال تنالينها مين أبداً    :مث قال  !نفس مبا كسبت  
 tوأبو الشيخ عن جماهد      ،وابن أيب حامت   ،وابن املنذر  ،جرير وابن ،عبد الرزاق 

                                                        
أضواء البيان يف إيضاح القرآن : حممد األمني بن حممد بن املختار اجلكين الشنقيطي      ) يالشنقيط) (٤٥٨(

  .٢٨٦ -٢٨٥/ ٥ ،)هـ١٤١٥ ،بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر (،بالقرآن
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وجلس منها جملـس     ،ه حىت بلغ ثنت   !!حل سراويله  :قال A  @ Z]  :يف قوله 
 فخرجت  ، فضرب بيده على صدره    ،)u( فمثل له يعقوب     ،الرجل من امرأته  
  .شهوته من أنامله

وسـعيد بـن     ،وأبو الشيخ عن عكرمة    ،وابن أيب حامت   ،وأخرج ابن جرير  
وجلس منـها   ،حل السراويل :قال F  E  D  C  B Z]  :يف قوله  ،جبري

فدفع صدره   ، عاضاً على أصابعه   ،ب فيها وجه يعقو   فرأى صورةً  ،جملس اخلاتن 
 إال  ،فكل ولد يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولـداً          ،فخرجت الشهوة من أنامله   

   .)٤٥٩(ه نقص بتلك الشهوة ولداً فلم يولد له غري أحد عشر ولداًفإن )u(يوسف 
يوسف الصديق مل يذكر اهللا عنـه       " :إىل أن ) رمحه اهللا (  تيمية نوقد أشار اب  

 :ذكر اهللا عنه ما يناسب الذنب مـن االسـتغفار بـل قـال             فلهذا مل ي   ،ذنبا
[  Q   P  O   N  ML     K  J  I  HZ )٢٤:يوسف (

ه مل يصدر منه سوء      وهذا يدل على أن    ،ه صرف عنه السوء والفحشاء    أن :فأخرب
 ،F  E  D  C  B      A  @  ?>  =  <Z]  : وأما قولـه ،وال فحشاء 

 ، خطـرات  مه :ال اإلمام أمحد اهلم مهان    كما ق  ، اسم جنس حتته نوعان    :فاهلم
وهوقد ثبت يف الصحيح عن النيب        . إصرار مr ّالعبد إذا هم بسيئة مل تكتب  أن 

وإن تركها   ،وإن عملها كتب له سيئة واحدة      ،عليه وإذا تركها كتبت له حسنة     
) u(  ويوسـف  .من غري أن يتركها مل تكتب له حسنة وال تكتب عليه سيئة           

هم ه وذلـك   ، إلخالصه ؛ولذلك صرف اهللا عنه السوء والفحشاء      ؛ا تركه هللا  م
اإلخـالص املوجـب     وعارضـه  ،وهو اهلم  ، للذنب يإمنا يكون إذا قام املقتض    

                                                        
  .٢/٢١٢ ،)مرجع سابق: (أضواء البيان) ٤٥٩(
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مل يصدر منه إال حسنة يثاب       )u(فيوسف   ، القلب عن الذنب هللا    النصراف
ـ  ،وجلس جملس الرجل من املرأة ،ه حل سراويله  وأما ما ينقل من أن     .عليها ه وأن

بـه وال     فكله مما مل خيرب اهللا     ، وأمثال ذلك  ،رأى صورة يعقوب عاضا على يده     
 الذين هم من أعظـم  ،ما هو مأخوذ عن اليهود فإن ،وما مل يكن كذلك    ،رسوله

 ،وكل من نقله من املسلمني فعنهم نقلـه     ، فيهم  على األنبياء وقدحاً   الناس كذباً 
  .)٤٦٠("احدا وحرفاً rمل ينقل من ذلك أحد عن نبينا 

هـذه  " : فقد علق على هذه الروايات بقوله      ،أما الشيخ العالمة الشنقيطي   
قسم مل يثبت    : منقسمة إىل قسمني   ،األقوال اليت رأيت نسبتها إىل هؤالء العلماء      

وقـسم ثبـت عـن       ،وهذا ال إشكال يف سقوطه     ،نقله عمن نقله عنه بسند صحيح     
 ، الغالب علـى الظـن     ،لظاهر ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك فا        ،بعض من ذكر  

ومل يرفـع    ،ه ال جمال للرأي فيـه      ألن ؛ما تلقاه عن اإلسرائيليات   ه إن  أن ،قنيياملزاحم لل 
 ه ال ينبغي التجرؤ علـى القـول يف نـيب اهللا   وذا تعلم أنr، منه قليل وال كثري إليه  

مثـل  يريد أن يزين ا اعتماداً على   ،يوسف بأنه جلس بني رجلي كافرة أجنبية      
  .)٤٦١( مع أن يف الروايات املذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب،هذه الروايات

والعالمة الشنقيطي يف رد هذه      ةولقد أبدع كل من شيخ اإلسالم ابن تيمي       
 الذي يتلى إىل    ، الذي وصفه ربه يف القرآن     ،)u( الفرية عن يوسف الصديق   

 وأا راودتـه  ،أة بعينها براءته وأعلنت املر، بأنه من عباده املخلصني  ،يوم القيامة 
وهل يعقل أن حتـشى     !! ؟بعد ذلك حبل السراويل   ) اهلم( فهل يفسر  ،فاستعصم

  !.؟التلفيقاتالتفاسري ذه 
                                                        

  .٢/٣٣٩ ،)مرجع سابق:(الفتاوى الكربى) ٤٦٠(
  .٢/٢١٤ ،)مرجع سابق: (أضواء البيان) ٤٦١(
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  :صفوة القول
 وال  ، ال يؤبه لـه    ، فهو تفسري مرفوض   ، أي تفسري يناقض القرآن نفسه     إنّ

فإنها ال تقبـل     ، وكذا التفسري املبين على روايات موضوعة      ،يؤخذ يف احلسبان  
 موضوع أو ضـعيف      وكذا التفسري الذي يتخذ من حديثٍ      ،حبال من األحوال  

   . ينطلق منها يف بعض جوانبه،قاعدةً
حينما ) عليه سحائب الرمحة  (ومن ثَم فإنين أردد مقولة الشيخ حممد الغزايلّ         

ـ  جل )أو أي جهة علمية حمترمة يف العامل اإلسالمي       (ل األزهر   طالب بأن يشكِّ    اًان
وروايات  ،وموضوعات ،لتنقية كتب التفاسري مما علق ا من إسرائيليات        ؛علمية

  . )٤٦٢( فضال عن اخلاصة، أن يتداوهلا العامة،ال تصح حبال من األحوال
  :وبذلك ميكننا أن نشري إىل أنّ عملية التصفية جيب أن تقوم على ثالثة حماور

 وطـرد  ، عن طريق علم الرواية  ، متحيص الروايات املكذوبة من الصحيحة     :أوهلا
 ، الفرديـة  ليت األمر ال يقتصر على اجلهود      ويا. اإلسرائيليات من عامل التفسري   

أو  ،تفسريمها مـن اإلسـرائيليات     فليس يكفينا أن جيرد السعدي واملراغي     
 فال يلجأ إليها إال قليال يف ،عا قريبا منهز نينـزع الشيخ أبو بكر اجلزائري م 

 أو حيمل العالمة الشنقيطي يف أضواء البيان علـى       ،" التفاسري أيسر"تفسريه  
 ، وإمنا جيب أن تتحد هذه اجلهـود       ، فينقضها التلفيقاتعدد كبري من هذه     

  . حتت راية فريق متكامل من أهل العلم
 ، وختالف آياتـه   ، اليت تناقض القرآن الكرمي نفسه     ، رد الروايات املأثورة   :وثانيها

 اليت نالت   ،يطي وابن تيمية يف رد الروايات املتهافتة      كما فعل العالمة الشنق   
                                                        

  .١٢٨ ،)مرجع سابق (،تراثنا الفكري: حممد الغزايلّ) ٤٦٢(
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 ،)ولقد مهت به وهم ا    : (من نيب اهللا يوسف يف معرض تفسري قوله تعاىل        
 داخلي ينبع مـن    :أحدمها : أن عملية التصفية تكون عملية ذات شقني       :أي

شري يبحث يف علم الرواية ف    ي خارجي   :واآلخر ،عرض التفسري على القرآن   
   .عات واإلسرائيلياتإىل املوضو

ترتب على هذه الرواية املوضوعة من أحكام أو تفسريات           حذف كل ما   :وثالثها
  . أو تأويالت مفتعلة،مغلوطة

  : التفاسير من بدع التفاسيرتخليص –ب 
 ،االسـتعمال  :شرط التفسري الصحيح أن يكون مطابقا للفظ من حيـث         

 يسمي ما كان على     وصاحب الكشاف  . عريا من التعسف   ،سليما من التكلف  
  . )٤٦٣( بدع التفاسري:خالف ذلك

 يرى أنه   ،)هـ٥٣٨:ت( عند الزخمشري    "بدع التفاسري "واملتابع ملصطلح   
 ولذلك فلم يكن الزخمشري جيمـع هـذه         ؛يضم كل تفسري طريف ال دليل له      

مر قد يكون    وهذا أ  ،وإنما فيما يبدو لنا لطرافتها     .)٤٦٤(البدع لنقدها ومتحيصها  
                                                        

، )هـ١٣٨٤ ،القاهرة، مطبعة البايب احلليب   ( ،تفسري التحرير والتنوير  : حممد الطاهر بن عاشور   ) ٤٦٣(
٣٠-١/٢٩.  

 ويقف عندها موقف املعتـرض الـرافض،    ،احلق أن الزخمشري أحيانا ينقد بدعة التفاسري هذه       ) ٤٦٤(
 وقفته عند تفسري  : قليل يف كشافه، ومن وقفاته اجلريئة مع بدع التفاسري هذه          ولكن هذا الصنيع  

ومـن بـدع    ،  )١٠:امللكU:(  [        Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½Z )(قول احلق   
ـ  أو ،التفاسري أنّ املراد لوكنا على مذهب أصحاب احلديث      أنّ على مذهب أصحاب الرأي، ك

 قد أنزل   ،هذه اآلية نزلت بعد ظهور هذين املذهبني، وكأن سائر أصحاب املذاهب واتهدين           
من الناجني ال حمالة وعدة املبشرين من الـصحابة         هو  اهللا وعيدهم، وكأن من كان من هؤالء ف       

=  
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فيه ) U( الذي خاطبنا اهللا     ، أما مع البيان القرآينّ    ، أديب د تناول عمل  مقبوال عن 
 فليـست   ،فإن تلك البدع تعد خروجا على وظيفة التفسري        ،بلسان عريب مبني  

 وإنما إيضاح معىن اآلية لفهمها      ، عرض كل ما شذّ وند لطرافته      :مهمة التفسري 
   . مث للعمل ا يف العبادات واألحكام،أوالً

  :ن تلك البدع التفسيريةنماذج م
 L   K  J  IZ  ]  : قولـه تعـاىل     التفاسري يف تفسري    بدع -١

 : معنـاه  نّأم و ه من الكلْ  نأومن بدع التفاسري    ": قال الزخمشري  ،)١٦٤:النساء(
   .)٤٦٥("وجرح اهللا موسى بأظفار احملن وخمالب الفنت

عىن البديع الـذي   ذا امل د يف البيان القرآين   ِرمل ت ) مكلْ(واملالحظ أن كلمة    
  كما أن وصف موسى      ،أشار إليه الزخمشري )u (    بالكليم أمـر ال يعارضـه

 وأنه سبحانه يرفع    ، بأنه يكلم رسله   نفسه فاهللا عز وجل أخرب عن       ؛البيان القرآين 
"  #  $  %  &  ')  (  *  +       ,-   .  ]  :لةز  ن امل همن يشاء هلذ  

0  /... Z )متـسق  ،باخلطاب اإلهلي) مكلّ (: فتفسري ،)٢٥٣ :البقرة 
   .مع البيان القرآين وسياق اآليات

ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ]  : قوله تعـاىل    التفاسري يف تفسري   بدع -٢
                                                        =  

 أكثرهم مل يـسمعوا باسـم   ، مل يضم إليهم حادي عشر، وكأن من جيوز على الصراط    ،عشرة
  .٤/٥٨٣ الكشافتفسري . يقنيهذين الفر

)٤٦٥) (زيـل    الكشاف عن حقائق التن   : القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي     أبو  ) الزخمشري
بريوت، دار إحيـاء التـراث       (،عبد الرزاق املهدي  :  حتقيق وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،    

  .١/٦٢٤ ،)العريب
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  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  ÍZ )مل .)٦٩ :البقــرة 
عن احلـسن   ولكنه روى ،ينص صاحب الكشاف على بدعة تفسريية هلذه اآلية   

  . )٤٦٦(سوداء شديدة السواد :)صفراء فاقع لوا (أن )هـ١١٠:ت( البصري
 ويف ، من بدع التفاسري على أن هذا التفسري    "فتح القدير "وقد نص صاحب    

وهـذا مـن بـدع       ،سوداء :ا صفراء معناه  وروي عن احلسن أنّ   " :هذا يقول 
 الذي هـو  ،دق على اللون األسودصكيف ي ، وليت شعري  ،التفاسري ومنكراا 

وكيف يصح وصفه بالفقوع الذي يعلم كـل  ! ؟ه يسر الناظرين أن،أقبح األلوان 
    ؟ي على األسود بوجه مـن الوجـوه  ره ال جيمن يعرف لغة العرب أن ! هم فـإن

  قال الكسائي  ،حالك وحلكوك ودجوجي وغربيب    :يقولون يف وصف األسود   
   .)٤٦٧(" إذا خلصت صفرته، فقع لوا يفقع فقوعا:يقال) هـ١٨٩:ت(

o  n   m  l  ]  : قوله تعـاىل يف تفسري  التفاسري   بدع -٣
sr  q  p  y   x   w  v  u  t  Z )٢٧:األحزاب(،    قال الزخمـشري 

 .كنا حندث أا مكة    :t وعن قتادة    .فارس والروم  :tعن احلسن   " )وأَرضاً(
ومن  . كل أرض تفتح إىل يوم القيامة      :وعن عكرمة  .هي خيرب  :tوعن مقاتل   

٤٦٨("ساءهمه أراد نبدع التفاسري أن(.  
 وصرف اللفظ   .وال شك أن تفسري األرض بالنساء حيتاج إىل دليل واضح         

وطاملا أن األمـر   ، لقرينة واضحة: أي،عن معناه الواضح إىل غريه يكون لسبب    
                                                        

  .١/١٧٨ ،)مرجع سابق (،الكشاف )٤٦٦(
  .١/٩٨ ،) سابقمرجع (،فتح القدير )٤٦٧(
  .٣/٥٤٢ ،)مرجع سابق( ،الكشاف )٤٦٨(
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 وهكذا جند أن متابعة بدع التفاسري اليت تنقض السياق          ،بال قرينة فإنه ال قيمة له     
واملقصود بالسياق هاهنا ما يسبق     ( ،الصحيح والقرائن الدالة على املعىن      ،القرآين

من اآليات وكل اآليات اليت تتحدث عن املوضـوع          اآلية من آي وما يلحقها    
  . أمر ال غىن عنه يف جتديد التفسري-)  ألا قرائن دالة؛املثار

ومن ثَم فمن الضروري مبكان أن تفرغ دراسة خاصة للتصدي ملا يـسمى            
 وحتكم عليهـا يف ضـوء التفـسري        ،ا ومصادرها  تتعرف أصوهل  ،ببدع التفاسري 

 مع مراعاة أن البيان القـرآينّ       ، ومدى انتهاكها حلدود دالالت األلفاظ     ،باملأثور
  .وحدة متكاملة ونسيج حمكم البناء

 ،وحنن بذلك ال نريد أن نطمس معامل هذا الفن يف كتب التفسري فحسب            
 وال خـري    ،ال شـيء حتتـه     الذي   ،وإمنا نريد أن منحو من التفاسري هذا الغثاء       

 وخماصمتها للمعـىن    ، لطرافتها إالفالبدعة التفسريية ما مسيت بدعة       ،منه يرجى
   .الواضح اجللي

  :غرائب التفسير اإلشاريالتفسير من  تمحيص -ج
 إلشارة خفية تظهر ألرباب     ، تأويل القرآن بغري ظاهره    :والتفسري اإلشاري 

قـال تـاج    قد  و ،وبني الظواهر املرادة  ميكن التوفيق بينها    و ،السلوك والتصوف 
قوالً اشتمل على بعـض غرائـب التفـسري         " لطائف املنن "الدين عطاء اهللا يف     

 تفسري هذه الطائفة لكالم اهللا سبحانه وتعـاىل         أناعلم  " :اإلشاري، وهو قوله  
ولكن ظاهر   ، الظاهر عن ظاهره   إحالة ليست   ، باملعاين الغريبة  rوكالم رسوله   
ـ ،ودلت عليه يف عرف اللسان   ،   له اآليةه ما جلبت    اآلية مفهوم من    أفهـام م  وثَ

 :وقد جاء يف احلـديث     ، واحلديث ملن فتح اهللا تعاىل قلبه      اآلية تفهم عند    ،باطنة
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فال يصدنك عن    .)٤٦٩(مطلع ولكل حد  ،ولكل حرف حد   ،لكل آية ظهر وبطن   
ىل وكالم   كالم اهللا تعا   إحالةهذا   : يقول لك ذو جدل    أنتلقي هذه املعاين منهم     

 ، هـذا  إالال معىن لآلية     : لو قال  إحالةوإمنا يكون    ،فليس ذلك بإحالة   ،رسوله
 مـرادا ـا     ، بل يفسرون الظـواهر علـى ظواهرهـا        ،وهم ال يقولون ذلك   

  .، وهذا كالم مما ال يصح قبوله يف تفسري كتاب اهللا تعاىل)٤٧٠(موضوعاا

   :الفرق بين التفسير اإلشاري والباطني
وبـني   ،ة املسمى بالتفسري اإلشاري   علم الفرق بني تفسري الصوفي    ومن هنا ي  

 بل حيضون عليـه    ،فالصوفية ال مينعون إرادة الظاهر     ،ة املالحدة تفسري الباطني ، 
، م الظـاهر كِّحومل ي ، إذ من ادعى فهم أسرار القرآن     ،ال بد منه أوالً    :ويقولون
هم ة فـإن  وأما الباطني  .ب قبل أن جياوز البا    ، كمن ادعى بلوغ سطح البيت     فهو

  .)٤٧١( وقصدهم نفي الشريعة،ما املراد الباطن وإن، الظاهر غري مراد أصالإنّ :يقولون
 A  @  ? Z]  : قوهلم يف قولـه تعـايل  :ومن مناذج تفسري الباطنية 

مبادرة  : وقالوا يف اجلنابة إنّ معناها     ، ورث النيب علمه   ، إنه اإلمام  :)١٦ :النمل(
 جتديد : ومعىن الغسل  ،قبل أن ينال رتبة االستحقاق     ،ء السر إليه  املستجيب بإفشا 

                                                        
  .rوهو حديثٌ باطلٌ، ال يصح عن رسول اهللا ) ٤٦٩(
دار  ،بـريوت  (،أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم       : صديق بن حسن  ) القنوجي) (٤٧٠(

امي وكشف الظنون عن أس   ،  ٢/١٨٣ ،عبد اجلبار زكار  :  حتقيق ،)هـ١٣٩٨ ،الكتب العلمية 
بريوت، دار الكتب   (،  مصطفى بن عبداهللا القسطنطيين الرومي احلنفي     :  تأليف الكتب والفنون، 

  .١/٤٣٢، )هـ١٤١٣ ،العلمية
 ،بـريوت، دار الفكـر    (،  مناهل العرفـان يف علـوم القـرآن        :حممد عبد العظيم  ) الزرقاين) (٤٧١(

  .٢/٥٧ ،)هـ١٤١٦
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هو التربي والتنظف من اعتقاد كـل        : ومعىن الطهور  ،العهد على من فعل ذلك    
   .)٤٧٢(مذهب سوى متابعة اإلمام

أصل التفسير اإلشاري:  
      وإذا كنا قد فرقنا بني التفسري اإلشاري،  نا جيـب أن     ، والتفسري الباطينفإن 

 اًىل أن أصحاب التفسري اإلشاري ينطلقون من حديث أن للقرآن ظـاهر           نشري إ 
ديث ذكره السيوطي    واحل ،واحلديث مشهور ومتداول يف كتب التفسري      ،اًوباطن

ثـالث  " :rقال رسول اهللا     :قال tعن عبد الرمحن بن عوف       يف الدر املنثور  
 ، مـن وصـلين   لْ صِ : والرحم تنادي  ،القرآن له ظهر وبطن حياج العباد      :حتت العرش 

   .)٤٧٣(" واألمانة،واقطع من قطعين
                                                        

  .٣/٣٩٤ ،)املرجع السابق) (٤٧٢(
 ومل أقف عليـه    . وقد نسبه إىل احلكيم الترمذي     ،٧/٥٠٠ ،الدر املنثور : حديث مرسل ضعيف   )٤٧٣(

قال رسول اهللا   :  قال tعن ابن مسعود    : يف سننه وقريب منه ما أخرجه ابن حبان يف صحيحه         
r: )    ٧٥(، صحيح ابن حبـان      ) لكل آية منها ظهر وبطن     ،أنزل القرآن على سبعة أحرف(، 

 فوالذي نفسي بيـده     ،ال تتوسدوا القرآن  : ن قال عن احلس : وما أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه     
 والذي نفسي بيده ما منه آية اال وهلا         ، إىل عطنها  ،قال املعقولة  أو   ،أشد تفصيا من اإلبل املعقلة    

 وما  ،)٥٩٦٥( مصنف عبد الرزاق  .  ولكل حد مطلع   ، وما فيه حرف اال وله حد      ،ظهر وبطن 
لوكنت متخذا  ( :r قال رسول اهللا     : قال أخرجه الطرباين يف األوسط والكبري عن ابن مسعود       

 ، وأنزل القرآن على سبعة أحـرف      ، ولكن صاحبكم خليل اهللا    ،خليال الختذت أبا بكر خليالً    
 كمـا   ،)١٠١٠٧( املعجم الكـبري     ،)٧٧٣( املعجم األوسط    ).لكل حرف منها ظهر وبطن    

ز    علي يف كـن    وللظاهر والباطن رواية أخرى عن اإلمام     . )٥٤٠٣( يعلى يف مسنده  أبو  أخرجه  
 كقطع ،فإذا التبست األمور عليكم ...  (: فقال r قال خطب رسول اهللا      tعن علي    :العمال

حل مصدق، ومن جعله إمامه قـاده إىل          وما ، فإنه شافع مشفع   ، فعليكم بالقرآن  ،الليل املظلم 
=  
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موقفنا من التفسير اإلشاري:  
١–     وهي األحاديث اليت تفرق بني      ، األحاديث اليت متهد للتفسري اإلشاري 

:  جاء يف اإلحكام البن حزم     ، مرسلة : أحسن ما يقال فيها أنها     ،الظاهر والباطن 
 وما استدل بهوقال الشاطيب   ،)٤٧٤(" أصالً هذه كلها مرسالت ال تقوم ا حجة      "
  . )٤٧٥( سلك املراسيليف إمنا غايته إذا صح سنده أن ينتظم )من األحاديث(

 : وقد يقال  ،وهذا يدل على أنها وردت إلينا من طرق غري واضحة معاملها          
فالتضعيف طاملا مل يبلـغ      ،r إنّ ضعف احلديث ال يعين أنه مل يصدر عن النيب         

 ، وعلى كـل حـال  ،تمل الصواب وحيتمل اخلطأ حي ،حد الوضع فهو دليل ظين    
 وخـصوصا  ، األدلة الظنيـة تبىن أُسسه علىه ال إليفمنهج التجديد الذي ندعو   

 .  وطريقة متبعة يف التفسري،عليه عندما يصبح الدليل الظين منهجا يبتىن
 ؛r  ال يبينه النيب،الباطل احملال أن يكون لآلية باطن فمن : أما منت احلديث–٢
قال اهللا  .وهذا ال يقوله مسلم ،مرغ كما أُه يكون حينئذ مل يبلِّألن)U(:  
 [  O  N  M  LK  J  I  H   GT  S  R   Q  PZ 
 - حيدثوهذا مل-  ،وإذا افترضنا أنّ الرسول قصر يف البالغ املبني ،)٩٢ :املائدة(

  . )٤٧٦(وصف كتابه ست مرات يف القرآن بأنه كتاب مبني) U(فإنّ اهللا 
                                                        =  

 له  ،زلالفصل ليس باهل  هو  الدليل إىل خري سبيل، و     وهو اجلنة، ومن جعله خلفه قاده إىل النار،      
 ز العمـال  كـن ، .).. ال حتصى عجائبـه ، حبره،وباطنه علم عميق  ،   فظاهره حكم  ،ظهر وبطن 

)٤٠٢٧.(  
  .٣/٢٨١، )مرجع سابق(اإلحكام البن حزم ) ٤٧٤(
)٤٧٥ ( املوافقات للشاطيب)٣/٣٨٤ ،)مرجع سابق.  
  .٣، وسبأ٧٥، ١، والنمل٦، وهود٦١، ويونس٥٩األنعام: ورد ذلك يف السور اآلتية) ٤٧٦(
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إنّ الكتاب واضح يف : وإذا قيل؟يكون مبينا وله ظاهر وباطنفكيف 
 ألنّ القرآن نزل بلسان ، هذا حمض افتراء: قلنا، أما لغته فإا مراوغة،أحكامه

i  h  g  f  e  d  c     ]  : ولنتأمل قوله تعاىل عن القرآن،عريب مبني
v  u     t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     jZ )الشعراء: 

 الباطن ما اسمن قلبك إىل أن العبث بالقرآن حتت ئ وبذلك يطم)١٩٥-١٩٢
  .هو إال شعبذة ودجل

) هـ٤٢٧:ت( ليب النيسابوريا فطالع تفسري الثع،وإذا مل يعجبك هذا القول
!  "  #    $  %  &  '  )(  *  +    ,-  .  /  ]  :لقوله تعاىل

     >  =    <  ;  :  9  8   7  6  5  4  32  1  0  ?    
  K   J  I  H  G  FE  D  C  B   A  @Z )٢٦٠ :البقرة( :

ن إبراهيم أُمر بذبح أربعة أشياء يف أطنها اوظاهر اآلية ما ذكره أهل التفسري وب"
فالنسر  ،ياس كما ذبح يف الظاهر األربعة األطيار بسكني احلديدإلعينه بسكني ا

 ، احلرص:والغراب ،وجتهازينة الدنيا  :والطاووس ، لطول العمر واألجل:مثل
  . )٤٧٧(الشهوة :والديك

 من أن تكون تلك اآليات      فبدالً! ؟فانظر كيف اقتطعت اآليات من سياقها     
فإبراهيم -ه  ت ومن مثبتا  ،الباهرات الداالت على القدرة املطلقة من ركائز اإلميان       

اهللا  فأراد ،ولكنه إميان القلب والعقل ، ومؤمن بالقدرة على البعث  ،مؤمن بالغيب 
)U (    اليقني إىل عـني الـيقني     علمفنقله من    ،أن يطمئن قلبه بإميان املشاهدة - 

                                                        
بريوت، ( ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن     :عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب      ) الثعاليب() ٤٧٧(

  .٢/٢٥٧ ،) بدون تاريخ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات
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  . وشهوة، وحرص، وزينة، أجل:حتولت عند أهل الباطن وأرباب اإلشارة إىل
 ولكنه وضـع احلمامـة مكـان     ، وقع فيه البيضاوي   ،ليباوما وقع فيه الثع   

احلمامة مل تكن هـي  ويبدو أن    )٤٧٩(!!ويف رواية بدل احلمامة بطة     )٤٧٨(!!النسر
 يف هذه األربعة    وان اختلف ياملفسركثري أن    فقد ذكر ابن   ،وحدها املختلف عليها  

إذ لو كان يف ذلك مهم لـنص عليـه    ،وإن كان ال طائل حتت تعيينها    ؟  هي ما
 ، والـديك  ،سوالطـاوو  ، هي الغرنوق  : عن ابن عباس أنه قال     يفرو ،القرآن
 ، وديكـاً  ، وهـو فـرخ النعـام      ،رأال و ، أخذ وزا  :وعنه أيضا أنه   ،واحلمامة
   .)٤٨٠(وساًووطا

يف اآلية قد تاهت ما بني النـسر        وهكذا جند أن اإلمياءة واإلشارة، املدعاة       
وال شك أن الوقوف عند ظاهر اآلية كان أسلم من هـذا            !! والبطة واحلمامة   

اصده ق وتشويه البيان القرآينّ مب    ، الذي جيرنا إىل االفتراء على كتاب اهللا       ،اهلذيان
  .الواضحة ودالالته البينة

 ، فال ميكن أن نقبل الباطن مبعىن اهلـذيان        : إذا افترضنا صحة احلديث    -٣
وباطنـها عظـة     ، القصص ظاهرها اإلخبار الك األولـني      نّإ" :وإمنا قيل فيه  
 وهو  :وباطن ، التالوة والتفهم  :الظهر: وقيل معىن الظهر والبطن    .)٤٨١("لآلخرين

                                                        
 ،) بدون تاريخ  ،بريوت، دار الفكر   (،تفسري البيضاوي : إبراهيم بن حممد الشريازي   ) البيضاوي) (٤٧٨(

١/٥٦٣.  
روح املعاين يف تفـسري     : اب الدين السيد حممود األلوسي البغدادي     الفضل شه أبو  ) األلوسي) (٤٧٩(

  .٣/٢٨ ،)بريوت، دار إحياء التراث العريب( ،القرآن العظيم والسبع املثاين
  .١/٣١٦ ،)مرجع سابق(تفسري ابن كثري ) ٤٨٠(
: قيق، حت الربهان يف علوم القرآن    :عبد اهللا أبو  حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي        ) الزركشي) (٤٨١(

=  
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   .)٤٨٢(التدبر والتفكر
    الذي ذهب إىل أن الباطن لن يكون سوى         ،ولعل هذا كان اختيار الشاطيب

ما يكون ملن التفـت     فالتدبر إن " : وااللتفات إىل مقاصده   ،التدبر آليات الكتاب  
فاعلم أن اهللا تعاىل إذا نفـى       ":مث قال الشاطيب عقيب ذلك     )٤٨٣(...إىل املقاصد 

 وعدم اعتبارهم للمراد    ،مرفذلك لوقوفهم مع ظاهر األ     ؛الفقه أو العلم عن قوم    
   .)٤٨٤("وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد اهللا من خطابه وهو باطنه ،منه

وهـو مقـصد     ،ويكون هو اهلدف من التفسري     ،وهذا الباطن لكي يؤخذ   
                                                        =  

هـو  و" :قال ابن سالم. ٢/١٦٩ ،)هـ١٣٩١ ،بريوت، دار املعرفة  (،الفضل إبراهيم أبو  حممد  
قد قص عليك من نبأ عـاد ومثـود         ) عز وجل (عندي أشبه األقاويل بالصواب؛ وذلك أن اهللا        

:  إمنا هـو   ،الظاهرهو  وغريمها من القرون الظاملة ألنفسها، فأخرب بذنوم وما عاقبهم به، فهذا            
يف الظاهر خرب، وأما الباطن منه فكأنه صري ذلك اخلـرب عظـة   هو  ث حدثك به عن قوم ف     حدي
 فيحل بك ما حل م من عقوبته، أال ترى أنه ملا أخربك             ؛ وتنبيها وحتذيرا أن تفعل فعلهم     ،لك

 أن ذلك مما يبني أن من صنع ذلك عوقب مبثل عقوبتهم،            ، وما أنزل م   ،عن قوم لوط وفعلهم   
ل لك إن السلطان أتى بقوم قتلوا فقتلهم، وآخرين سرقوا فقطعهم، وشـربوا             وهذا كرجل قا  

غريب : حديث حدثك به، والباطن أنه قد وعظك بذلك       هو  اخلمر فجلدهم، فهذا الظاهر إمنا      
بـريوت، دار    (،حممد عبد املعيد خان   . د: عبيد، حتقيق  أيبللقاسم بن سالم اهلروي      ،احلديث

  .٢/١٣ ،)هـ١٣٩٦ ،الكتاب العريب
حممـد زهـري    و ،شعيب األرناؤوط : احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق    : شرح السنة، تأليف  ) ٤٨٢(

ـ ١٤٠٣ ،٢، ط املكتب اإلسالمي : دار النشر :  بريوت - دمشق( ،الشاويش ، )م١٩٨٣-هـ
١/٢٦٤.  

: حتقيـق  املوافقات يف أصول الفقـه، : إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي    ) الشاطيب) (٤٨٣(
  .٣٨٥- ٣٨٤/ ٣ ،)ت. د،بريوت، دار املعرفة (،بد اهللا درازحممد ع

  .٣/٣٨٢ ،)املرجع السابق) (٤٨٤(



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٣٢٦ 

  :له شرطان عند الشاطيب ،اآلية
وجيري على   ،أن يصح على مقتضى الظاهر املقرر يف لسان العرب         :أحدمها
  .الكون القرآن عربي ،ةياملقاصد العرب

 يف حمل آخر يشهد لـصحته   - أو ظاهراً  نصاً-  أن يكون له شاهد    :خرواآل
 ، أو كان له معـارض     ،ه إن مل يكن له شاهد يف حمل آخر        ألن ؛من غري معارض  

     صار من مجلة الدعاوي اليت تردة غري مقبولـة     والدعوى ،عى على القرآن  دا
  .باتفاق العلماء

 ما ظهر مـن معانيهـا   :ن ظاهرها إ : معىن الظاهر والباطن   فإن قيل يف   –٤
يت أطلع اهللا تعاىل عليها     لما تضمنته من األسرار ا     :وباطنها ،ألهل العلم بالظاهر  

  :ستةبشروط ميكننا أن نقبل ذلك التفسري  :، قلنا)٤٨٥(أرباب احلقائق
  .أال يتناىف وما يظهر من معىن النظم الكرمي -١
٢- راد وحده دون الظاهره املأال يدعى أن.  
x  w  v  ]  : كتفسري بعضهم قوله تعاىل    ،أال يكون تأويال بعيدا سخيفا     -٣

  yZ )ماضيا وكلمة احملـسنني    ) ملع(جبعل كلمة   ) ٦٩ :العنكبوت
  .مفعوله

٤- أو عقلي أال يكون له معارض شرعي.  
   .)٤٨٦(أن يكون له شاهد شرعي يؤيده -٥
 ،مسة املأخوذة من املوافقات شـرطا آخـر   وميكننا أن نضيف للشروط اخل     -٦

                                                        
  . ونسبه البن النقيب١/٧، )مرجع سابق (،تفسري روح املعاين )٤٨٥(
  .٢/٥٨، ومناهل العرفان يف علوم القرآن ٤١١-٤١٠/ ٢التفسري واملفسرون ) ٤٨٦(
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اللغـوي املتمثـل يف    :يتمثل يف كون التفسري اإلشاري ال يناقض السياقني      
ـ      : وسياق احلال  ،السابق والالحق من اآليات    ول ز  ناملتمثل يف أسـباب ال

  إخل ...والبيئة املكانية والزمنية واملخاطبني وحالتهم
رة عن خواطر تثريها اآلية يف نفس الشيخ ليس  إنّ التفسري اإلشاري عبا:وإذا قيل

 ، فهي من التفسري، إذا وافقت الضوابط السابقة  ، قلنا إن هذه اخلواطر واإلهلامات     ،غري
 ولكننا مـن  ، ألا جمرد خواطر؛وإذا مل توافقها فهي خاطرات ال ننكرها على صاحبها  

  . ه التفسري عنهاز نجهة أخرى ن
 ، تفسري الشيخ حممد متويل الشعراوي     :ستوقفتينومن التفاسري احلديثة اليت ا    

         ه من قبيل التفسري اإلشاريورمبا كانت مقدمـة     ؛فقد يظن بعض طلبة العلم أن 
 حيث يقول الشيخ الـشعراوي      ،التفسري اليت كتبها الشيخ بنفسه توحي بذلك      

 هي هبـات    ،خواطري حول القرآن الكرمي ال تعين تفسريا للقرآن وإمنا        ": نفسه
   .)٤٨٧(!!" أو بضع آيات،ختطر على قلب مؤمن يف آية. .صفائية

 فاخلواطر اإلميانية ال تصنع أربعة عشر جملدا يف التفسري هي حصيلة تفسريه            
 ، واخلواطر اإلميانية ال تبين تفسريا يتعرض للسرية       .لنصف القرآن الكرمي فحسب   

ناسـبة بـني     وامل ، واملعجميـة  ، والصرفية ، والقواعد البالغية  ،وقصص األنبياء 
  . )٤٨٨(اآليات

                                                        
)٤٨٧ (  حممد متويل الشعراوي : تفسري الشعراوي،) جملـد  ) م١٩٩١-  ه١٤١١،  لقاهرة، أخبار اليوم  ا

١/٩.  
 ،يف القرآن الكـرمي   ) حق(تتبع معاين كلمة    : التايل ميكنك أن تطالع مناذج مما سبق على النحو       ) ٤٨٨(

 والتوجيه ،١٤/٨٤٦٤ جملد )جناح الذل(، وأثر التوجيه البالغي يف     ٨٤٧٢ -١٤/٨٤٧١جملد  
بني اآليات ربـط احلـديث عـن النفـاق          ، واملناسبة   ١٤/٨٤٦٠جملد  ) أف(اللغوي لكلمة   

=  
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 ولكـن   ، مما تلوح ألرباب اخلواطر    ،وحنن ال ننكر أن التفسري فيه إشارات      
 والـذي أراه أن تفـسري       ،للتفسري منهج خيتلف متاما عن منهج اخلواطر املزعوم       

 الذي يسترشد باملستويات اللغويـة      ،الشيخ الشعراوي من قبيل التفسري البياين     
 مع الوقوف على املالبـسات      ) والنحوي والبالغي  املعجمي والصريفّ (املختلفة  

 وقـد   ،وعادات املخاطبني بالكتاب العزيـز     ،ولز  نأسباب ال  :املصاحبة لآليات 
بلغت براعة الشيخ يف توجيه كل ذلك إليضاح معىن اآليـة والوقـوف علـى         

 مـن قبـل     يات اليت متثل أحكاما تعرضـت للتـشويه        وخصوصا اآل  ،هدايتها
  . )٤٨٩(ماملستشرقني وأذنا

          وإن نـص    ،وبذلك جند أن هذا التفسري ليس من قبيل التفسري اإلشـاري 
  .صاحبه على أنه منه

وهذا يلقي بتبعاته على عاتق اللجان العلمية اليت من املفترض أن تقوم مبهمة           
حيث من املفترض أن تعد هذه اللجان تقريرا عن كل تفـسري يـبني               ،التصفية

  . يف التصفيةة مؤلفه قبل الشروع منهجه وخط
مما علق ا من هـذه        فتتمثل يف تنظيف التفاسري املعتربة     :أما اخلطوة الثانية  

 ويكون ذلك مبراجعتها من قبـل جلـان         -أقصد من هذه الطامات   -اإلشارات  
. علمية متخصصة تبني خمالفتها الصرحية ملقاصد البيان القرآين وسياق اآليـات          

  .اليت أوضحناها سابقاًوتستبقي ما تراه مطابقا للشروط الستة 
                                                        =  

  .١٤/٨٤٦٩ جملد ، وبر الوالدين،اهللا وحده بعبادة
 ،٨٥١٥-١٤/٨٥١٤ جملـد   ، وقفته أمام هداية القرآن مـن املرتـد        :يطالع على سبيل املثال   ) ٤٨٩(

  .٨٥١٣-١٤/٨٥١٢ جملد ،وهداية القرآن يف القصاص
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  : تقنين التفسير بالرأي–د 
 الـرأي ال جيوز تفسري القـرآن مبجـرد        "أشار الزركشي يف الربهان أنه      

فأما تفسري القرآن مبجرد الرأي     " :وقال ابن كثري   )٤٩٠("أصل من غري    واالجتهاد
حدثنا حممـد بـن    : حيث قال)رمحه اهللا تعاىل( ملا رواه حممد بن جرير    ؛فحرام
 حدثين عبد األعلى هو ابن عـامر        ،حدثنا سفيان  ،حدثنا حيىي بن سعيد    ،ربشا

من قال يف القـرآن     ( :قال rعن ابن عباس عن النيب       الثعليب عن سعيد بن جبري    
وقال ابن جرير حدثين أمحد بن عبدة  ،)برأيه أو مبا ال يعلم فليتبوأ مقعده من النـار   

لقد أدركت فقهاء    :قال ،بن عمر حدثنا عبيد اهللا     ،حدثنا محاد بن زيد    ،الضيب
والقاسم بـن    ،منهم سامل بن عبد اهللا     ،املدينة وإم ليعظمون القول يف التفسري     

   .)٤٩١("بن املسيب وسعيد ،حممد
فإن من قال فيه مبا      : قال القرطيب  ،على أن التفسري مبجرد الرأي هو املذموم      

 ،خمطـئ  فهو   ،ل من غري استدالل عليه باألصو     ،سنح يف ومهه وخطر على باله     
 فهـو   ، املتفق على معناهـا    ،وإن من استنبط معناه حبمله على األصول احملكمة       

 مجلة ما حتصل يف معىن حديث التفسري بالرأي         :قال ابن النقيب  و .)٤٩٢("ممدوح
  :مخسة أقوال
  .ل العلوم اليت جيوز معها التفسري التفسري من غري حصو:أحدها

                                                        
  .٢/١٦١ ،)مرجع سابق (،الربهان يف علوم القرآن )٤٩٠(
 أخرجه الترمذي يف سـننه يف       :حديث حسن  واحلديث املذكور    ،٧ – ١/٦ ،فسري ابن كثري  ت )٤٩١(

هذا " : وقال الترمذي  ،)٨٠٨٤( والنسائي يف سننه يف كتاب القرآن        ،)٢٩٥٠(كتاب التفسري   
  ."حديث حسن

)٤٩٢( تفسري القرطيب، )١/٣٣ ،)مرجع سابق.  
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  . اهللافسري املتشابه ال يعلمه إال ت: الثاين
 ،والتفسري تابعا  ، التفسري املقرر للمذهب الفاسد بأن جيعل املذهب أصال        :الثالث

  .فريد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا
  . التفسري بأن مراد اهللا كذا على القطع من غري دليل:الرابع

  .)٤٩٣( واهلوىباالستحسان التفسري :اخلامس
 أن يـضبط التفـسري   ،اتق اددوأمام هذا يصبح من األعباء امللقاة على ع       

ويضع له من الضوابط اليت تصل به إىل مظان خدمة الكتاب الكرمي ال              ،بالرأي
ألـا شـارحة     ؛نةمن الس و أن يطلب املعىن من القرآن      فاألصل ،اإلساءة إليه 

 ،يـل ز  نفـإم أدرى بـالت     ،ل الصحابة اقوأرجع إىل    ،للقرآن فإن أعياه الطلب   
إن مل يظفر باملعىن     ف ،فوق ما امتازوا به من علم وعمل       ،لهوأسباب نزو  ،وظروفه

  وجب عليه أن جيتهـد وسـعه متبعـا   ،يف الكتاب والسنة ومأثورات الصحابة    
  :الضوابط اآلتية

  مالحظاً ، واالشتقاق ، والصرف ، اللغة : من ، البدء مبا يتعلق باأللفاظ املفردة     -١
  .مياملعاين اليت كانت مستعملة زمن نزول القرآن الكر

 على أن   ، والبالغة ، إرداف ذلك بالكالم على التراكيب من جهة اإلعراب        -٢
  .يتذوق ذلك حباسته البيانية

 حبيث ال يصار إىل ااز إال إذا تعـذرت     ، تقدمي املعىن احلقيقي على اازي     -٣
  .احلقيقة

  .ول مدخال كبريا يف بيان املعىن املرادز ن فإن لسبب ال،ولز ن مالحظة سبب ال-٤
                                                        

  .٢/٤٨٢ ،)مرجع سابق (،اإلتقان يف علوم القرآن) ٤٩٣(
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اآليات  و ،بني فقرات اآلية الواحدة    ، مراعاة التناسب بني السابق والالحق     - ٥
  .بعض مع بعضها

  . مراعاة املقصود من سياق الكالم-٦
  . مطابقة التفسري للمفسر من غري نقص وال زيادة-٧ 
وتاريخ  ،وسنن االجتماع  ، مطابقة التفسري ملا هو معروف من علوم الكون        -٨

  . العرب اخلاص أيام نزول القرآنوتاريخ ،البشر العام
هو الشارح   r ألنه   ؛يف هديه وسريته   r مطابقة التفسري ملا كان عليه النيب        -٩

  . اجلامعة ألقواله وأفعاله ومشائله وتقريراته،املعصوم للقرآن بسنته
 ، اللغة : يف حدود قوانني   ، واألحكام املستنبطة منه   ، ختام األمر ببيان املعىن    -١٠

  .لعلوم الكونية وا،والشريعة
   .)٤٩٤( رعاية قانون الترجيح عند االحتمال-١١

ولكـن بـشروط    ،   أنّ التفسري بالرأي مقبول مستـساغ      قوبذلك يتحق 
 أو تعـصب  ، جيب أن يلتزم ا املفسر حىت ال يتحول الرأي إىل هوى   ،وضوابط

  . كما تطور األمر عند الباطنية، أو يتخذ وسيلة لفكر منحرف،أعمى ملذهب

  : اإلطناب فيما ورد مبهما في القرآن ترك-هـ
ليعلمنا أا مما    ؛ وهذه املبهمات إمنا أمها اهللا     ،لقد ورد يف القرآن مبهمات    

 وهذه املبـهمات إن  ، وهي مع هذا ال تؤثر يف فهم الكتاب العزيز ،استأثر بعلمه 
 ومن ، فال بأس عندئذ من سرب أغوارها   ،كانت مبهمة من جهة اللغة بالنسبة إلينا      

وروي أنه سئل   ) األب( : عن تفسري  t إعراض أيب بكر   :ذه املبهمات اللغوية  ه
                                                        

  .٢/٤٤، )مرجع سابق (، مناهل العرفان يف علوم القرآن)٤٩٤(
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أي  :فقال ؟ ما األب  )٣١ :عبس( Â  ÁZ  ]  :)سبحانه وتعاىل (عن قوله   
   .)٤٩٥("أعلم ين إذا قلت يف كتاب اهللا ما اللِِّقوأي أرض ت ،مساء تظلين

سري جيـب   على أن التف"شرح السنة"وقد استشهد بذلك اإلمام البغوي يف  
أخرج سـعيد بـن      ،tوقد مر نفس املوقف بعمر       .)٤٩٦(أال جياوز املسموع  

  Á] قرأ على املنرب     tبن اخلطاب    عن أنس بن مالك أن عمر     يف سننه   منصور  

ÂZ     فقال هذه الفاكهة قد عرفناها،  فقـال  ،هنفـس مث رجع إىل     ؟فما األب : 
   .)٤٩٧( التكلف يا عمروه هذا لَلعمرك إنّ

 قرأ : قال،أنس بن مالكفعن ":  هلا قيمتها، أمحد فيها إضافةورواية اإلمام
º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³   «  ¼  ½  ¾  ¿  ]  :اخلطاب بناعمر 

  Ã  Â  Á  ÀZ )كل هذا قد علمنا به : فقال،)سورة عبس،؟  فما األب
 وما أشكل ، لكم من هذا الكتابنياتبعوا ما ب ،هذا لعمر اهللا التكلف :مث قال
  .)U( اهللا :مهواملقصود بعاِل .)٤٩٨(مهكم فكلوه إىل عاِلعلي

 مل يقفوا أمام مـا اسـتبهم معنـاه          ، الصحابة : أي ،وواضح من هذا أنهم   
يترتب عليه حكـم مـن               ؛اللغوي ألنه فيما وضح لنا مل يكن الغموض اللغوي 
 ولـذلك   ، كما أنهم لورعهم كانوا مشغولني بالعمل أكثر من اجلدل         ،األحكام

                                                        
  .١/٢٦٤ ،)مرجع سابق (،شرح السنة) ٤٩٥(
  .١/٢٦٤ ،املرجع السابق) ٤٩٦(
: اهلنـد (حبيب الرمحن األعظمي    : سنن سعيد بن منصور، حتقيق    : منصور اخلراساين سعيد بن   ) ٤٩٧(

  .١/١٨١ ،)هـ١٤٠٣ ،الدار السلفية
  ).٢٩٨٩(مسند اإلمام أمحد  )٤٩٨(
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 أنّ البحث يف هذا لن يؤدي إىل فهـم يف           ، أي ، ذلك هو التكلف   tر  قال عم 
  . ولذلك مل يقف عمر أمامه وال أبو بكر،كتاب اهللا يصحح عمال

 ِإنكُم تسألون عـن     :قال الْقَاِسم  ،ويبدو أن األمر اختلف يف عهد التابعني      
وتسأَلُونَ عـن   ،ا ننقِّر عنها وتنقِّرونَ عن أَشياَء ما كن، ما كنا نسأَلُ عنها   ،أَشياَء

ِري ما ِهياَء ما أَديلَّ لنا أَنْ نكتمك؟أَشا ما حاهنِلمع لَو٤٩٩(وهام و(.   
 تصدى هلا بعـد ذلـك   ، فإن هذه املبهمات اللغوية  ،ومهما يكن من شيء   

 والبحث فيها من قبل املتخصصني يف خدمة ، فلم تعد مبهمة ،أئمة اللغة والتفسري  
   . وإمنا من باب تيسري فهمه للعرب وغري العرب، ليس تكلفا،رآنالق

أما ما أم من األلفاظ على سبيل        ،هذا بالنسبة ملا أم من األلفاظ الغريبة      
ـ  فإن القول فيهـا ح     ، مثل األحرف املقطعة   ،اإلعجاز والتحدي  ني  ير اللغـوي، 

قـال   ،ر اهللا بعلمه  ولذلك فهي من املتشابه الذي استأث      ،والفالسفة ،واملفسرين
  .)٥٠٠(")U(ل العلم فيها إىل اهللا ِكون ، نؤمن بظاهرها،إا من املتشابه": الشعىب

 :فإن هذه التفاصيل ؛بقي ما أمه اهللا عز وجل من تفاصيل لبعض األمور
 إذ السنة شارحة ومفسرة ؛ ميكن للمفسر أن يتتبعها يف السنة،إن كانت فقهية

 ،اصيل عبارة عن معلومات ناقصة عن قصة من القصص وإن كانت التف،للقرآن
 ألنه سبحانه أراد لنا أن نقف ؛عليه) U(فيجب أن نقف عند ما وقف اهللا 

                                                        
 من طبقة ابـن     ،القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق      هو   والقاسم هذا    ،)١١٨(سنن الدارمي    )٤٩٩(

 .)١٢٤٤ (التعديل والتجـريح  :يطالع ترمجته يف.  وممن ال جييزون رواية احلديث باملعىن ،سريين
 أو   سـنة إحـدى    ،تويف القاسم بن حممد يف والية يزيد بن عبد امللك بعد عمر بن عبد العزيز              

  .٤٩/١٥٩ ،تاريخ مدينة دمشق . ومئةاثنتني
  .١/١٧٣ ،)مرجع سابق (،الربهان يف علوم القرآن )٥٠٠(
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 جند أن هلا ،)u( إننا عندما نقرأ قصة يوسف ،على املقاصد األساسية للقصة
 وبأنه ،غالب على أمره) U(فالقصة درس يف تقوية االعتقاد بأنه  ،هدفا

 ،ر نظرص وأن اليأس والقنوط من رمحة اهللا ِق،ىل لطيف ملا يشاءسبحانه وتعا
ة من القصة ف إن هذه األهدا. إن مل يكن طعنا فيه، يف اإلميانوضعفاألساسي 
 وكذلك ،A  @  ?>  =  <Z      ]  : تغيب وراء حل مبهمات الجيب أن

 ، وال جنسية كلبهم،فاهلدف منها ليس معرفة عددهم ؛قصة أصحاب الكهف
وإمنا كما قال اهللا  ،أو اسم ملكهم ،أو موطن قومهم ،وال معرفة كهفهم

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  ]  :وجل  عز
-Z )مه القرآن من تفاصيل،)٢١ :الكهفيدل على ، إنّ االنشغال مبا أ 

 واألعجب من هذا أن ،وال يدل على علو الساق فيه ،قصور نظر يف التفسري
  .! هذه التفاصيل يف اإلسرائيلياتيتلمس املفسر

  : تحقيق المناسبة بين اآليات-و
يف ثالثة اجتاهاتوهذا العمل يسري :  

ويف هذا االجتاه ال يألو املفسر  : دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب:أوهلا
 ، اليت يظن ا التعارض يف القرآن الكرمي،جهدا أن يبين أوجه اجلمع بني اآليات

 ومن ،لشيخ الشنقيطي شوطا كبريا يف هذا التنقيب عن هذه اآلياتوقد قطع ا
 وذلك ، وقوفه أمام إيهام تعارض هداية القرآن للمتقني مع هدايته للناس:ذلك

 وقوله )٢:البقرة( Z#  $  %   &'  )(  *   +]  يف قول احلق عز وجل
 o  n  m  l  k  j  i   hZ]  :تعاىل
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ووجه اجلمع بينهما أنّ ": شيخ الشنقيطي ويف ذلك يقول ال،)١٨٥:البقرة(
 أما العام ، أحدمها عام والثاين خاص:اهلدى يستعمل يف القرآن استعمالني

ومنه ذا  ، سواء سلكها املبني له أم ال، إبانة طريق احلق وإيضاح احملجة:فمعناه
́ ]  :املعىن قوله تعاىل   ³   ²  ±  °  ¯  ®Z 

 مع أم مل ،احلق على لسان نبينا صاحل أي بينا هلم طريق ،)١٧:فصلت(
 ، وأما اهلدى اخلاص،Z±  ²   ³   ´]  : بدليل قوله تعاىل،يسلكوه

  .)٥٠١("فهو تفضل اهللا بالتوفيق على العبد
 والتقـدير   جهاد يستحق الثناء   وال ريب أن جهاد الشيخ الشنقيطي يف هذا املضمار        

 عن طريق ،ا بدأه الشيخيتطلب منا أن نكمل م   نفسه   ولكنه يف الوقت     ،من جهة 
 ومطالعة ما يتعلق ذا اجلانب يف       ، جهود املفسرين كافة يف هذا امليدان      مراجعِة

 ومكاتبة العلماء واملعنيني ذا املوضوع للوقوف على جلّ         ،كتابات املستشرقني 
م حـىت نقـد    ، اليت يتوهم أن ا اضـطرابا      ،ما ميكننا الوقوف عليه من اآليات     

  . ندفع به إيهام االضطراب عن آيات القرآن الكرمي،شافياللمسلمني جوابا 
ونعين ا مجع اآليات اليت تتنـاول معـىن          : النظر يف الوحدة املعنوية    :وثانيها
 وقد أفاد الشيخ حممد عبده عند تفسري القرآن مـن         ،أو موضوعا واحدا   ،واحدا

ـ      ؛تتبع اآليات اليت تتحدث عن موضوع واحد       ان  فحشدها للتأكيد على ما ك
  .يذهب إليه

 ، يف تتبعه هلذه اآليـات     ،والعجيب يف األمر أن نعلم أن اإلمام حممد عبده        
                                                        

القاهرة، مكتبـة    (،دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب     : حممد األمني اجلكين  ) الشنقيطي) (٥٠١(
  .٧ ص،)هـ١٤١٧ ،ابن تيمية، جدة، مكتبة العلم
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 موضوع بالفرنسية يف ترتيب آيات القـرآن حـسب          كان يعتمد على كتابٍ   
حممد عبده كان يستعني      فقد أشار السيد رشيد رضا إىل أن اإلمام        ،املوضوعات

اآليات اليت تتحدث عـن  يف عرض  )"جون البوم "يقصد كتاب   (بتلك النسخة   
  .)٥٠٢(موضوع واحد يف القرآن

 ،إىل العربيـة  ) البـوم (وقد قام العالمة حممد فؤاد عبد الباقي بنقل كتاب          
 وصدرت الطبعة األوىل منه     ،)تفصيل آيات القرآن احلكيم   (وصدر حتت عنوان    

 فذكر فيه قصة    ، كتابه بالتاريخ  "البوم"وقد بدأ    .)هـ١٣٥٤- م ١٩٣٥( عام
 ، القـرنيني  ي مث ذ  ، واآليات اليت تتحدث عن يأجوج ومأجوج      ،يلأصحاب الف 
فجمع كل اآليـات     ،r وجعل الباب الثاين للحديث عن حممد        ،وازام الروم 

 ويف الباب الثالث مجـع اآليـات الـيت    ،اليت تتحدث عنه وعن مآثره وأزواجه 
رة ويف الباب السادس يذكر اآليات املتعلقة بالتجـا  ،ءتتحدث عن قصص األنبيا  

 إخل وباجلملة فقد رتب اآليات داخل الكتـاب إىل أبـواب           ...والعقود والرهن 
  .)٥٠٣( مبوضوع معنيوجعل كل باب مستقالً

 فبضغطة واحـدة    ،ويبدو يل أنّ عامل الربجميات قد قضى على تلك املعضلة         
 وبـضغطة   ،تستطيع أن تستخرج مجيع اآليات اليت تتحدث عن موضوع واحد         

ابع كيف وردت الكلمة الواحدة يف مجيـع اآليـات          أخرى تستطيع اآلن أن تت    
 أو  "البـوم " ولن يكون الباحث املدقق يف التفسري يف حاجة إىل كتاب            ،القرآنية

                                                        
 إىل العربية حممد فؤاد عبد الباقي، صـدرت         تفصيل آيات القرآن احلكيم، نقله    ": مبوجون أل ) "٥٠٢(

 واعتمدنا على الطبعة الثانية اليت أصدرا دار الكتـاب العـريب   م،١٩٣٥الطبعة األوىل له عام     
  .٦ ص،هـ١٣٨٩م ١٩٦٩ببريوت عام 

  ).مرجع سابق (تفصيل آيات القرآن احلكيم،": مبوجون أل"يطالع ) ٥٠٣(
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  ."البوم"غري 
آليات اليت تتحدث   اوتتبع   ،وتتبع السياقات اليت وردت فيها اللفظة الواحدة      

وليس  ،ية ميثل خطوة مهمة للوقوف على املعىن الصحيح لآل       ،عن موضوع واحد  
 توقـف   ، وإنما خطوة أوىل استكشافية    ، استبعادا للتفسري باملأثور   ، قطعا ،ذلك

 وتطرد من عقله أغلب األوهام اليت قد تعلق بذهنه عند           ،املفسر على أرض صلبة   
 مبـا فيهـا مـن    ،نّ الوقوف على كل اآليات يف املوضوع الواحدأ إذ   ؛التفسري

 على جانب كبري مـن املعـاين         ال شك كفيل بالقضاء    ،اختصارات وإضافات 
  .موضوع التفسرياملعزوة خطأً إىل اآلية 

فالشيخ  ، جيد أنه قريب مما حنن بصدده      ،واملتابع ملنهج الشيخ حممود شلتوت    
ويأيت علـى    ،فإنما حيشد هلا آيات القرآن حشدا      ؛إذا تعرض لقضية من القضايا    

ه وهو يتحدث عـن      انظر إلي  .أغلب اآليات اليت تتحدث عن املوضوع الواحد      
واألنعام الـيت    ،واملاعون ،يف سورة الضحى   فتجده عرض لآليات املكية    :التيتم

 ،الـواردة يف سـوريت البقـرة        مث عرج على اآليات املدنيـة      ،تتناول املوضوع 
  .)٥٠٤(والنساء

  لـسميح عـاطف    ،وقد ألف على هذا النمط التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي        
 وحيـاول   ،ضوعا معينا من مواضيع احلياة العامـة      وهو تفسري يتناول مو    ،الزين

  . وقد صدر هذا التفسري يف اثين عشر جملدا،دراسته من خالل النصوص القرآنية
 جامعـا كـل     ،ءومن ذلك أننا جنده يف الد الثاين يعرض لقصص األنبيا         

                                                        
ـ ١٣٨٦،  ٦القـاهرة، دار الـشروق، ط      (،من توجيهات اإلسالم   :حممود) شلتوت) (٥٠٤(  ،)هـ

  .١٦٢-١٦٠ص
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 اليت   واملوضوعات  ويف سائر املواضع   ،اآليات اليت أتت على ذكر نيب من األنبياء       
   .)٥٠٥( مث يصوغها قصة واحدة جامعة، فيهاوردت

  به الوقوف على املوضوع األساس     ونعين :املوضوعية النظر يف الوحدة     :وثالثها
 ، ومتاسك سـياقها   ، فالسورة القرآنية تقوم على تكامل اآليات      ؛للسورة القرآنية 

  .إلبراز حقيقة معينة داخلها
مام املفسر برهان الـدين      لإل )كتاب نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور      (ويعد  

     من أهم املراجع املعتمـدة يف هـذا        ) ٨٨٥:ت (أيب احلسن إبراهيم بن عمر البقاعي
 إىل حد كبري يف بيان أن كل سورة من سور القـرآن ذات          ولقد جنح البقاعي   ،السبيل

وقد ظهـر يل أن     ": ويف ذلك يقول   ، وهدف ترمي إليه   حوهلا  تدور ،غاية واحدة 
 ألن اسم كل شيء يظهر املناسبة بينه وبـني          ؛ملقصودهااسم كل سورة مترجم     

 ومقصود كل سورة هاد إىل    ... وعنوانه الدال إمجاال على تفصيل ما فيه       ،مسماه
  .)٥٠٦("تناسبها

بقت جبهـود علمـاء      جهود البقاعي يف الربط بني اآليات س       أنوالواضح  
يهمله "ات  فقد أشار الزركشي إىل أن البحث عن علم املناسبة بني اآلي           ،آخرين

 يف العريب أبو بكر بن القاضيقال  ، وفوائده غزيرة،بعض املفسرين أو كثري منهم    
 ، القرآن بعضها ببعض حىت تكون كالكلمة الواحدة       آي ارتباط   :سراج املريدين 

يقـصد  ( علم عظيم مل يتعرض له إال عامل واحد          ،املباين منتظمة   ،ينمتسقة املعا 
                                                        

 دار الكتـاب    ، الكتاب اللبناين  دار (،التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي   : مسيح عاطف ) الزين) (٥٠٥(
  .٢/١٠ ،)م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ٥املصري، ط

اهلند، حيدر  ( ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور     : برهان الدين إبراهيم بن عمر    ) البقاعي) (٥٠٦(
  .١٩-١/١٨ ،)آباد الدكن
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 ،فلما مل جند له محلـة      ،لنا فيه ) U(فتح اهللا    مث   ،عمل فيه سورة البقرة    ،)نفسه
   .وجعلناه بيننا وبني اهللا ورددناه إليه ،ورأينا اخللق بأوصاف البطلة ختمنا عليه

أول من أظهر ببغداد علـم   إىل أن   : الشيخ أبو احلسن الشهراباىنّ    شارأد  وق
 ،يالنيـسابور  هو الشيخ اإلمام أبو بكـر        -ومل نكن مسعناه من غريه    -املناسبة  

 عليـه   أ إذا قر  الكرسيوكان يقول على     ، الشريعة واألدب  يفوكان غزير العلم    
 جعل هذه السورة إىل     يفوما احلكمة    ؟ هذه اآلية إىل جنب هذه     تلَِع مل ج  :اآلية

  .)٥٠٧( على علماء بغداد لعدم علمهم باملناسبةيرزوكان ي ؟جنب هذه السورة
ذي جيمع السورة حتـت معـىن        ال ،أما قانون العمل يف التفسري املوضوعي     

 األمر الكلي املفيد    :قال بعض املتأخرين  " :فقد أشار إليه السيوطي بقوله     ،واحد
تنظر إىل الغرض الذي سيقت     أنك   :لعرفان مناسبات اآليات يف مجيع القرآن هو      

وتنظر إىل مراتـب     ،وتنظر ما حيتاج إليه ذلك الغرض من املقدمات        ،له السورة 
وتنظر عند اجنـرار الكـالم يف        ،قرب والبعد من املطلوب   تلك املقدمات يف ال   

أو اللـوازم    ،املقدمات إىل ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إىل األحكام         
 بدفع عناء االستشراف إىل الوقـوف     ، اليت تقتضي البالغة شفاء الغليل     التابعة له 
فـإذا   .اء القرآن  املهيمن على حكم الربط بني مجيع أجز       ، فهذا هو األمر الكلي    ،عليها

  .)٥٠٨("فعلته تبني لك وجه النظم مفصال بني كل آية وآية يف كل سورة
 أن يشري إىل منهج البحث عن       ،فالسيوطي حاول من خالل الفقرة السابقة     

 وهو جهد جدير أن يقف      ، اليت تربط اآليات بعضها ببعض     ،وضوعيةالوحدة امل 
                                                        

  .١/٣٦ ،)مرجع سابق (،الربهان يف علوم القرآن )٥٠٧(
  .٢/٢٩٣ ،)مرجع سابق (،اإلتقان يف علوم القرآن )٥٠٨(
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  .)U( اهللا يعىن بكتاب ،عنده أي مفسر
 إىل أن   ،لدكتور حممد عبد اهللا دراز أثناء تعرضه إلعجاز القرآن        وقد أشار ا  

 على الرغم من أنها     ، تترابط موضوعاا اجلزئية   ،السورة القرآنية وحدة ال تتجزأ    
 أن السياسة الرشيدة يف دراسـة النـسق         أوضحوقد   ...نزلت يف أزمان متفرقة   

وذلـك   ،ضوعها للوصول إىل هدفها ومو    ،القرآين تكمن يف تأمل السورة ككل     
 فهذا خري معوان على فهم هذه       ،أجزائهاقبل البحث يف الصالت املوضوعية بني       

  .)٥٠٩("ين اآليات ومطالعها ومقاطعهاالصالت املبثوثة يف مثا
ومن ذلـك رد     -رمحه اهللا -السبيل الشيخ حممود شلتوت      وقد سلك هذا  

  :سورة البقرة إىل غرضني أساسيني
 ومناقشتهم فيما كانوا يثريونه مـن       ، إسرائيل بين توجيه الدعوة إىل     :أوهلما

  .تشكيكات وشبه
  . )٥١٠( التشريع الذي اقتضاه تكوين املسلمني جمتمعا متميزا جديداً:والثاين

 على   كبرياً  وبيانه يعني عوناً   ،وال ريب يف أنّ الوصول إىل موضوع السورة       
 القـرآين   فالسياسة الرشيدة يف دراسة النـسق      " صحيحاً تفسري القرآن تفسرياً  

 هو اخلطوة األوىل فيه، فـال يتقـدم         ، بأن يكون هذا النوع من الدرس      ،تقضي
م النظر يف السورة    ِكح إال بعد أن ي    ،الناظر إىل البحث يف الصالت بني جزء منه       

 السري   يكون معوانا له على     على وجهٍ  ، بإحصاء أجزائها وضبط مقاصدها    ،كلها
  .)٥١١("يف تلك التفاصيل عن بينة

                                                        
  .١٥٨-١٥٤ ص،)م١٣٩٧ ،٤ دار القلم، ط،الكويت (،النبأ العظيم: حممد عبد اهللا) دراز) (٥٠٩(
  .٥٢-٥١ ص،)مرجع سابق( حممود شلتوت :تفسري القرآن الكرمي )٥١٠(
  .١٥٨ ص،)مرجع سابق (:النبأ العظيم )٥١١(
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  :التفسير األدبي للقرآن الكريمسلبيات   رفض-ز
حاولت الدكتورة عائشة عبد الرمحن أن تسلك مسلكا آخر يف تفـسري             
 ، وهو منهج التفسري األديب للقرآن الكرمي   ، نسبته إىل شيخها أمني اخلويل     ،القرآن

 على غرار   ،احملاضرات يف صميم األدب    حيث يتحول النص القرآينّ إىل موضوع     
 ال سبيل إىل مقارنتها بالقرآن الكـرمي يف إعجـازه           ،ص أخرى ما نفعل بنصو  

  .البياينّ
 -كما تلقيته عن شيخي-واألصل يف منهج التفسري األديب   ": ويف هذا تقول  

  فيجمع كل ما    ، الذي يفرغ لدراسة املوضوع الواحد فيه      ،هو التناول املوضوعي 
 بعد حتديد الداللة .ب ويهتدي مبألوف استعماله لأللفاظ واألسالي،يف القرآن عنه  

وهو منهج خيتلف متاما عن الطريقة املعروفة يف تفسري القرآن الكـرمي            . .اللغوية
 ممـا ال    ، من سياقه العام يف القرآن كله      عاً مقتطَ ، يؤخذ اللفظ فيه   ،سورة سورة 

 أو اسـتجالء ظـواهره      ،سبيل معه إىل االهتداء إىل الداللة القرآنية أللفاظـه        
  . )٥١٢(األسلوبية وخصائصه

 v  uZ]  :ومن مناذج ذلك التفسري وقوفها عند قولـه تعـاىل         
 يف القرآن إال يف هذا املوضـع،  )ن ش ط (مل ترد مادة    ":  فتقول ،)٢:النازعات(

 : ومنه األنـشوطة   ، يستعمل أصال يف العقد الذي يسهل حله       :والنشط يف اللغة  
 مث قيل   ، واحدة  خيرج دلوها جبذبة   ، قريبة القعر  : وبئر نشاط  ،العقدة يسهل حلها  

والتفت الراغب إىل مـا يف      .. .انطلق يف سهولة  :  أي ، حلَّه فنشط  :أنشط البعري 
                                                        

 ،)م١٩٦٦،  ٢القاهرة، دار املعارف، ط    (،التفسري البياين للقرآن الكرمي   : عائشة) عبد الرمحن ) (٥١٢(
١/٩،١٠،١٤.  
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 ونؤثر يف هـذا أن نربطـه        ،استعمال النشط هنا من تنبيه على السهولة واليسر       
  .)٥١٣(بأصله فيكون إفالتا من عقال

 . املقصود ا اخليـل    ،اوالدكتورة عائشة هاهنا تقصد أن الناشطات نشط      
 ،ذهبت إىل أنها عائدة علـى اخليـل       ) ٥:النازعات( Z~  �  ]  وكذلك

عائـدة   ،واملدبرات ،والساحبات ،والناشطات ،وبذلك انتهت إىل أن النازعات    
:  ويف هذا تقـول    ، كما ذهب أغلب املفسرين    ،وليس على املالئكة   ،على اخليل 

تدبر بـه   ، وسبقها السابح،وقد أعفانا تفسري النازعات باخليل يف نزعها املغرق     "
 فمـا   Z~  �  ] أمر الغلبة والظفر من أكثر هذا الذي تكلفوه يف تأويل           

 والفصل يف مـصري     ، وانتهاء إىل االحتكام   ، جتمعت له قواها   التدبري هنا إال غايةٌ   
  .)٥١٤(الغارة

وبعد هذه التوطئة وذلك النموذج نستطيع أن نعرف القارئ حبقيقة ذلـك            
  :االجتاه
يب الذي تبنته الدكتورة عائشة عبد الرمحن أن يغذي    يرفض تيار التفسري األد    -١

  .التفسري روافد خارج إطار لغة النص القرآينّ
واحلـق أن    ،زوجها الشيخ أمني اخلويل    واضح أنها نسبت هذا االجتاه إىل        -٢

 الـذين نقـل     ،األمانة العلمية كانت تقتضي أن ينسب هذا االجتاه ألربابه        
دراسة النصوص األدبية ينتسب إىل النظريـة        فهذا االجتاه يف     ،عنهم اخلويل 

  :(Structuralism) البنائية
                                                        

  .١/١٠٠ ،السابق) ٥١٣(
  .١/١٠٢ ،السابق) ٥١٤(
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    خلف املنهج التارخيي املقارن بني اللغات      ،والبنائية منهج يف النظر اللغوي ، 
مبا قدمه من    ،)٥١٥( املؤسس احلقيقي للحركة البنائية    "فردينان دي سوسري  "ويعد  

 املفتاح احلقيقي لفهـم     ولعل. آراء أصبحت بعد ذلك من ركائز العمل البنيوي       
 التركيب والعالقـات   بـ"جون ليونز"النظرية البنائية اللغوية يتمثل فيما حدده      

(Structure and relation))فالنظر إىل الكلمة يتم يف ضوء السياق اللغـوي   )٥١٦
 ويتم يف ضوء العالقات القائمـة بـني كلمـات           ،السابق والالحق من الكالم   

 اليت كـان مـن      ،ة أخرى العالقات بني الكلمات     ومن جه  ،التركيب من جهة  
  .املمكن أن حتل حمل الكلمات املوجودة بالفعل داخل التركيب

 يف ضوء النظر البنـائي      ،قد حدد الدكتور عبد الرمحن أيوب داللة اجلملة       
  :بالتايل

 بطريقة احلقـول واملكونات الداللية    ،حتليل الدالالت القاموسية ملفرداا    -
 وإمنا اكتفى بالوقوف    ،)ديثة مل يقف عليها أمني اخلويل     وهي طريقة ح  (

  . الذي نصت عليه املعاجم،عند املعىن املعجمي
  .وداللة العالقات النحوية ،دراسة معىن الوحدات الصرفية -
 ، والوحـدات الـصرفية    ،دراسة التفاعالت اليت تتم بني داللة املفردات       -

  .)٥١٧(والعالقات النحوية
                                                        

 ، دار النشر  ،األردن (،نظرية النحوالعريب يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث       : اد) املوسى ()٥١٥(
  .٢٧ ص،)م١٩٨٧

(516) Jhon loyons: Linguistics semantics P.102. 
 ، الة العربيـة للعلـوم اإلنـسانية       ،الكويت (،التحليل الداليل للجملة  : عبد الرمحن ) أيوب) (٥١٧(

  .١٢٢ ص،))١٠(عدد
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 عزل معىن الـنص داخـل       :كما يقف القارئ عليه    ،وخالصة ذلك املنهج  
  .جدران اللغة

فالزعم بأن النص اللغوي يفهم      ، هذه النظرية هامجها الغربيون أنفسهم     -٣
 وجهود القدماء يف تأكيـد      ،داخل جدران اللغة زعم خيالف طبيعة اللغة نفسها       

جهود ال  أو املكي واملدين     ،ولز  نالسياقات احمليطة بالقرآن فيما عرف بأسباب ال      
 أقطـاب  وقد أشـار أكـرب     ،فاللغة ترتبط بعامل التطبيق ارتباطا كبريا      ،ينبغي أن تنكر  

أي البحث عـن املعـىن خـارج    ( إىل أن نظرية السياق) أوملان(علماء املعىن الغربيني    
وقـد   ، فإنها متثل حجر األساس يف علـم املعـىن         ، إذا طبقت حبكمة   ،)جدران اللغة 

  .)٥١٨(الباهرة يف هذا الشأن على جمموعة من النتائجقادت بالفعل إىل احلصول 
 ،على أن من يهمل مشكلة الـشروط االجتماعيـة        ) بيري بورديو (ويؤكد  

 ؛ يظل طرحه ملسألة سلطة الكلمات ونفوذها طرحا ساذجا      ،الستخدام الكلمات 
وذهبنا إىل الفصل بني     ،فإذا سلمنا بأن اللغة ميكن أن تدرس كموضوع مستقل        

 ، وتلك اليت تم مبا هو خارج عنها       ،يت تقتصر على اللغة يف باطنها      ال ،اللسانيات
فإننا سوف حنصر أنفسنا يف البحث عن قوة الكلمات وسلطتها داخل الكلمات            

 ... وال مكان لتلـك الـسلطة      ، بالضبط حيث ال وجود لتلك القوة      : أي ،ذاا
  .)٥١٩(فاللغة تستمد سلطتها من اخلارج

 ،ليت نشأت كرد فعل طبيعي للنظرية البنائية      ولن خنوض يف نظرية السياق ا     
                                                        

 ،يـب القـاهرة، دار غر    (، ترمجة كمال حممد بـشر     :دور الكلمة يف اللغة   : "ستيفن") أوملان) (٥١٨(
  .٧٤ – ٧٣ ص،)ت. د،١٢ط

 دار توبقـال،    ،الدار البيـضاء   (،، ترمجة عبد السالم بنعبد العايل     الرمز والسلطة ": بيري برديو ) "٥١٩(
  .٦٣ ص،)م١٩٩٠، ٢ط
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وإمنا فيما نقلناه الدليل الدامغ على أن مدرسة التفـسري           ،أو موقف العلماء منها   
 :مسها ، اوت دعائمها يف الغرب ، للقرآن الكرمي هي امتداد حلركة أجنبية      البياينّ

حركة نـشأت    املهم أنها    ،شئت مسها ما  ،)٥٢٠( نفسية ة بنيوي :مسها ،بنائية لغوية 
 أن التجديد يتم بآليات     ، ومن ضوابط التجديد عندنا    .خارج التراث اإلسالمي  

  .إسالمية
 حيث  ، فهو التكلف بعينه   ،أما ما ذهبت إليه الدكتورة عائشة عبد الرمحن       

ومل ينسب هذا القول     ، فجعلت املدبرات أمرا عائدة على اخليل      ،لوت عنق اآلية  
 فقد أمجعوا علـى أن     ،ن الصحابة وكبار التابعني   أما باقي املفسرين م    ، لعطاء إال

وحنن ال نعرف على وجه الدقة ما هو األمـر           .)٥٢١(اآليات من صفات املالئكة   
   .!؟ وهل يصح أن نصف اخليل بذلك!؟ الذي تدبره اخليل،املدبر

قد برأ نفسه    ،على أن النسفي الذي نقلت عنه بنت الشاطئ ومل تشر إليه          
                                                        

الـذي تقـوم رؤيتـه      ) بشلري ماخر (أمني اخلويل تأثر    : أشار الدكتور أمحد حممد سامل إىل أن      ) ٥٢٠(
 ينقل فكر املؤلف إىل القارئ، وبالتايل       ، وسيط لغوي   على أساس أن النص عبارة عن      ،التأويلية

 ويشري يف جانبه النفسي إىل الفكر الذايت ملبدعه،         ،يشري يف جانبه اللغوي إىل اللغة بكاملها      هو  ف
 ،اجلذور العلمانية يف الفكر التجديدي عند أمـني اخلـويل   " والعالقة بني اجلانبني عالقة جدلية      

 ـذا   "شلري ماخر "، وال ريب أن     ٨٨ ص   ،)م٢٠٠٥ ،امة للكتاب القاهرة، اهليئة املصرية الع   (
 مـن   ،ولكن عمل الدكتورة عائشة عبد الرمحن يف التفـسري        . االجتاه ينتمي إىل البنائية النفسية    

الواضح أنه ينتمي إىل البنائية اللغوية؛ وذلك يؤكد لدينا أن املدرسة البنائية تركـت آثارهـا                
  .آن الكرمي التفسري البياين للقريفبوضوح 

أا تدبر األمـور الـيت      :  فال أحفظ خالفا أا املالئكة، ومعناه      ،وأما املدبرات : قال ابن عطية  ) ٥٢١(
احملـرر الـوجيز يف      . كالرياح والسحاب وسائر املخلوقات    ، وصرفها فيها  ،سخرها اهللا تعاىل  

  .٥/٤٣١تفسري الكتاب العزيز 
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 خترج مـن    هي اخليل اليت  ": ات نشطا يف أحد قوليه    عن الناشط   فقال ،من ذلك 
 ، إذا خرج من بلد إىل بلـد . ثور ناشط: من قولك،دار اإلسالم إىل دار احلرب   

سناد التدبري  إ و .فتدبر أمر الغلبة والظفر    ، جريها فتسبق إىل الغاية    يف تسبح   واليت
  .)٥٢٢("ألا من أسبابه ؛إليها

 فقـد  ، منهجا جديدا على التفسري وبذلك نرى أن التفسري البياين ليس    -٤
 فالوقوف على دالالت األلفاظ مل يكن مستبعدا عند         ،عرفه جل علماء التفسري   

 وإمنا املستبعد عندهم أن تكون دالالت األلفاظ وحدها هـي قاعـدة             ،القدماء
  .التفسري وغايته ومنتهاه

 ولذلك لن نعجب إذا     ؛فمن العبث أن نسري وراء دالالت األلفاظ فحسب       
مث نلـف    ، أو البجع  ، أو احليتان  ، بأا األمساك  ،نا من يفسر الساحبات سبحا    جاء

  . ونتأوهلا مستندين باللغة وحدها،اآليات كلها حول هذه الساحبات
أنّ غري املقبول ِمن مسلك التفـسري األديب        : على أنه ينبغي أن نؤكّد هنا     "

منا غري املقبول هـو     للقرآن، ليس هو النظر إىل دالالت األلفاظ، وإحياءآا، وإ        
 األسـباب   علىاالقتصار يف تفسري آيات القرآن على األلفاظ فقط، دون نظٍر           

زول،   األخرى املساعدة على حتديد املـراد بتلـك األلفـاظ، كأسـباب الـن             
  ."املوضوع وكاألحاديث النبوية الواردة يف

  : تبيان المقاصد األساسية للقرآن-ح 
 تلـك   ،ملفسر املقاصد األساسية للقـرآن     أن يبتعث ا   :ومن معامل التجديد   

                                                        
بريوت، املكتبـة   ( ،زيل وحقائق التأويل    مدارك التن  ،تفسري النسفي  :محدأعبداهللا بن   ) النسفي) (٥٢٢(

  .٤/٣١٣ ،)ت. د،األموية
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املقاصد اليت رمبا غاصت حتت وطأة قواعد النحـو والبالغـة واإلسـرائيليات             
الطاهر بن عاشور جهودا منـصفة يف    حممد  إخل وقد بذل العالمة     .. .واإلشارات

  : ورتبها على النحو التايل،اإلشارة هلذه املقاصد
  . إصالح االعتقاد-١
  . ذيب األخالق-٢
  .  التشريع-٣
  . سياسة األمة-٤
  . التأسي بالقصص وأخبار األمم السابقة-٥
  .التعليم مبا يناسب حالة عصر املخاطبني -٦
  .املواعظ واإلنذار والتحذير والتبشري -٧
  .)٥٢٣( اإلعجاز بالقرآن-٨

 ،وميكننا أن نتوسع يف مسألة املقاصد هذه حبيث جنعل لكل آيـة مقـصدا             
 سنجد أن فاحتة الكتاب قد مجعت مقاصد القرآن الكرمي          ولكننا إذا أمعنا النظر   

يـوم  ( واإلميان بالغيبيـات  ،)الرمحن الرحيم ،رب العاملني ( من التعريف باخلالق  
 تأديـة العبـادات     ،)... من حساب وجنة ونار وصراط وميزان      الدين وما فيه  

صوا  قصص الذين أطاعوا اهللا ففازوا والذين ع       ،)إياك نعبد (والتعريف بالشريعة   
  .) وال الضالنيمصراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليه(اهللا فهلكوا 

#  ] )U(وهذه املقاصد جيمعها كلها مقصد اهلداية اليت قال عنها اهللا 

  +   *  )(  '&   %  $Z )يف موضع آخر ) سبحانه وتعاىل( وأخرب )٢:البقرة
                                                        

  .٤١-١/٤٠ ،)مرجع سابق (، حملمد الطاهر بن عاشور،تفسري التحرير والتنوير )٥٢٣(
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  !  "  #  $  %  &  '  )  (  ]  :عن هذا املقصد بقوله
*Z )فاملقام األمسى من التفسري يكمن يف هداية الناس إىل ،)٥٢:األعراف 

  .  وتعبيدهم هللا رب العاملني، وتعريفهم به،دين اإلسالم
 ؛ ولو للحظة واحـدة ،وهذا املقصد الشامل جيب أال يغيب عن عني املفسر  

 وإنما كتـاب هدايـة      ،بالغة أو فلسفة أو كيمياء     فالقرآن ليس كتاب حنو أو    
 ولذلك فمن أوجب واجبات املفسر الذي يفسر ألمة مـن األمـم أو              ؛عاملنيلل

فيِغري  ،ويدعو إىل املكرمات   ، أن يغري ذا القرآن املنكرات     ،مجاعة من اجلماعات  
وميحو كل مـا     ، فيبددها ،على األوهام العالقة بأذهان اجلماعة املخاطبة بالقرآن      
  .ان األخريعلق بالتفسري من هنات وخيانات كثرت يف األو

 ودي القرآن تعـاجل  ،فبهدي القرآن متحى الضالالت اليت حلقت بالتفسري 
 كنتيجـة   ، اليت منت واشتد عودها يف أغلب البيئات اإلسالمية        ،أمراض اتمع 

  .طبيعية لغيبة القرآن عن حكم األفراد والشعوب
يف بيـان هدايـة    ،ذلك كلما أمكنه ،وهكذا جند أن املفسر يستنفد جهده   

 وعلى املفسر أال ينشغل بالقضايا النحوية والبالغية يف اآلية على حساب       ،لقرآنا
 املهـم أن    ، ويتحتم عليه أن يقدم هداية اآليـة أو يؤخرهـا          ،املقصد من اآلية  

 ويفضل أن خيصها بعنوان     ،مستقلة عن القضايا النحوية والبالغية والفقهية      تكون
  .جانيب

لقصص تسرد دون التركيز على هداية وا ،وهكذا جند أن اآليات تشرح
!  "  #  $  %  ]  :لقول اهللا عز وجل  فكم من مفسر تعرض،اآلية

  2   1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (    '  &
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5  4  3Z )ادلةوإمنا وقف عند ،ومل يتعرض هلدايتها) ٢٢:ا 
[,  +  *Z ورمبا وقف غريه عند . )٥٢٤()عادى اهللا ورسوله( :فقال أي
  . )٥٢٥( حيبون ويوالون:بـقوله : ففسر معناها)دونيوا(

ـ      )٥٢٦()جتـد (كما أن من املفسرين من انشغل بالبحث عن املفعول الثاين ل
 ،ف على هداية اآلية مطلبا ضـروريا      ووأمام هذا كله تصبح مطالبة املفسر بالوق      

ومل أر من املفسرين من يهتم داية اآلية اهتمامـا ملحوظـا سـوى الـشيخ               
يف أضواء البيان وإن كان ما أشار إليه من هدايات ميكن رصده             )٥٢٧(الشنقيطي

   :يف املواضع اآلتية
 أضـواء البيـان     ،جعله الطالق بيد الرجـل    يف  هدي القرآن ِلليت هي أقوم       -١

٣/٢١.  
 .٣/٢٢ أضواء البيان ،إباحته تعدد الزوجات  يفهدي القرآن لليت هي أقوم -٢
 أضواء  ،على األنثى يف املرياث    تفضيله الذكر     يف هدي القرآن لليت هي أقوم     -٣

  .٣/٢٤البيان 
                                                        

  .٢٨/٢٦ ،)مرجع سابق (،تفسري الطربي )٥٢٤(
  .١٧/٣٠٧  ،)مرجع سابق (،تفسري القرطيب) ٥٢٥(
  .٤/٢٢٨ ،)مرجع سابق(، تفسري النسفي) ٥٢٦(
 ولكنه وقف عند    ،)أيسر التفاسري (احلق أن الشيخ أبا بكر اجلزائري اعتىن ذا اال يف تفسريه            ) ٥٢٧(

 أيسر التفاسري لكالم العلـي      :يطالع: هذه اهلدايات مشريا إليها بإجياز دون شرحها وإيضاحها       
يشري و  ه ف ،)هـ١٤١٢،  ٤جدة، راسم للدعاية واإلعالن، ط    (بكر جابر اجلزائري    أبو  : الكبري

.  وطلب حسن القـدوة    ،االعتراف بالنعمة : Z;  >  =   <  ] : مثال إىل أن هداية آية    
١/١٦.  
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  .٣/٢٩ أضواء البيان ،ملك اليمنييف هدي القرآن لليت هي أقوم  -٤
  .٣/٣١أضواء البيان  ،القصاص يف هدي القرآن لليت هي أقوم -٥
  .٣/٣٢ أضواء البيان ،قطع يد السارقيف هدي القرآن لليت هي أقوم  -٦
  .٣/٣٦ أضواء البيان ،صنرجم الزاين احمليف هدي القرآن لليت هي أقوم  -٧
  .٣/٣٧ أضواء البيان ،هديه إىل أن التقدم ال ينايف التمسك بالدين -٨
غري التشريع الذي جاء بـه حممـد بـن           ع تشريع اأن اتب يف  هدي القرآن    -٩

 ، خمرج عن امللة اإلسـالمية     ، كفر بواح  ، صلوات اهللا وسالمه عليه    ،اهللا دعب
  .٣/٤٠٠أضواء البيان 

تربط بني أفراد اتمع وينادى باالرتباط      أن  اليت جيب   هديه إىل أن الرابطة      -١٠
  .٣/٤١ أضواء البيان . إمنا هي دين اإلسالم، دون غريها،ا
  .٣/٥٠ أضواء البيان ،هديه إىل حل املشاكل العاملية بأقوم الطرق وأعدهلا -١١

 ،فهذه املواضع األحد عشر هي كل ما ذكره الشنقيطي حول هداية القرآن           
 ويطالب من يأيت بعد ذلـك أن     ،يفتح الباب أمام املفسرين    ،وهو جهد مشكور  
  . وإنه جلد خطري،يتيقظ هلذا األمر

  : فتح ملفات إعجاز القرآن–ط 
والعلمـي   ،والغييب ،والتشريعي ،اإلعجاز البياينّ  :ونقصد باإلعجاز هاهنا  

ويف . وتفرد أسلوبه يف املستوى البياينّ ،ودقة نظمه  ،فصاحتهعلى   فننبه   .التجرييب
 الدقيقة املتمثلة يف الشورى والعدل والتكافل       ،اال التشريعي ننوه بالتشريعات   

وغريها من تشريعات القرآن الـيت تعـد مـن اإلعجـاز             )٥٢٨( ...االجتماعي
                                                        

q  p  o   n  m  l  k    ]  :قوله تعاىل: من اآليات اليت متثل اإلعجاز التشريعي) ٥٢٨(
=  
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ب   وننوه إىل إعجازه الغي    ،التشريعي  املتمثل يف اإلخبار عن املاضي واحلاضر       )٥٢٩(ي
  . واملستقبل

 ممن يتعرضون للقرآن يف أيامنـا       ، قل من ينوه إليها    فهذه الوجوه اإلعجازية  
   . ومن جتديد التفسري أن نربز من خالله أوجه اإلعجاز تلك،هذه

 ، سطرها علماؤنا األقـدمون بـدمائهم      ،والعجيب أن لدينا دراسات قيمة    
 على حني أن    ، وال يلتفت إليها عند التفسري     ،مازالت تدرس مستقلة عن التفسري    

 وتفيد منها بوجـه أو      ،مبثوثة يف التفاسري   لوم القرآن جندها  كثريا من مباحث ع   
 ومن أوجـب واجبـات      ، أما اإلعجاز فإننا نلمحه يف دراسات مستقلة       ،بآخر
  .  تذويب هذه الدراسات يف حقل تفسري القرآن:املفسر

مشكلة تواجه التفسري   ميثل أهم  ،اإلعجاز العلمي  كما جيب أن نشري إىل أنّ     
  :ا تتطلب ضوابط كثريةأل ؛يف العصر احلديث

 ؛لقرآن الكرمي جيب أن يكون متثبتا      أن الباحث يف اإلعجاز العلمي ل      :أوهلا
ولكنه كما قلنـا كتـاب       ،ءألنّ القرآن ليس كتاب كيمياء أو أحياء أو فيزيا        

                                                        =  
  {  z  y  x  w    v  u  t  s  rZ ١٨٨: البقرة ،  [  \  [  Z  Y

  d  c  b  a   ̀   _   ̂  ]m    l  k  j  i  h   gf  eZ 
z  y  x  }        |  {   ~  �¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   ] ، ٢١: الروم

  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §Z٨ املائدة.  
، وقوله ٤٥ القمرU( : [  Å  Ä   Ã  ÂZ(قوله : من اآليات اليت متثل اإلعجاز الغييب) ٥٢٩(

)U( : []  \    [  Z Zوقوله ،٦٧:   املائدة )U( : [  ¥  ¤  £  ¢  ¡

  º  ¹  ¸  ¶  µ́    ³   ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §¦
  À  ¿   ¾  ½  ¼  »Z٢٧:  الفتح.  
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/  0  1  2  3  4  5  6    ]  :هذا هو األصل يف القرآن     ،هداية
   ?    >  =  <  ;  :  9  8  7Z )٩ :سراءاإل(.  

 اإلعجاز العلمي حيتاج إىل باحثني جيمعون بني متطلبات التخصص          :وثانيها
فإذا ما رأينا فقيها يتحـدث       ،وهذا التخصص نادر   ،العلمي ومتطلبات التفسري  

 ألننا نعلم   ؛فالشك أنه سوف تعترينا الدهشة     ؛عن العلم والسبق العلمي للقرآن    
 والذرة مبفهومها   ،بني الذرة مبفهومها العلمي    ال يفرق    ،يقينا أنّ الشيخ املتحدث   

ة      ،اللغويا ذ اًفالتفسري العلمي حيتاج مفسر   !! فكيف يتصدى للمعضالت العلمي 
  .ملكات خاصة
ا إال اآليات اليت تتحـدث عـن        ن تفسريا علمي  آال يفسر من القر    :وثالثها

 ـ وبذلك فإننا حينما نفسرها يف ضـوء احلقـائق العلم          ؛ةموضوعات علمي ة ي
  .ها التفسري الالئق اا بدون تعسف نكون قد فسرن،املستقرة

 اليت تلف   ،الظلمات الثالث   عن ومن هذا النوع تفسري اآليات اليت تتحدث      
 Õ  Ô  Ó  ÒZ]  ومعـىن  ،تفسري عدم إدراك الشمس للقمر     أو ،اجلنني

...          إىل غري ذلك من اآليات اليت تتحدث عن موضوعات علمي   ةة أو جيولوجي، 
ة فإن هذا تعسف يسيء إىل القرآن       ما أن نبحث حتت كل آية عن حقيقة علمي        أ

   .على املدى البعيد
 اليت ال تقبـل     ، أن يكون التفسري من خالل احلقائق العلمية الثابتة        :ورابعها

ذهب إىل أن إحياء     -رمحه اهللا - ي الشيخ طنطاوي جوهر   أنّومن ذلك    .الشك
 يرمـز إىل    ،جله البقرة ليـضربوه ببعـضها      الذي ذحبوا من أ    ،قتيل بين إسرائيل  
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   .)٥٣٠( مث بأوروبا ثانياً،أوالً بأمريكاعلم ظهر  وهو!! استحضار األرواح
 ما حدث   كما أنّ  !؟حنن ال نعلم على وجه الدقة هل حتضري األرواح علم         و

 فهل  ،للموتى بإذن اهللا  حياء  إ وإمنا ،يف قصة بين إسرائيل مل يكن حتضريا لألرواح       
دجالون  م١٩٤٠لى عهد الشيخ طنطاوي املتوىف سنة      ع وأمريكا باأورو يف   رظه

   .ادعاء إحياء املوتىالقول أو جيرؤ على  ال أعتقد أن أحداً !؟حييون املوتى
 يتصدى له مشايخ جيهلون حقيقة      أن ، هذا ما خنشاه من التفسري العلمي      إنّ

نت احلقيقة  ولذلك إذا كا   ؛ ويساء لكتاب اهللا   ، فتزل قدم  ،كنه ما يتحدثون عنه   
فعندئـذ جيـوز     ، وكانت من الوضوح مبكان    ، ال تقبل الشك   ،ة واضحة العلمي 

  . يشري إليهاأنللمفسر 
 وهـو   ، أال تطغى تلك املباحث على املقصد األول من القرآن         :وخامسها

مـن   كثرياإنَّ   ":قال الشاطيب  ،حىت ال خنالف هدي السلف يف التفسري       ،اهلداية
فأضافوا إليه كـل علـم يـذكر         ، على القرآن احلد    الدعوى يفالناس جتاوزوا   
 ،وعلم احلروف  ، والتعاليم واملنطق  ،اتمن علوم الطبيعي   ،املتأخرين للمتقدمني أو 

وهذا إذا عرضناه على ما      ،نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها       ومجيع ما 
 يلـيهم    السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن      وإىل هذا فإنّ   ،تقدم مل يصح  

 يفه تكلم أحد منـهم  ومل يبلغنا أن ،كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه      
 ،وما ثبت فيه مـن أحكـام التكـاليف         ، سوى ما تقدم   ىع من هذا املد   شيء

لبلغنا منه   ؛ ذلك خوض ونظر   يفولو كان هلم     ،وما يلي ذلك   ،وأحكام اآلخرة 
                                                        

 ،القـاهرة، مطبعـة البـايب احللـيب        (،اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي    : طنطاوي) جوهري) (٥٣٠(
  ).هـ١٣٤١
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فدل على أنه غـري موجـود        ،إال أن ذلك مل يكن     ؛ما يدلنا على أصل املسألة    
 ، يف حد ذاته    ليس التفسري العلمي    والواضح أن الذي أثار الشاطيب     .)٥٣١("عندهم

  .وإمنا جتاوز احلد يف ذلك
 ال على   ، من قبيل توسيع مدلول اآلية     أن يكون التفسري العلمي    :وسادسها

ه التفسري الذي ال يدل النص على سواهأن.  
  : نؤكد احلقائق التاليةويف ختام مبحث جتديد التفسري

ما علق  عن  هوا التفاسري   ز  ن أن ي  :من أوجب الواجبات على جمددي التفسري      -١
  . واإلشارات الفاسدة، واإلسرائيليات،واملوضوعات ،بدع التفاسري :ا من

 أو صحابته ،r  جيب على املفسر أن يفسر اآلية بعد ذلك مبا فسرها به النيب-٢
 أن يقف أمام صـحيح      : أي ،ن ذا الكتاب ابتداء    فإم املخاطبو  ،األجالء

 فإن  ، صحيح  مع وجود أثرٍ   ، فال يتعداه إىل التفسري بالرأي     ،التفسري املأثور 
  .مل جيد اجتهد رأيه بالضوابط املقررة

 . جيب على املفسر أن يترك اإلطناب فيما ورد مبهما من القرآن-٣
 ويعرض واقع األمة على     ،يةجيب على املفسر أن يبني مقاصد اآليات القرآن        -٤

 . فيكون القرآن هاديا ومبشرا ونذيرا،آياته
 فال يفسر اآلية    ،جيب أن حيرص املفسر على الوحدة املعنوية لآليات املفسرة         -٥

 وكذلك يشري إىل الوحدة املوضـوعية للـسورة الـيت    ،مبتوتة عن سياقها  
 .يفسرها

 ولكـن ذلـك     ،قرآن الكرمي  أن يشري املفسر إىل اإلعجاز العلمي لل       ينبغي -٦ 
                                                        

  .٨٠-٢/٧٩ ،)مرجع سابق (،املوافقات) ٥٣١(
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  .مرهون بالضوابط اليت أشرنا إليها آنفا
 واخـتالف   ، وتنوعها ،ومن معامل احلق أن نشري إىل أنه رغم وفرة التفاسري         

 فما زالت األمة اإلسالمية يف حاجة إىل تفسري يكون مرجعا علميـا             ،مناهجها
 :تعريف العـاملني   ل ، ويترجم إىل اللغات األخرى    ، يتداوله طلبة العلم   ،موثوقا به 

 بـه  أُلصبت بعيدا عن األباطيل واألوهام اليت ،اإلسالمي والغريب بالكتاب العزيز 
 الذين حاول الكثريون منهم الذود      ، يف غفلة من العلماء األثبات     ،مع مر العصور  

 وليس املقصود بالقصور اخلطأ يف      ، ولكن جهودهم الفردية باءت بالقصور     ،عنه
 وطغيان  ، وإنما غيبوبة الرؤية التكاملية يف التفسري      ،ببعض جوانب املنهج فحس   

  .جانب على حساب جانب آخر
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  الثايناملبحث 
  الدراسات احلديثيةالتجديد يف 

  :لة الحديث النبويز ن م:أوالً
 وال غىن لفقيه ، للتشريع-بعد القرآن -حلديث النبوي هو املصدر الثاين ا

 فقد طعن يف كتاب اهللا الذي أمرنا ؛ اللّه حسبنا كتاب: ومن قال،أو حمدث عنه
z  y  xw  v    u   t  s  r  q  p}  |     {  ~  ] :باتباعه
�Z )عن مسروق وقد أورد ابن كثري يف تفسري هذه اآلية ،)٧:احلشر :

ك تنهى عن الوامشة  فقالت بلغين أنt قال جاءت امرأة إىل ابن مسعود"
بل  : قال؟r  تعاىل أو عن رسول اهللاأشيء وجدته يف كتاب اهللا ،والواصلة

واهللا لقد تصفحت ما  :قالت ،rشيء وجدته يف كتاب اهللا وعن رسول اهللا 
q  p  ]   فما وجدت:قال ،بني دفيت املصحف فما وجدت فيه الذي تقول

w  v    u   t  s  rZقال ،بلى : قالت؟: ي مسعت رسول فإن
   .)٥٣٢(ينهى عن الواصلة والوامشة والنامصة rاهللا 

 الذي  ، بقوله يف حديث األريكة    ،على تفنيد هذه املزعمة    rوقد أكد النيب    
 يوشك الرجل متكئاً  ( : قال rأخرجه ابن ماجه بسنده عن املقدام أنّ رسول اللّه          

                                                        
 والرواية عن مسروق بـن األجـدع يف املعجـم         ،  ٤/٣٣٧ ،)مرجع سابق  (،فسري ابن كثري  ت) ٥٣٢(

  ).٣٩٤٥(  ويف مسند أمحد بن حنبل،)٩٤٦٨(الكبري
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  وجلّ     :  فيقول ،ث حبديث من حديثي   على أريكته، حيد فما  ،بيننا وبينكم كتاب اللّه عز 
أال وإنّ مـا حـرم      .ا وجدنا فيه من حرام حرمناه     وجدنا فيه من حالل استحللناه،وم    

  .)٥٣٣()مثل ما حرم اللّه rرسول اللّه 
 لكـان   ،ال نأخذ إالّ ما وجدنا يف القـرآن       : لو أن امرأً قال   : قال ابن حزم  
  . )٥٣٤(... كافر مشرك حالل الدم واملال:وقائل هذا.. .كافراً بإمجاع األمة

  :ة األولى تدوين الحديث والحركة التجديدي:ثانياً
 ،بني ظهـرانيهم   rمل يكن الصحابة حباجة إىل تدوين احلديث والرسول         

 أخرج اإلمام ، ما كتب عنه   ، وأمرهم مبحو   اهم عن كتابته   rكما أن الرسول    
ال تكْتبـوا   ( :قـال  r خدِري أَنَّ رسولَ اللَّهِ   عن أيب سِعيٍد الْ   مسلم يف صحيحه ٍ   

 ومن كَذَب علَـي  ، وحدثُوا عني وال حرج، غري الْقُرآِن فَلْيمحه ومن كَتب عني ،عني
- اممقال  :قال ه هِسبارِ     - أَحمن الن هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتوعلى الرغم من أنّ     .)٥٣٥() م

لوجـود   ،أشار إىل أنّ احلديث خمتلف يف تفسريه      ) هـ٦٧٦:ت( اإلمام النووي 
شواهد تدل على أن من الصحابة من كان يكتب كعبد اهللا بن عمرو وغريهـا               

 مل يدون احلديث r إال أنّ الشواهد اليت ذكرها تؤكد أنّ النيب       ،)٥٣٦(من الوقائع 
                                                        

 ،)١٢( :هسنن ابن ماج  :  ويف بعضها ضعف   ،روي من طرق متصلة ومنقطعة    :  حديث صحيح  )٥٣٣(
 ،)٢٦٦٣(،  مذي؛ وسنن التر  »رجل شبعان «: »الرجل«، وفيه مكان    )٤٦٠٤(وسنن أيب داود    

  .٢/٢٩٢ ،، وقد صححه ابن مفلح املقدسي يف اآلداب الشرعية)٨٧٨٧(ومسند أمحد 
القاهرة، ( ،اإلحكام يف أصول األحكام   : حممدأبو  علي بن أمحد بن حزم األندلسي       ) ابن حزم ) (٥٣٤(

  .١/٢٠٨ ،)هـ١٤٠٤ ،دار احلديث
ابن حبان يف صـحيحه      و ،)٨٠٠٨( والنسائي يف الكربى     ،)٣٠٠٤(مسلم  :  حديث صحيح  )٥٣٥(

  ).٤٥٠( وسنن الدارمي ،)٦٤(
بريوت، ( ،صحيح مسلم بشرح النووي   : زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي      أبو  ) النووي) (٥٣٦(

=  
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 ولكنها ليست تـدوينا تامـا       ، قد تكون هناك وريقات هنا أو هناك       ،يف عهده 
حابة أم كانت هلـم   على أنه قد ثبت عن عدٍد ِمن الص .r حلديث رسول اهللا  

  .rصحائف فيها األحاديث عن رسول اهللا 
يف األوىل علـى رأس املئـة    فقد بدأ   تدويناً رمسياً  أما ابتداء تدوين احلديث   

كتب عمر   ":ففي صحيح البخاري يف أبواب العلم      ،خالفة عمر بن عبد العزيز    
 r بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حزم انظر ما كان من حـديث رسـول اهللا                

  .)٥٣٧("ي خفت دروس العلم وذهاب العلماءفإن ؛فاكتبه
      ة األوىل للحديث النبويمتمثلة يف مجعه   ،وبذلك بدأت احلركة التجديدي ، 

 خوفا من الضياع أو العبث به من قبل العابثني واحلانقني علـى             ،واحلفاظ عليه 
مث حدث يف أواخر عصر التـابعني تـدوين اآلثـار           ":  قال ابن حجر   ،اإلسالم

 وكثر االبتداع مـن اخلـوارج       ، ملا انتشر العلماء يف األمصار     ؛تبويب األخبار و
  .)٥٣٨("األقدار  منكريوالروافض و
 ، وغريمهـا  ، وسعيد بن أيب عروبـة     ،ول من مجع ذلك الربيع بن صبيح      وأ

 فدونوا  ،إىل أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة       ،وكانوا يصنفون كل باب على حدة     
 فيه القوي مـن حـديث أهـل       وتوخى ،الك املوطأ  فصنف اإلمام م   ،األحكام

                                                        =  
  .١٨/١٣٠ ،)هـ١٣٩٢، ٢ ط،دار إحياء التراث العريب

 صحيح شرحبفتح الباري   : الفضل العسقالين الشافعي  أبو  أمحد بن علي بن حجر      ) ابن حجر ) (٥٣٧(
وتدريب الـراوي يف    ،  ١٩٤،/١) بريوت، دار املعرفة  (حمب الدين اخلطيب    : ، حتقيق بخاريال

 ،اللطيـف  عبد الوهاب عبد  : ر السيوطي،حتقيق عبد الرمحن بن أيب بك    : وياشرح تقريب النو  
  .١/٩٠ ،)الرياض، مكتبة الرياض احلديثة(

  .١/٦ ،)مرجع سابق (،مقدمة فتح الباري) ٥٣٨(
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وصنف أبو حممد    ، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعني ومن بعدهم       ،احلجاز
 واألوزاعـي  ،وعبد الرمحن بن عمر    ،عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج مبكة       

وأبو سلمة محـاد بـن       ، بالكوفة وأبو عبد اهللا سفيان بن سعيد الثوري       ،بالشام
 ،مث تالهم كثري من أهل عصرهم يف النسج على منواهلم   ،ن دينار بالبصرة  سلمة ب 

 وذلـك علـى   ،خاصة rإىل أن رأى بعض األئمة منهم أن يفرد حديث النيب     
وصنف مسدد   ،فصنف عبيد اهللا بن موسى العبسي الكويف مسندا       ،  رأس املائتني 

ف وصـن  ، مسندا بن موسى األموي  اوصنف أسد    ،بن مسرهد البصري مسندا   
فقل  ،أثرهممث اقتفى األئمة بعد ذلك       ،نعيم بن محاد اخلزاعي نزيل مصر مسندا      

 ، أمحد بـن حنبـل      كاإلمام ، وصنف حديثه على املسانيد    إالإمام من احلفاظ    
ومنهم من صنف    ،وعثمان بن أيب شيبة وغريهم من النبالء       ،وإسحاق بن راهويه  

  .)٥٣٩( شيبة كأيب بكر بن أيب،على األبواب وعلى املسانيد معاً
تظهر يف أوائل القرن     ، اليت مجعت مجهرة األحاديث    ،مث بدأت الكتب الستة   

-١٩٤الثالث فاإلمام البخاري صاحب اجلامع الصحيح عـاش بـني عـامي             
 ، ه٢٦١-٢٠٤احب الصحيح عـاش بـني عـامي       واإلمام مسلم ص   ،  ه٢٥٦

 وعاش أبو داود بـني عـامي        ،  ه٣٠٣-٢١٥عامي  واإلمام النسائي عاش بني     
 وعاش اإلمام   ،  ه٢٧٠-٢٠٩اإلمام الترمذي بني عامي      وعاش   ،  ه٢٧٥-٢٠٢

  . ه٢٧٣-٢٠٧ابن ماجه بني عامي 
 أي جامعة لكـل     ،مت الكتب إىل جوامع   س فقُ ،مث تطور األمر يف التأليف    

 ، وباب األحكـام   ،باب العقائد ( : وهي ، اليت اصطلحوا عليها   ،األبواب الثمانية 
                                                        

  .١/٦ ،املرجع السابق) ٥٣٩(
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 ، وباب التفسري والتاريخ والـسري     ،م والشراب  وباب آداب الطعا   ،وباب الرقاق 
 ومن اجلوامع صـحيح     .) وباب املناقب واملثالب   ، وباب الفنت  ،وباب الشمائل 

البخاريوصحيح مسلم، وجامع الترمذي ،.  
رض فيها األحاديث حـسب     ع وهي اليت ت   :وجبوار اجلوامع ظهرت املسانيد   

 والغالب فيها ترتيب    ،ام أمحد  ومنها مسند اإلم   ،ترتيب أمساء رواا من الصحابة    
 ، املعجـم الكـبري    :الرواة من الصحابة على حروف املعجم ومـن أشـهرها         

ب يف الكبري الصحابة     رت ،)هـ٣٦٠( املتوىف سنة    ،والصغري للطرباين  ،واملتوسط
  . ورتب يف األوسط واألصغر شيوخه على احلروف،على احلروف

لف ما فات مؤلفا آخـر يف   وفيها يستدرك املؤ  ،وهنالك أيضا املستدركات  
  مستدرك احلاكم النيـسابوري    : ومن أشهر املستدركات   ،كتاب له على شرطه   

 وهناك املستخرجات وذلك بأن يأيت املصنف       .على الصحيحني ) هـ٤٠٥:ت(
فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من طريق غري طريق صاحب الكتاب فيجتمـع            

من فائدة يف تقويـة احلـديث        وال خيفى ما يف هذا       ؛معه يف شيخه أو من فوقه     
  .)هـ٣١٦(  مستخرج أيب عوانة املتوىف: ومنها،بكثرة طرقه

 ، وهي الكتب اليت ترتب األحاديث على األبواب الفقهيـة         ،وهناك السنن 
  .)٥٤٠( سنن أيب داود: ومنها، والزكاة، والصالة، الطهارة:من

ديث يف النقـاط    وميكننا بعد ذلك أن حندد مالمح املرحلة التجديدية األوىل للح         
  :التالية

                                                        
 املكتـب   :دمـشق -بريوت  ( ،احلديث النبوي مصطلحه بالغته كتبه    : حممد لطفي ) الصباغ) (٥٤٠(

  .٢٨٧-٢٨٤ ص،)هـ١٤٠٧، ٥اإلسالمي، ط



 مجاالت تجديد الدين: الفصل الخامس
٣٦١ 

١-         وبدأت تظهر   ،بدأت تلك املرحلة حينما خيف من اندراس احلديث النبوي 
 فأمر أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز        ؛شواهد الوضع على يد الفرق الضالة     

  .وكان ذلك على رأس القرن األول اهلجري أي ايته .جبمعه
 .ةفون كل باب على حد فكانوا يصن،مث بدأت عملية اجلمع على يد الشيوخ -٢
تطورت عملية اجلمع على أبواب الفقه على يد اإلمام مالك إمام دار اهلجرة              -٣

 قبل اية القـرن     :أي) هـ١٧٩(وقد تويف اإلمام مالك باملدينة       ،يف املوطأ 
 .الثاين بقليل

 ، املـسانيد  : وحتري الصحيح فظهـرت    ،مث أخذ األمر يتجه ناحية التنظيم      -٤
 . واملستخرجات،ستدركات وامل، والسنن،واجلوامع

  :)م الحديثوظهور عل( الحركة التجديدية الثانية :ثالثاً
 ولكنها توارت   ،أما احلركة التجديدية الثانية فقد بدأت مع احلركة األوىل        

قال احلـافظ ابـن      ،وحتت مبدأ احلوالة   ،حتت وطأة اجلمع والتصنيف والترتيب    
  طريقة معروفـة   ،النظر يف السند   ب االكتفاء عن احلوالة على     واالكتفاء: "حجر

  وعليها حيمل ما صدر عن كثري منهم من إيراد األحاديـث            ،ثنيلكثري من احملد
 ، وقد وقع هذا جلماعة من كبار األئمـة        ،عن بياا تصرحيا    معرضني ،الساقطة

  .)٥٤١("وكان ذكر اإلسناد عندهم من مجلة البيان
 فإن غريهم   ،مام مسلم  وكذلك اإل  ،فإذا كان البخاري ض جلمع الصحيح     

 ولكنـهم كـانوا     ،كانوا حريصني على متييز الصحيح من الضعيف واملوضوع       
                                                        

 توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظـار،     : حممد بن إمساعيل األمري احلسين الصنعاين     ) الصنعاين) (٥٤١(
  .٨٣/ ٢ ،)ت.د  املكتبة السلفية،،املدينة املنورة (،حممد حمي الدين عبد احلميد: حتقيق
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 ومع ذلك مل يفتهم أن يـدونوا  ،مشغولني بعملية اجلمع والبحث عن األحاديث   
 فيعرف منه الصحيح    ، وحييلوا القارئ إىل اإلسناد    ، ليربئوا ذمتهم  ،احلديث بسنده 
  .من السقيم

شيء من التسمح أن املرحلة األوىل مـن عمليـة          وعلى هذا يصح القول ب    
 وضبط ، واإلحاطة بطرقه، نقل احلديث: أي ،التجديد غلب عليها جانب الرواية    

 وكل ما يؤدي إىل نقل احلديث مضبوطا عمن يروي عنـه دون             ،املنت والسند 
  .البحث يف أحوال الرجال واملنت

 :ومتثلت هذه املرحلة ،ولكن بعدما انتهت عملية اجلمع بدأت املرحلة الثانية    
أن هذه العملية مل تكـن       : والعجيب يف األمر   . والتضعيف ،يف عملية التصحيح  

علم  :سرعان ما حولت األمر إىل     ،وإمنا خضعت لضوابط وشروط    ،عملية عبثية 
  . ومؤلفاته،ومصطلحاته ،له ضوابطه

 :األول ، وجدنا العلماء يفرقون بني علمني يف علوم احلـديث         ،وأمام هذا 
 ،ويبحث يف حقيقة الرواية   " :علم الدراية  : واآلخر ،وقد حتدثنا عنه   ،م الرواية عل

 وهدفه متييز الـصحيح مـن       ؛وشروطهم ،وحال الرواة  ،وأحكامها ،وشروطها
   .)٥٤٢("وفهم املنت فهما علميا ،الضعيف

 ومؤلفـات تـاريخ     ،وتطور األمر فظهرت مؤلفات اجلـرح والتعـديل        
 وغريـب   ، وعلـل احلـديث    ،احلـديث  والناسخ واملنـسوخ مـن       ،الرجال
 وإن أمكـن أن ينظـر   ، وهي يف نفسها من دعـائم علـم الدرايـة     ،احلديث

  .إليها على أنها علوم مستقلة
                                                        

  .١٥٠ص) مرجع سابق (، كتبه، بالغته، مصطلحه:احلديث النبوي )٥٤٢(
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 ؛ة يف علم احلـديث    يلقد متخضت احلركة التجديدية الثانية عن ثورة حقيق       
 وكان مـن    ؛فقد حتول فيها احلديث إىل علم له ضوابطه ومصطلحاته ومؤلفاته         

فـصنف العلمـاء    " ئج تلك الثورة أن اتضحت معامل ختريج احلـديث        أهم نتا 
أليب إسـحاق    ختريج أحاديث املهـذب   ( : ومنها ،عشرات من كتب التخريج   

ـ ٥٨٤( حممد بن موسى احلازمي املتـوىف        : تصنيف ،الشريازي وختـريج   )هـ
 حممد بن أمحد عبد اهلـادي       : تصنيف ، البن احلاجب  ،أحاديث املختصر الكبري  

 ، للمرغينـاينّ ،، ونصب الراية ألحاديـث اهلدايـة      )هـ٧٤٤(توىف  املقدسي امل 
 وختـريج أحاديـث     ،)هـ٧٦٢( عبد اهللا بن يوسف الزيلعي املتوىف      :تصنيف
 واملغين عن محل األسفار يف ختـريج مـا يف           ، للحافظ الزيلعي أيضا   ،الكشاف

ومنها كتـب يف     ، )٥٤٣()هـ٨٠٦(اإلحياء من األخبار للحافظ العراقي املتوىف     
كاملقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث        ،األحاديث املشهورة على األلسنة   

 للحافظ مشس الدين أيب اخلري حممد بن عبـد الـرمحن            ،املشتهرة على األلسنة  
٥٤٤(السخاوي(.  

ورده إىل مواطنه يف كتب      ،وانصبت مهمة التخريج يف ذكر طرق احلديث      
 وقد أشاد   ، يف رجال إسناد احلديث    مع ذكر أقوال أئمة اجلرح والتعديل      ،السنة

الكتاين يف الرسالة املستطرفة بأسلوب احلافظ الزيلعـي يف ختـريج أحاديـث             
                                                        

، ٢مكتبة املعـارف، ط    الرياض، (،أصول التخريج ودراسة األسانيد   : دكتور حممود ) الطحان) (٥٤٣(
: والرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنفة، تـأليف         ،١٦ -١٥ ص ،)هـ١٤١٢

، بريوت، دار البشائر اإلسـالمية  (،حممد املنتصر حممد الزمزمي :  جعفر الكتاين، حتقيق   حممد بن 
  .١٨٩-١٨٨ ،)هـ١٤٠٦ ،٤ط

  .١٩١ ص،)مرجع سابق (،الرسالة املستطرفة) ٥٤٤(
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 به استمد من جاء     ،وهو ختريج نافع جدا   ":  بقوله ،اهلداية يف الفقه احلنفي    كتاب
 ،بـن حجـر يف ختارجيـه   ابل منه استمد كثريا احلافظ  ،من شراح اهلداية  بعده
 وسعة نظـره يف فـروع   ،بحره يف فن احلديث وأمساء الرجالشاهد على ت  وهو

   .)٥٤٥(احلديث
وبذلك نستطيع أن نشري بوضوح إىل أن الفترة التجديدية الثانية قد ضبطت        

 وقد متخض عن ذلـك وضـوح   ؛ وحصرته يف علمي الرواية والدراية     ،احلديث
  وإن كان من املالحظ أن ضبط هـذه        ،أصول ختريج احلديث النبوي الشريف    

 قد اتضح بصورة كـبرية عنـد احلـافظ     ، ا ىقتد ي ،األصول يف طرق منظمة   
وقد كان من مثـرة      ، الذي أفاد علماء احلديث من طريقته يف التخريج        ،الزيلعي 

 ختـريج   : مثل ، مت ختريج أحاديث كتب متداولة بني املسلمني        أنْ ،علم التخريج 
 وختـريج   ،قـي  وختريج أحاديـث اإلحيـاء للعرا      ،أحاديث الكشاف للزيلعي  

  . للسخاوي،األحاديث املشتهرة على األلسنة
 r  قد ذبوا عن حديث الرسول، بصنيعهم هذا،وال شك أن هؤالء الرجال  

 ، و بينوا صـحيحه مـن سـقيمه   ، فجمعوه: الثاين للتشريع بعد القرآن   راملصد
 وهؤالء األبـرار    ؟ وكيف ال يكون األمر معبدا     ،وعبدوا الطريق ملن جاء بعدهم    

 مث قدموه لألجيال التالية عسال      ، ووضعوا له ضوابطه   ،مجعوا هلذا العلم مادته   قد  
  . فرضي اهللا عنهم أمجعني،مصفى سائغا للشاربني

  :)التجديدية الثالثة( تجديد الحديث النبوي في العصر الحديث المرحلة :رابعاً
أما مشروع التجديد الذي نتبناه يف جتديد احلـديث النبـوي يف العـصر              

                                                        
  .١٨٨ ص،)املرجع السابق) (٥٤٥(
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  : فيمكننا عرضه يف النقاط اآلتية،ديثاحل
  : وليست بضعيفةفتع النبوية اليت ضث رد االعتبار لألحادي-أ

 فكثريا ما جند من القدماء مـن يـضعف          ،وهذه اخلطوة من األمهية مبكان    
 ورمبا  ، مث جيد املتابع أن احلديث روي من طرق عدة يقوي بعضها بعضا            ،حديثا

 ورمبا يكـون    ، وهو ليس كذلك عند املتابعة     ،ضعفيحكم على أحد الرواة بال    
 وميكننا بسط ذلك من خـالل األمثلـة         ، ولكن معناه صحيح   ،احلديث ضعيفا 

  :اآلتية
يا عباس  :قال ِللْعباِس بن عبد الْمطَِّلِب rبن عباٍس أَنَّ رسولَ اللَِّه      اعن   -١

       أال أَح كحنأال أَم ِطيكأال أُع اهميا ع   لُ ِبكأال أَفْع وكالٍ  !بِخص رشع :    لْتإذا أنت فَع 
    كباهللا لك ذَن ذلك غَفَر:  هآِخرو لَهأَو ،  ِديثَهحو هقَِدمي ،  هدمعو طَأَهخ ،  هكَِبريو هِغريص ، 

 هتالِنيعو هالٍ  ،ِسرِخص رشاتٍ :عكَعر عبأَر لِّيصأَنْ ت ، قْراِب تةَ الِْكتٍة فَاِتحكْعأُ يف كل ر
والْحمد  ،سبحانَ اللَّهِ  :فإذا فَرغْت من الِْقراَءِة يف أَوِل ركْعٍة وأَنت قَاِئم قُلْت          ،وسورةً

ا وأَنـت راِكـع     ثُم تركَع فَتقُولُه   ،واللَّه أَكْبر خمس عشرةَ مرةً     ،وال ِإلَه إال اهللا    ،ِللَِّه
ثُم تهِوي ساِجدا فَتقُولُها وأَنـت       ،فَتقُولُها عشرا  ،ثُم ترفَع رأْسك من الركُوعِ     ،عشرا

 ،ثُم تسجد فَتقُولُها عشرا    ،فَتقُولُها عشرا  ،السجوِد ثُم ترفَع رأْسك من    ،ساِجد عشرا 
 ت ا   ثُمرشا عقُولُهفَت كأْسر فَعةٍ      ،ركْعونَ يف كل رعبسو سمخ لُ ذلك يف   فَذَِلكفْعِع تبأَر 

فَِإنْ مل تفْعلْ فَِفي كل جمعـٍة    ، إن استطَعت أَنْ تصلِّيها يف كل يوٍم مرةً فَافْعلْ         ،ركَعاٍت
فَِإنْ مل تفْعلْ فَِفي     ،فَِإنْ مل تفْعلْ فَِفي كل سنٍة مرةً       ، شهٍر مرةً  فَِإنْ مل تفْعلْ فَِفي كل     ،مرةً

  .)٥٤٦(عمِرك مرةً
                                                        

 وسـنن البيهقـي     ،)١٢١٦( وصحيح ابن خزمية     ،)١٢٩٧( سنن أيب داود  :  حديث صحيح  )٥٤٦(
  ).١٣٨٦( وابن ماجه ،)٨٦٢(الصغرى 
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 وذكر لـه ثالثـة      "املوضوعات"وقد روى ابن اجلوزي احلديث يف كتابه        
أما الطريـق    ؛هذه الطرق كلها ال تثبت    " : وعلق عليه وعلى طرقه باآليت     :طرق
 :وقال البخاري ،حديثه ضعيف:قال أمحد ، يزيد اخلراساينّ ففيه صدقة بن   :األول

 ال جيوز   ، باألشياء املعضالت  تحدث عن الثقا   :وقال ابن حبان   :منكر احلديث 
فإن موسى بـن عبـد       :وأما الطريق الثاين   .االشتغال حبديثه عند االحتجاج به    

 حتـل   ال :قال أمحـد   ،ففيه موسى بن عبيدة    :وأما الثالث  ، عندنا العزيز جمهول 
  .)٥٤٧(عندي الرواية عنه وقال حيىي ليس بشيء

 ، أو القـول بأنـه موضـوع       ،وقد رفض ابن املديين تضعيف احلـديث      
بـن  اوقد أسـاء     ،فإن له شواهد تقويه    ؛ من شرط احلسن   اإلسنادفهذا  ":فقال

ألن  ؛ مل يصب فيـه    " موسى جمهول  إنّ" :وقوله ، بذكره يف املوضوعات   اجلوزي
 ،فال يضره أن جيهل حاله مـن جـاء بعـدمها           ،لنسائيبن معني وا   ا :من يوثقه 

بن ماجه من حديث ا والترمذي و،وشاهده ما رواه الدارقطين من حديث العباس      
ورواه  ، ال بـأس بـه     بإسناد ،بن عمرو ا ورواه أبو داود من حديث       ،أيب رافع 

بـن  ا غلـط    وقال الزركشي  ...وله طرق أخرى   ،بن عمرو ااحلاكم من طريق    
 :ه رواه من ثالثة طرق أحـدها      ألن ؛ يف جعله من املوضوعات    اجلوزي بال شك  

 ، عن أن يكون موضوعا     فضالً ،وهو صحيح وليس بضعيف    ،بن عباس احديث  
فقـد روى    ،وليس كذلك  ،جمهول :فقال ،وغاية ما علله مبوسى بن عبد العزيز      

عنه بشر بن احلكم وابنه عبد الرمحن وإسحاق بن أيب إسرائيل وزيد بن املبارك              
                                                        

)٥٤٧) ( توفيـق  :  حتقيق ،املوضوعات: الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد القرشي       أبو  ) ابن اجلوزي
  .٢/٦٥ ،)هـ١٤١٥ ،بريوت، دار الكتب العلمية(محدان 
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   .)٥٤٨(صنعاين وغريهمال
أساء  :بن حجر يف اخلصال املكفرة للذنوب املقدمة واملؤخرة       اوقال احلافظ   

 وقوله إن موسـى جمهـول مل        ،ابن اجلوزي بذكر هذا احلديث يف املوضوعات      
هذا : وقال ابن حجر يف أماين األذكار . فإن ابن معني والنسائي وثقاه    ،يصب فيه 

ـ     ،اءة خلف اإلمام   جزء القر  يفاحلديث أخرجه البخاري      هوأبو داود وابن ماج
 :وقـال  ،البيهقيو ، وصححه ، واحلاكم يف مستدركه   ،هوابن خزمية يف صحيح   
 : مسعت أيب يقـول    :مسعت أبا بكر بن أيب داود يقول       :ابن شاهني يف الترغيب   

 ،وثقه ابن معني وابن حبـان   وموسى   :قال ،أصح حديث يف صالة التسبيح هذا     
وأخـرج لـه يف األدب    ، يف جزء القراءة البخاريوأخرج له ،وروى عنه خلق  

وممن صحح هـذا     ...وببعض هذه األمور ترتفع اجلهالة     ،حديثا يف مساع الرعد   
 ،وألـف يف تـصحيحه كتابـا     ،ه ابن منـد   ، غري من تقدم   ،احلديث أو حسنه  

وأبو احلسن بن    ،موسى املديين  وأبو ،وأبو سعد السمعاينّ   ،واخلطيب ،واآلجري
وقـال   ، يف ذيب األمساء واللغـات     والنووي ،وابن الصالح  ،يمفضل املنذر 
وروى  ،صالة التسبيح أشهر الصلوات وأصحها إسـنادا       : يف الفردوس  الديلمي
ومعنـا   ،كنت عند مسلم يعين ابن احلجاج      :قال ، وغريه عن أيب حامد    البيهقي 

 ، ال يروى ذا اإلسناد أحسن مـن هـذا  : فسمعت مسلما يقول،هذا احلديث 
 وذكروا ،قد رأى ابن املبارك وغريه من أهل العلم صالة التسبيح         :وقال الترمذي 

 وتداوهلا الـصاحلون    ، كان عبد اهللا بن املبارك يصليها      :وقال البيهقي  ،هلا فضال 
 : قال احلافظ ابن حجـر     ،ويف ذلك تقوية للحديث املرفوع     ،بعضهم عن بعض  

                                                        
  .٤/١٢٥، )مرجع سابق (،عون املعبود) ٥٤٨(
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   .)٥٤٩( ثقات التابعني أبو اجلوزاء من: فعلها صرحياه عنيوأقدم من رو
 أقل ما يوصف بـه أنـه        :وبعد هذا اإلطناب يتبني لنا أن احلديث حديثٌ       

ابن  وقد كان بوسعي أن أكتفي مبا أورده         ، إن مل يكن صحيحا    ،حديث حسن 
  : ومها، ألنه اختصر املسألة يف نقطتني يف غاية األمهية؛املديين
  .أن احلديث الضعيف يقوى بكثرة الروايات -١
 أن جهالة ابن اجلوزي ملوسى بن عبد العزيـز ليـست            :مر اآلخر واأل -٢
وإذا كـان ابـن    . وابن حبان، والنسائي، ابن معني: ألنه وثقه من سبقه   ؛ملزمة

 . بذلك فإن حيىي بن معني مل يشر إليه،حبان ممن يشار إليه بالتساهل يف التصحيح
 ،مام الترمذي وإمنا اإل  ،بقي أن نشري إىل أن سبب املشكلة ليس ابن اجلوزي         

وقد رِوي  " : القائل ،فابن اجلوزي ليس له من األمر إال أنه شرح عبارة الترمذي          
وقد رأَى   ،وال يِصح منه كَِبري شيءٍ     ،ِة التسِبيحِ غَير حِديٍث يف صال    r عن النيب 

 .)٥٥٠("فيـه وذَكَروا الْفَضلَ    ،ةَ التسِبيحِ واِحٍد من أَهِل الِْعلِْم صال    الْمبارِك وغَير    بنا
 ومل يـشريوا إليـه      ، وتركوا الترمذي  ،ومع هذا محل العلماء على ابن اجلوزي      

  !!.بكلمة واحدة
 وأنّ ابن تيمية    ، أمسع من طلبة العلم من يردد أن احلديث ضعيف         وقد كنت 

 تابعوا شيخهم ابـن اجلـوزي يف        ، ومنهم ابن تيمية   ، واحلق أن احلنابلة   ،ضعفه
  . وعدم العمل به،احلديثتضعيف 

                                                        
: ، حتقيـق  األخبار املوضوعةاآلثار املرفوعة يف: حممد عبد احلي بن حممد عبد احلليم      ) اللكنوي) (٥٤٩(

  .١٢٦-١٢٥، ص )هـ١٤٠٩ ، مكتبة الشرق اجلديد،بغداد (،حممد السعيد بسيوين زغلول
  ).٤٨١: (سنن الترمذي) ٥٥٠(
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تأكد لدينا أنـه غـري       وتضعيف احلديث بسبب جهالة روايه فيه نظر، إذْ       
ويقيين أن  !  اوت دعائمه؟   فما قيمة االستدالل برأيٍ    ، فالرجل ثقة حجة   ،ذلك

 وابن حبان قد وثقـوا موسـى بـن      ابن تيمية لو عرف أن ابن معني والنسائي       
  .ل بتضعيفه لتراجع من فوره عن القو،العزيز عبد

 ، مثل املطر  أميت مثل   إمنا ":r قال رسول اهللا     : قال  عن أنس بن مالك    -٢
ال ي٥٥١(" آخرهأو خري أوله ىرد(.  

 ما جاء يف    : وسبب الضعف فيما يبدو    ؛وهذا احلديث ضعفه اإلمام النووي    
 ال يدرى أوله خـري أو       ،مثل أميت مثل املطر   ( : حديث -ذخرية احلفاظ من أن     

 ،ف بن عبدة البصري خنت محاد بن سلمة عن احلسن مرسال          رواه يوس  ،)آخره
 وخليـد   :زاد يف ترمجته   و ،وأورده يف ترمجة خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس         

لسند الـذين رووا  أي أن رجال ا .)٥٥٢(وعبيد اهللا ال يتابع عليه    ،متروك احلديث 
 يف  واحلق أن عبيد اهللا مل يرد ذكـره إال      ،ن تسببا يف ضعفه    فيهم رجال  ،احلديث

  .  يعلىرواية البزار، فلم يذكر عند أمحد أو الترمذي أو أيب
 ،له طرق قد يرتقي ـا إىل الـصحة         ،وهو حديث حسن   :قال ابن حجر  

وأغرب النووي فعزاه يف فتاويه إىل مسند أيب يعلى من حديث أنـس بإسـناد               
بن اوصححه   ،ه عند الترمذي بإسناد أقوى منه من حديث أنس        نأمع   ،ضعيف
 :وروى أبو داود والترمذي من حديث أيب ثعلبة رفعه         ،من حديث عمار  حبان  

                                                        
 ،)١٢٣٤٩( وأخرجه أمحد يف مـسنده       ،)٢٨٦٩(أخرجه الترمذي يف سننه     :  حديث صحيح  )٥٥١(

  ).١٤١٢(  مسند البزار،)٤٠٥٨(وأخرجه الطرباين يف األوسط 
 الريـاض، دار  (،عبد الـرمحن الفريـوائي  .د: ذخرية احلفاظ، حتقيق  : حممد بن طاهر املقدسي   ) ٥٥٢(

  .٤٩-٤٨ ،)هـ١٤١٦ ،السلف
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بـل   :قال ؟ يا رسول اهللا،أو منا ،منهم :قيل ،تأيت أيام للعامل فيهن أجر مخسني 
الرب أيـضا    عبد بناواحتج   ،) أميت مثل املطر   مثل( :وهو شاهد حلديث   .منكم

 يؤمنون يب ومل    ،جال الر أصالب قوم يف    إمياناأفضل اخللق   "  : رفعه ،حبديث عمر 
 ،لكن إسناده ضعيف فال حجة فيه      ، وغريه أخرجه الطيالسي  ، احلديث .".يروين

قال أبو عبيدة يا     :قال ،والطرباين من حديث أيب مجعة     ،والدارمي ،محدأوروى  
 قوم يكونون من    :قال ؟ وجاهدنا معك  ،سلمنا معك  أ ؛رسول اهللا أأحد خري منا    

   .)٥٥٣( وقد صححه احلاكم،إسناده حسنو .ومل يروين ،بعدكم يؤمنون يب
  :نامن هذا كله يتنب لنا أمر

الذين ضعفوه وقفـوا علـى الروايـات        و ، احلديث له أكثر من رواية     :أوهلما
  . ومل يقفوا على القوي منهاة،الضعيف
 ليستدل على صـحة     ، أن ابن حجر اتبع طريقة االحتجاج بالشواهد       :وثانيهما

 ألنه جاءت أحاديث أخـرى      ؛ه صحيح  إن معنا  : كأنه يقول  ،ديثمنت احل 
طاملا كنـا     وهذا منهج نفيس   ، الذي توهم أنه ضعيف    ،تؤكد معىن احلديث  
  .يف حاجة ماسة إليه

  :صفوة القول
ولـيس   ،لة تضعيف احلديث النبوي ليست لعبة     أإنّ مس  : نستطيع أن نقول   -١

 ولـذلك فمـن أوىل      ؛ فيما قـال   r ب خرب رسول اهللا   أمرا هينا أن نكذّ   
فـال   ، أن نعيد النظر يف األحاديث الضعيفة واملوضوعة       :ات التجديد أولوي

 ونسارع برد االعتبـار  ،نضعف إال احلديث الذي قامت األدلة على ضعفه      
                                                        

  .٧/٦ ،)مرجع سابق(فتح الباري ) ٥٥٣(
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  .لألحاديث اليت ثبت أا ترقى إىل درجة احلسن أو الصحيح
 إذا كان له شواهد     )وليس املوضوع ( وقد بان مما سبق أن احلديث الضعيف         -٢

 ولكـن   ،إنه ضعيف سندا  : فيقول ، جيب أن يشري املخرج لذلك     تقويه فإنه 
وله شواهد تقويه من اآليات القرآنية ومن األحاديث النبوية          ،معناه صحيح 
 ، وعِملَ ِلما بعد الْموِت،هنفسالْكَيس من دانَ ": حديث ومن ذلك ،الصحيحة

    عبمن أَت اِجزالْعا نفسهواهوه ،ت ى علـى  ثُمنإذا كـان احلـديث   ف )٥٥٤(" اِهللام
فإننا الحظنا أن    ؛ وهو واه أو متروك    ،ألن فيه أبا بكر بن أيب مرمي       ؛ضعيفا

 وهذا يعـين أن احلـديث لـيس         )٥٥٥("قد اختلط " البزار علل توهينه بأنه   
 حىت إننا وجدنا العلماء كافـة       ، ومعناه صحيح  ،r موضوعا على الرسول  

 واملالحظ أن ابن تيمية     ،ية وتلميذه ابن القيم   ومنهم ابن تيم   ،يستشهدون به 
كما : " وأشار إىل أنه ثبت عن الرسول بقوله       ،اكتفى بتحسني الترمذي له   

س والكـي  ، يف ذات اهللا   نفسهااهد من جاهد     :أنه قال  r النيبثبت عن   
                                                        

،  وسنن البيهقـي الكـربى  ،)٤٢٦٠(سنن ابن ماجه   :  ضعيف السند  ، املعىن  صحيح : حديث )٥٥٤(
 ،)٧١٤٣( ويف املعجم الكبري     .يث حسن  هذا حد  : وقال ،)٢٤٥٩( وسنن الترمذي    ،)٦٣٠٦(

 جاء يف أسىن املطالـب   ،)٣٤٨٩( ومسند البزار    ،)١٧١٦٤( والرواية يف مسند أمحد بن حنبل     
 والعاجز من أتبـع نفـسه       ، وعمل ملا بعد املوت    ،الكيس من دان نفسه   ( :خرب" )١١٣٢(رقم  
 . واه ،بكر بن أيب مـرمي    و  أب فيه   : وقال الذهيب  ، صححه احلاكم  ،) ومتىن على اهللا األماين    ،هواها

 واحلـق أن الترمـذي حـسن        .١/٢٢٥ ، أسىن املطالب  ،"وحسنه الترمذي من طريق أخرى    
 ، ألن أبا بكر ابن أيب مرمي عضوأساسي يف الطريقني    ، ولكنه مل حيسنه من طريق أخرى      ،احلديث

 عنـد    إال ،بكـر أبو  احلديث من طريق ليس فيه       ور ومل ي  ،ذين أورد ما الترمذي احلديث    لال
  ).٧١٤١(الطرباين يف الكبري 

  .٤/٢١٢ ،)مرجع سابق (،جممع الزوائد) ٥٥٥(
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 والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتـىن        ، املوت وعمل ملا بعد   ،نفسهمن دان   
  . )٥٥٦(على اهللا

والواضح أن ابن تيمية رمبا يكون قد ثبت احلديث عنده لتحسني الترمذي            
. ولكن فاته استدراك العلماء علـى هـذين الـشيخني          ، وتصحيح احلاكم  ،له

 متعـارف   ، وألن معناه صحيح يف نفسه     ؛الشتهار احلديث بالقبول عند العلماء    
حاسـبوا  " :ن ابن كثري حينما أورده أردفه مبقولة عمر بن اخلطاب         أ حىت   ،عليه

 وتأهبوا للعرض األكرب    ، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا     ،أنفسكم قبل أن حتاسبوا   
   .)٥٥٧("على من ال ختفى عليه أعمالكم

 من الضروري مبكان أن تتجه جهود علماء احلديث السـتدراك احلـديث            -٣
بع جهد العلماء   طْ على أن ي   ،الصحيح أو احلسن الذي ضعفه بعض القدماء      

  . ويوزع على األئمة والدعاة،ل يف كتاب مستقليف هذا السبي
 إذا كان له شـواهد      ،ليس من املستساغ أن يشار إىل احلديث بأنه ضعيف         -٤

ولذا فيجب أن يقدم القول بني يدي احلديث         ، وكان معناه صحيحا   ،تقويه
  .  سنداً ضعيف معىن صحيح:بأنه

  :مة ا كتب احلديث من األحاديث املوضوعة وتعريف األختليص -ب
 وإنما الذي يعنينـا     ،rلن خنوض اآلن يف أسباب الوضع على رسول اهللا          

 احلـديث النبـوي مـن       لصيانةهاهنا أن العلماء األثبات بذلوا جهودا مضنية        
بل إن كتـب اجلوامـع واملـسانيد واملـستدركات والـسنن             ،املوضوعات

                                                        
  .١٤/٤٦٠ ،الفتاوى الكربى) ٥٥٦(
  .١/٢٦ ،)مرجع سابق (،تفسري ابن كثري) ٥٥٧(
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حلـديث  واملستخرجات كان من أهداف أصحاا صيانة احلديث املقبول من ا         
ـ  ، وكان احلديث املوضوع على رأس األحاديث املرفوضة       ،املرفوض  رص اليت ح
مئة  فاِإلمام البخاري أخرج صحيحه عن ست      ؛ كتبهم منها  على سالمة العلماء  

 ،مئة حـديث   وأبو داود قد أورد يف سننه أربعة آالف ومثان         .)٥٥٨(ألف حديث 
ورد يف صحيحه   كما أن مسلما أ   .)٥٥٩( ألف حديث  مئة مخس انتخبته من    :وقال

 ألـف   مئـة  ثـالث  انتخبها مـن     ، مع حذف املكررات   ،أربعة آالف حديث  
  . )٥٦٠(حديث

 وقـد   ،وذكر اإلمام أمحد بن حنبل يف مسنده قرابة ثالثني ألف حـديث           
 .)٥٦١( حـديث وكان حيفظ ألف ألـف    ،مئة ألف حديث   انتخبها من أكثر من سبع    

 ولكنـها   ،عتمـدة ومع ذلك تسلل عدد من األحاديث املوضوعة إىل الكتب امل         
 . ال تشكل مساحة خيشى منها على احلديث النبوي يف الكتب املعتمـدة            ،قليلة

  .ومشكلة األحاديث املوضوعة تربز يف كتب الصوفية و الفرق الضالة
بالتأليف يف األحاديث املوضـوعة      وقد قام غري واحد من القدماء واحملدثني      

  : منها
لرمحن بن علي بن حممـد اجلـوزي        املؤلفه أيب الفرج عبد     » املوضوعات «-١

                                                        
إرشاد الـساري لـشرح     ): أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين       ) القسطالين) (٥٥٨(

  .١/٢٩ ،)هـ١٣٠٤ ،ى األمريية ببوالقالقاهرة، املطبعة الكرب(صحيح البخاري، 
  .١٠ص : سنن أيب داود، قسم املقدمة املعتمدة) ٥٥٩(
 ،بريوت، دار الكتب العلميـة  (،تذكرة احلفاظ: أبو عبد اهللا مشس الدين حممد الذهيب  ) الذهيب) (٥٦٠(

  ).٦١٣( رقم ،)الطبعة األوىل
  ).٤٣٨(برقم : املرجع السابق) ٥٦١(
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 يطالع يف ذلك ، وطبع أكثر من مرة ،والكتاب مطبوع  ،)هـ٥٩٧ـ٥١٠(
: م، الطبعـة  ١٩٩٥- هـ   ١٤١٥ - بريوت   - دار الكتب العلمية     :طبعة

  .توفيق محدان: األوىل، حتقيق
للشيخ أيب عبـد    : املقاصد احلسنة يف كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة         -٢

 رتبه علـى    ،)هـ٩٠٢املتوفّى سنة   (مد بن عبد الرمحن السخاوي      اللّه حم 
دار الكتـاب   :  يطالع يف ذلك   ، والكتاب مطبوع  ،حروف أوائل األحاديث  

حممد : األوىل، حتقيق : م، الطبعة ١٩٨٥ - هـ   ١٤٠٥ - بريوت   -العريب  
  .عثمان اخلشت

 الـرمحن   لإلمام جالل الدين عبـد    : الآللئ املصنوعة يف األحاديث املوضوعة     -٣
 دار  : يطـالع يف ذلـك     ،والكتاب مطبوع ) هـ٩١١ـ٨٤٨( السيوطي

 ، األوىل : الطبعـة  ،م١٩٩٦ - هــ    ١٤١٧ - بريوت   -الكتب العلمية   
  .  عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة أيب:حتقيق

العالمة الشيخ مرعي بـن     : ، تأليف الفوائد املوضوعة يف األحاديث املوضوعة     -٤
 هـ ١٤١٩ - الرياض -دار الوراق  : دار النشر يوسف الكرمي املقدسي،    

  . حممد بن لطفي الصباغ.د: الثالثة، حتقيق: م، الطبعة١٩٩٨ -
: ، تـأليف  املعروف باملوضوعات الكربى.ألسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة    ا -٥

: نور الدين علي بن حممد بن سلطان املشهور باملال علي القاري، دار النشر            
م، ١٩٧١ - هــ    ١٣٩١ - بـريوت    -مؤسسة الرسالة   / دار األمانة   

  .حممد الصباغ: حتقيق
حممد بن علي بـن حممـد       : ، تأليف الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة     -٦
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: هـ، الطبعة ١٤٠٧ - بريوت   -املكتب اإلسالمي   : الشوكاين، دار النشر  
  . حيىي املعلمي بنعبد الرمحن: الثالثة، حتقيق

حممد عبد احلي بن حممد عبـد       : ، تأليف يف األخبار املوضوعة  آلثار املرفوعة   ا -٧
م، ١٩٨٩ - بغـداد    -مكتبة الشرق اجلديد    : احلليم اللكنوي، دار النشر   

  .حممد السعيد بسيوين زغلول: حتقيق
علي بن حممـد  : ، تأليفيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة     ز  نت - ٨

 -دار الكتب العلميـة     : سن، دار النشر   أبو احل  ،بن علي بن عراق الكناين    
 ،عبد الوهاب عبد اللطيف   : األوىل، حتقيق :  هـ، الطبعة  ١٣٩٩ -بريوت  

  .عبد اهللا حممد الصديق الغماريو
العالمـة حممـد    : ، تأليف النخبة البهية يف األحاديث املكذوبة على خري الربية        -٩

 ١٤٠٩ -بـريوت    -املكتب اإلسالمي   : األمري الكبري املالكي، دار النشر    
  .زهري الشاويش: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٨ -هـ 

 ، تأليف حممد ناصر الدين األلبـاين      :سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة    -١٠
 كل جزء يـشتمل      بتكملتها بعد وفاته، رمحه اهللا،      أجزاء، ستة يف   ،املعاصر

  وحيكم عليهـا بالـضعف أو      ،مئة حديث تكلم على أسانيدها     على مخس 
النكارة أو الوضع أو البطالن، وأحاديث تلك األجزاء هي أحاديث اجلامع           

 ونقل  ، والكالم على أسانيدها   ، قام بتغيري ترتيبها   ، لإلمام السيوطي  ،الصغري
  . كالم العلماء يف ذلك

وال شك أن كلّ من وقف على ما بذله هؤالء األبـرار مـن اجلهـود يف           
  .املندسات يقدر جهودهممتحيص السنة النبوية من املوضوعات و
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فـتكمن يف    أما خطوات التجديد اليت نتلمسها ونضيفها لتلك اخلطوات املباركة        
  :اخلطوات اآلتية

 البد أن تتفاعل الدراسات احلديثة مع جهود القدماء بطبع كامل جهودهم            -١
 ، واألحاديث اليت ال أصل هلا يف مؤلف واحد        ،يف ختريج احلديث املوضوع   

 وحتقيقه  )حسب املضمون (نة علمية خمتصة بتبويبه وتنظميه      على أن تقوم جل   
ليكون مرجعا علميا يعتمد عليه الباحثون و الـذابون عـن            ؛حتقيقا علميا 

  .حياض السنة النبوية املطهرة
 ، البد من تذكري األمة اإلسالمية بأن األحاديث املوضـوعة ال أصـل هلـا     -٢

سالمي أن تـتحني املواسـم      وينبغي على املؤسسات الدعوية يف العامل اإل      
 وتقـوم بإصـدار     ،واألحداث اليت يكثر فيها ترداد مثل هذه األحاديـث        

 وهـو منـه     r  على رسول اهللا   سد مشتملة على كل ما ي     ،نشرات توعية 
  .بريء

تمد يف أساسـها    ع اليت ت  ، لتحديد قائمة بأمساء الكتب    ، تشكيل جلنة علمية   -٣
 ، مثل خطب ابـن نباتـه      ،ثر منها  أو تك  ،على ذكر األحاديث املوضوعة   

 ، وإعداد مذكرة تفصيلية مبا فيها من أوهـام        . للغزايل ،وإحياء علوم الدين  
 وتوزيعها علـى اخلطبـاء      ،وتقوم وزارات الدعوة بطبعها    ،تلحق بالكتاب 

 أمـا   .لتصبح هناك طبعات شرعية حمققة لتلك الكتب       ؛واألئمة واملختصني 
   .أن يظل األمر فوضى فهذا غري مقبول

  : ذب السهام عن األحاديث الصحاح-ج
 وقد انصب نقد ،مل يسلم احلديث الصحيح من النيل منه يف العصر احلديث         
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 ءوسوف نقف أمام بعض املقاييس اليت أسـي        )٥٦٢(احلديث الصحيح على املنت   
  .استغالهلا

  :على القرآن و العقل  عرض احلديث الصحيح:أوالً
 وعلى يد مـن  ، الصحيح بدأت قدمياورمبا كانت عملية النقد ملنت احلديث     

 فيمـا   ، توجه الطعن إىل احلديث املتفق عليه      : ومن هذا النط   ،طعن يف دينهم  ال ي 
 )رضي اهللا عنهما(عن عبد اللَِّه بن عمر أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما      

 عبد الـرمحن بـن    مع، يعودهr فَأَتاه النيب   ،اشتكَى سعد بن عبادةَ شكْوى له      ":قال
فلما دخل عليـه     ، وعبِد اللَِّه بن مسعوٍد رضي اهللا عنهم       ، وسعِد بن أيب وقَّاصٍ    ،عوٍف

 فلما  ،r فَبكَى النيب    .رسولَ اللَّهِ  ال يا : قالوا ؟قد قَضى  :فقال ،فَوجده يف غَاِشيِة أَهِلهِ   
وال  ، ِإنَّ اللَّه ال يعذِّب ِبدمِع الْعيِن!: أال تسمعونَ:قال ف،بكَوا rرأَى الْقَوم بكَاَء النيب    

وِإنَّ الْميت يعذَّب ِببكَاِء     ، أو يرحم  ،وأَشار إىل ِلساِنهِ   ،ولَِكن يعذِّب ذا   ،ِبحزِن الْقَلْبِ 
ـ  ،يضِرب فيـه ِبالْعـصا     )t(وكان عمر    .أَهِلِه عليه  ـ  ، ِبالِْحجـارةِ  ي ويرم  ي وحيث

  .)٥٦٣("ِبالتراِب
 : وقالت ،مل تقبل احلديث   )رضي اهللا عنها  (وقد ثبت أنّ أم املؤمنني عائشة       

ن ِهشاِم بن عروةَ عن أبيه قال ذُِكر ِعند عاِئشةَ ع ":فيما ثبت عنها يف صحيح مسلم 
 مسـع  ! رِحم اهللا أَبا عبد الرمحن: فقالت، عليه  الْميت يعذَّب ِببكَاِء أَهِلهِ    :بن عمر اقَولُ  

                                                        
عرض احلديث على القرآن الكـرمي، مقارنـة روايـات     : ( احلديث املقاييس الرئيسة لنقد منت   ) ٥٦٢(

. ، عرضه على املسلمات العقلية    .احلديث بعضها ببعض، عرضه على الوقائع واملعلومات التارخيية       
 ،تـونس  (،جهود احملدثني يف نقد منت احلديث النبـوي       : حممد طاهر اجلوايب  .  د :يطالع يف ذلك  

  .٤٥٦ ص،)هـ١٤٠٦ ،مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا
  .)٩٢٧( وصحيح مسلم ،)١٢٤٢ ( صحيح البخاري: حديث صحيح)٥٦٣(
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 ، وهم يبكُونَ عليـه    ،جنازةُ يهوِديr    إمنا مرت على رسول اللَّهِ     ، فلم يحفَظْه  ،شيئا
   .)٥٦٤(" وِإنه لَيعذَّب، أَنتم تبكُونَ:فقال

ذا الصحايب  فه ،ويبدو أن السيدة عائشة مل تكن وحدها اليت ردت احلديث         
 عنه  يوممن رو ":  قال ابن حجر العسقالين    ،اجلليل أبو هريرة يتخذ نفس املوقف     

 ، كما رواه أبو يعلى من طريق بكر بن عبد اهللا املزين           ،اإلنكار مطلقا أبو هريرة   
 ،لئن انطلق رجل جماهـد يف سـبيل اهللا فاستـشهد           واهللا :قال أبو هريرة   :قال

ليعذبن هذا الـشهيد بـذنب هـذه     ؛يهفعمدت امرأته سفها وجهال فبكت عل    
  .)٥٦٥("ة منهم أبو حامد وغريهوإىل هذا جنح مجاعة من الشافعي .السفيهة

! ؟ إنه ظامل فما وجه تعذيب امليت ببكاء أهله عليه:وقد يقال عن احلديث
 ومن جهة عرضه على القرآن جنده خيالف قول اهللا عز ،هذا من جهة العقل

¼  ½  ¾  ]  :وجل   »   º  ¹  ÂÁ           À  ¿  Ë   Ê  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã
  ÏÎ  Í  Ì  Ø  ×        Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  ÐZ )١٦٤:األنعام(.  

السنة النبوية بني أهل    "ولقد محل الشيخ حممد الغزايلّ محلة شعواء يف كتابه          
 وطالب  ،)إن امليت يعذب ببكاء أهله عليه     ( : على حديث  "الفقه وأهل احلديث  

يف عرض احلديث الـصحيح     ) رضي اهللا عنها  ( مبنهج أم املؤمنني عائشة      باألخذ
  . )٥٦٦(على الكتاب

 .ولكن احلق أحب إلينـا منـه       ؛والشيخ الغزايلّ رمحه اهللا حبيب إىل قلوبنا      
                                                        

  ).٩٣١(صحيح مسلم :  أثر صحيح)٥٦٤(
  .٣/١٥٤): مرجع سابق(فتح الباري ) ٥٦٥(
 ،١٢القاهرة، دار الـشروق، ط     (،السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث      : حممد) الغزايل) (٥٦٦(

  .٢٢ ص،)هـ١٤٢٥
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 ومـضيعة   .وصيانة احلديث الصحيح من العبث من أوجب واجبات التجديـد         
دليـة حـول     وإثـارة املـسائل اجل     ،الوقت يف عرض الصحيح على الكتاب     

 وقـد رده    ،الصاحل  ليس من خلق السلف    ،االستنتاجات والردود واالعتراضات  
 rعن عبيِد اللَِّه بن أيب راِفٍع عن أبيه عن الـنيب            املروي   بقوله   ، ابتداء ،الرسول
ا أَمـرت ِبـِه أو       ِمم ، يأِْتيِه اَألمر من أَمِري    ،ال أُلِْفين أَحدكُم متِكئًا على أَِريكَِتهِ     ( :قال

   .)٥٦٧() ما وجدنا يف ِكتاِب اللَِّه اتبعناه. ال ندِري: فيقول؛نهيت عنه
وعالمة  ،وهذا احلديث دليل من دالئل النبوة     " :قال أبو العال املباركفوري   

فإن رجال قد خرج يف الفنجاب من إقلـيم          ؛فقد وقع ما أخرب به     ،من عالماا 
بل هو من أهـل   ، وشتان بينه وبني أهل القرآن   ، بأهل القرآن  هنفسومسى   ،اهلند

وأبعـده عـن     ، فأضله الشيطان وأغواه   ،وكان قبل ذلك من الصاحلني     ،اإلحلاد
فأطـال لـسانه يف رد    ،اإلسـالم فتفوه مبا ال يتكلم به أهل       ،الصراط املستقيم 

ات على اهللا   وقال هذه كلها مكذوبة ومفتري     ،األحاديث النبوية بأسرها ردا بليغا    
  . )٥٦٨(r وإمنا جيب العمل على القرآن العظيم فقط دون أحاديث النيب ،تعاىل

 وهم على ما هم     ،فجر املسلمني إىل هذه املزالق     ،وهذا ما حنذر منه وخنشاه    
) امليـت ( واحلـق أن حـديث       .امد عقباه حتعليه من ضعف وهزمية نفسية ال       

يقول الشيخ الـشنقيطي   .رآنيةوال يتعارض مع العقل أو مع اآليات الق       ،صحيح
   : أن العلماء محلوه على أحد أمرين هذا واجلواب عن):سحائب الرمحة(عليه 

                                                        
  .١٠١ خترجيه صسبق: حديث صحيح) ٥٦٧(
حتفة األحـوذي بـشرح جـامع       : حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم أبو العال       ) املباركفوري) (٥٦٨(

  .٧/٣٥٤ ،)بريوت، دار الكتب العلمية (،الترمذي
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  : كما قال طرفة بن العبد يف معلقته، أن يكون امليت أوصى بالنوح عليه:األول
  بنة معبدا  على اجليب يايوشق       هـا أهلـإذا مت فانعيين مبا أن

وذلـك   ؛ فتعذيبه بسبب إيصائه باملنكر،اح عليهألنه إذا كان أوصى بأن ين   
  . ال فعل غريه،من فعله
ه يعلم أـم سـينوحون    مع أن،أن يهمل يهم عن النوح عليه قبل موته     :الثاين

̄  °   ±   ] :وخمالفة لقوله تعاىل   ،ألن إمهاله يهم تفريط منه     ؛عليه
²Z  )٥٦٩(أمر اهللا به بسبب تفريطه وتركه ما نْفتعذيبه إذَ ،)٦:التحرمي(.  

إن  :وأقول له ! ؟وقد يقول قائل أئنك لترفض عرض السنة على كتاب اهللا         
 كمـا أنّ    ، يرفض فيما صح عنه من حديث األريكة الذي قدمناه آنفا          r نبينا

فلماذا أحكِّم فيه القرآن وأجعلـه معيـارا        ،احلديث الصحيح ال يكذب القرآن    
ال حاجـة باحلـديث إىل أن       ": قرطيب قال ال  .إنّ هذا املنهج فيه حتكم    ! ؟لقبوله

   .)٥٧٠("نفسهكان حجة ب rفإنه مهما ثبت عن رسول اهللا  ،يعرض على الكتاب
صحيح أن من منهجي أن أحكم القرآن واحلديث الصحيح يف احلـديث            

 أما أن أجعل القرآن معيارا على قبـول احلـديث           ،ليتقوى به معناه   ؛الضعيف
 وإمنا من منهج الفرق   ،ل السنة واجلماعة  فهذا املنهج ليس من منهج أه      ،الصحيح
ولعلـهم   ، وتثري الشكوك حوله   ، اليت تريد أن تطعن يف احلديث النبوي       ،الضالة

قال عبد الرمحن    ": يف الضعف من مجيع طرقه      متناهٍ يستدلون على ذلك حبديثٍ   
 )ما أتاكم عين فاعرضوه على كتاب اهللا      ( : اخلوارج وضعوا حديث   :بن مهدي 

                                                        
  .٣/٦٥، )مرجع سابق (،أضواء البيان) ٥٦٩(
)٥٧٠ (تفسري القرطيب،) ١/٣٨، )مرجع سابق.  
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 عرضنا هذا احلديث علـى      : فقالوا ،د عارض حديث العرض قوم    وق ،إىل آخره 
v    u   t  s  r  q  p  ] ألنا وجدنا فيـه    ؛اهللا فخالفه  كتاب

  �  ~  }     |  {z  y  xwZ )٥٧١()٧:احلشر(.  
  : عرضه على احلقائق العلمية:ثانياً

 الـذي أخرجـه البخـاري يف    ،ومن هذا السبيل حديث الذبابة الصحيح    
إذا وقَع الذُّباب يف شـراِب      (: rقال النيب    :يقول) t(هريرةَ    صحيحه عن أيب  

  .)٥٧٢()أَحِدكُم فَلْيغِمسه ثُم ِلينِزعه فإن يف ِإحدى جناحيِه داًء واُألخرى ِشفَاًء
 ، شـهبة  ولقد نقل الشيخ حممد الغزايلّ حوارا بينه وبني العالمة الشيخ أيب          

 ألن هناك من ؛ شبهة غاضبا  ا لقد رأيت الشيخ أب    : يقول ،لرمحةعليهما سحائب ا  
وقد أشار الـشيخ الغـزايلّ إىل أن         ، وهو من الصحاح   ،يضعف حديث الذبابة  

 فإذا حسمها ميكننـا أن ننظـر يف         ،املسألة يف حاجة إىل أن حيسم العلم القضية       
  .)٥٧٣( حيث إنه من أحاديث اآلحاد، ألنه ظين الداللة؛احلديث

                                                        
 : حتقيـق ،املدخل إىل الـسنن الكـربى  : هقي أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البي     ) البيهقي) (٥٧١(

ـ ١٤٠٤ ، دار اخللفاء للكتـاب اإلسـالمي      ،الكويت(حممد ضياء الرمحن األعظمي،      .د  ،)هـ
  .٢٠١-٢٠٠ص

 أخربنا حممد بـن  ،)١٢٤٦( وصحيح ابن حبان ،)٣١٤٢( صحيح البخاري  : حديث صحيح  )٥٧٢(
 بن املفضل حدثنا بن عجـالن عـن         إسحاق بن خزمية حدثنا زياد بن حيىي احلساين حدثنا بشر         

إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فـإن يف         (: r قال رسول اهللا     :سعيد املقربي عن أيب هريرة قال     
  .)زعه  فليغمسه كله مث لين، وإنه يتقي جبناحه الذي فيه الداء،أحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء

 ، حملمد الغزايلّ،"تراثنا الفكري"وار يف   هذه خالصة موجزة ملا دار بني الشيخني، يطالع نص احل         ) ٥٧٣(
  .١٦٨ص 
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  :ار العلمي لنا عليه تعليقاتوهذا احلو
وأن الصحابة وسـلف هـذه       ،سبق أن أوضحنا موقفنا من حديث اآلحاد       -١

وأنّ الذين قالوا بعدم  .وأنه يقيين الثبوت وليس ظنيا ،األمة كانوا يعملون به   
ابتعث آراءهم حديثا الشيخ حممـد       وممن ،حجيته املعتزلة ومن حنا حنوهم    

ـ   ، وإن كانت موضع تقدير منا     ، وهذا املدرسة  ،عبده ومدرسته  مل  ا إال أ 
  .ختل من مالحظات ناقشناها يف موضعها

مبا تشتمل عليه    صحة احلديث    ستكون من شواهد   العلم احلديث    حقائق إنّ   –٢
أما أن تصبح النظريات العلمية     ،اإلعجاز العلمي للحديث النبوي   من دالئل   

 ،ذا مـضيعة للوقـت  فه ؛اليت ال تستقر على حال من سبل ختريج احلديث     
  .ومدعاة لفتح باب التشكيك يف السنة النبوية املطهرة

 تكمن يف أن كثريا من فروع العلم ،وإن كنت أرى أن هناك مشكلة أخرى
إننا حقـا   ونظرياته وأحباثه ونتائجه ال يوجد بأيدي املسلمني منها سوى قشور،     

 هلـم أن يأخـذوا    وخري، ولكن املسلمني يف عصر العلم تائهون  ،يف عصر العلم  
ليلحقوا بالركب ويعيدوا أمتـهم إىل عليـاء       ؛بسبل العلم وأدواته ويتبحروا فيه    

 ، جادين يف عملهم   ، ولن يكون ذلك إال إذا وصلوا الليل بالنهار        ،جمدها العلمي 
 وليسوا مشككني فيها مذبـذبني يف       ، العملية والقولية  r متسلحني بسنة نبيهم  

  .األخذ ا
ن احلديث الصحيح سواء أكان متواترا أم آحـادا ال          خنلص من ذلك إىل أ    

أو  ،لتـصحيحه  ؛ أو أن نعرضه بعقولنا القاصرة على القرآن       ،يليق أن نطعن فيه   
  .نتعجل األمر فنسقط النظريات العلمية عليه وجنعلها معيارا يف قبوله أو رفضه
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  : اإلعجاز العلمي للحديث-د
 ، وعدم التعلق ـا    ،العلميةمن منهج أهل احلديث ترك اخلوض يف املسائل         

 أال يشتغلوا مبا ال يتعلق بتهـذيب        :ومن سريم  ":ويف ذلك يقول الكندهلوي   
 ،واهلالة ،كبيان أسباب حوادث اجلو من املطر والكسوف       :النفس وسياسة األمة  

وأسباب احلـوادث    ،ومقادير سري الشمس والقمر    ،وعجائب النبات واحليوان  
 ،)٥٧٤(وقبلها عقـوهلم   ،كلمات يسرية ألفها أمساعهم   اللهم إال    ،اليومية وحنوها 

والتذكري بأيام اهللا على سبيل االستطراد بكـالم         ،يؤتى ا يف التذكري بآالء اهللا     
وهلذا األصل ملا سألوا النيب      ،إمجايل يسامح يف مثله بإيراد االستعارات وباازات      

r    ـ         ،عن نقصان القمر وزيادته ان فوائـد    أعرض اهللا تعاىل عن ذلـك إىل بي
وتـرى   ،Z ~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦  §] :  فقـال  ،الشهور

 ،كثرياً من الناس فسد ذوقهم بسبب األلفة ذه الفنون أو غريها من األسـباب             
  .)٥٧٥("فحملوا كالم الرسل على غري حممله

     وحنن هاهنا ال نريد أن نأو كالم رسوله   ،مل كالم اهللا  ح  r     علـى غـري 
   : ثالثة أمور ولذلك فإننا ننص على؛حممله
 بربط احلقائق   ، غرض البحث يف اإلعجاز العلمي تقوية العقيدة اإلسالمية        :أوهلا

  .اإلميانية بالعلوم الكونية
املتعلقـة   ، ضرورة الكشف عن دقائق معاين األحاديث النبوية الشريفة   :وثانيهـا 

المية  ومقاصد الشريعة اإلس   ،وجوه الداللة اللغوية   يف ضوء    ،بالعلوم الكونية 
                                                        

  !.أَِلفتها أمساعهم، وقَِبلتها عقوهلم: الصواب لغةً) ٥٧٤(
  .١/١٨١ ،)مرجع سابق (،حجة اهللا البالغة) ٥٧٥(
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  . دون تكلف
 ألن أربـاب العلـم حيـاولون        ،قطعي العلم ال يعارض قطعي الشرع     " :وثالثها

  .)٥٧٦(" خالق احلقيقة والشرع خرب،اكتشاف حقيقٍة
         ووضع الضوابط   ،وال ريب أن مسو اهلدف من البحث يف اإلعجاز العلمي 

 يف تناول    مع اإلشارة إىل أنه ليس اهلدف األساسي       ،املانعة من التكلف يف إثباته    
 والوقوف على ما يرشدنا إليه      ، وإمنا يأيت تابعا لفهم احلديث النبوي      ،األحاديث
  .من هدايات

 إنشاء اهليئة العاملية لإلعجاز العلمـي       :وقد متخض عن هذا اهلدف السامي     
 وهـي إحـدى     ،هـ١٤٢٣ العامل اإلسالمي يف عام      التابعةيف القرآن والسنة    

  .)٥٧٧(ي ذات الشخصية املستقلةهيئات رابطة العامل اإلسالم
 ز حول اإلعجا  ،وللهيئة موقع على شبكة اإلنترنت تنشر فيه حبوث العلماء        

 وكل ما نتمناه من اهليئة أن البحوث املنشورة ختـضع        ،العلمي للقرآن واحلديث  
 وأن تسعى إىل إدخال مـضامني       ،ملراجعات دقيقة من قبل اللجان العلمية باهليئة      

  . مناهج التعليم يف شىت مؤسساته ومراحلهاألحباث املعتمدة يف
  : الشروح املعاصرة لكتب السنة-هـ

 ختتلـف عـن     ،جوانب الدراسة اليت حيتاج إليها يف شرح احلديث اليـوم         
 بدراسـة   :فالسابقون كانوا يهتمـون    .اجلوانب اليت كان السابقون يهتمون ا     

مـة حـول     واخـتالف األئ   ،وتتبع دالالت األلفاظ  ، وعرض الروايات  ،السند
                                                        

الريـاض، دار ابـن     (،  جدلية العقل يف الفكر والعبودية    : حممد بن عمر بن عبد الرمحن العقيل      ) ٥٧٦(
  .٤٧ ص،)هـ١٤١٥ ،حزم

(577) http://www.nooran.org/index.htm. 
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 فإننا معنيون بتقـدمي     : أما اليوم  .رجح الشارح حسب مذهبه    وأحيانا ي  ،احلديث
   ويكتشف ما فيه من علوم ومعان       ، يستنبط معانيه  ،شرح سهل للحديث النبوي
 أما جانـب   . إلنزال احلديث على الواقع املعاصر     ؛حنتاج إليها يف العصر احلديث    

 يكون  : كأن ،عرفة درجة احلديث  دراسة ختريج احلديث فيمكن أن يكتفى فيه مب       
  . أو ضعيفا، أو حسنا،صحيحا

  :الدراسات املوضوعية -و
     فصنفوا معظم كتب السنة     ،لقد شعر السابقون بأمهية التصنيف املوضوعي

 والسنة النبوية   ،وكذلك فعل البخاري ومسلم يف الصحيحني      ،على املوضوعات 
قصود باملوضـوعية مجـع     وامل( :اليوم يف حاجة إىل دراسات موضوعية جديدة      

 ، ولكن مع االتـساع يف التبويـب       ،األحاديث على منط مجعها يف أبواب الفقه      
 ، فـالعلوم التربويـة    .)لتغطي األحاديث ذا العرض املوضوعي خارطة العلوم      

قـد   ، والبيئية وغريها من ااالت    ،والزراعية ،والطبية ،والسياسية ،واالجتماعية
ولكنها موزعة يف أماكن ال يهتدي إليها العامل         ،ث تتعلق ا  حفلت السنة بأحادي  
  .املعاصر غري املختص

 الـيت  ،وبذلك تكون احلاجة ماسة إىل إعادة النظر يف الدراسات املوضوعية    
 وإذا كانت هذه الدراسات قد وجـد بعـضها يف           ،تقدم السنة يف ثوب جديد    
وهذا بطبيعته يلقي بأعبـاء      .فإنها ما تزال حمدودة    ؛صورة مؤلفات أو مقاالت   

  .أقسام احلديث يف الكليات الشرعية لتقوم بدورها عاتق هذا املشروع على
  :الدراسات املوسوعية -ز

 : مثل ،لقد أضحى للسنة املطهرة مراكز كثرية منتشرة يف األقطار اإلسالمية         
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 ، املنـورة   و مركز السنة باجلامعة اإلسالمية باملدينة      ،مركز السنة املطهرة بقطر   
 . بغزارة يف هذه األيام يف العـامل العـريب         ةوغريها من املراكز التجارية املنتشر    

  :واملطلوب حتديدا من هذه املراكز البحثية اآليت
 للحديث  ، والتصنيف ،الفهرسة : إعداد موسوعة إسالمية حاسوبية يف جمال      -١

يف مجيع كتب األح         ،النبوي وليس  ،اديث ترشدنا إىل موقع احلديث النبوي 
 فنحن يف حاجة ماسة إىل موسوعة       ،املقصود الكتب التسعة أو غري التسعة     

 حلـصر احلـديث     ، و مربجمة على أعلى مستوى     ،حاسوبية مفهرسة جيدا  
 علـى أن تـبني هـذه        ،النبوي املوجود يف الكتب املعتمدة وغري املعتمدة      

ـ    :املوسوعة ختريج احلديث بعبارة خمتصرة أو برمز هجـائي         شري  كـأن ت
 :واحلسن ترمز إليه بالرمز    ،)ص: (بأنه صحيح أو ترمز إليه بالرمز     للحديث  

  .)و( : واملوضوع ترمز له بالرمز،)ض (: والضعيف ترمز له بالرمز،)ح(
 تقدم السنة مـصنفة وفـق       ، إعداد موسوعة للتصنيف املوضوعي املعاصر     –٢

يف علم من    حبيث يستطيع كل متخصص      ،املوضوعات اليت أشرنا إليها آنفا    
  .العلوم اإلفادة من األحاديث املتعلقة بتخصصه

 وهذه املوسـوعة جتمـع كـل رواة         : إعداد موسوعة علم رجال احلديث     -٣
   . وتبني رأي علماء اجلرح والتعديل فيهم، بطريقة منظمة؛احلديث

 وهذه املوسوعة تـشرح مـصطلح       : إعداد موسوعة علم مصطلح احلديث     -٤
 وتـنظم قواعـد اجلـرح       ،هلة مدعمة باألمثلة  بطريقة س  ، وعلله ،احلديث
  . وطرق ختريج احلديث،والتعديل

         بالعمل املوسوعي فإننا  ؛ولعلنا حني خنتم حديثنا عن جتديد احلديث النبوي
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فيـد اهللا مـع    ،ال بد أن نشري إىل أن جتديد احلديث حيتاج إىل جهود مجاعيـة    
 فاملـشاريع العمالقـة     ،مية كما أنه حيتاج إىل متويل من الدول اإلسال        ،اجلماعة

 ومن ثَم فإن األعمال املوسوعية الـيت تنتجهـا      ،تتقاصر دوا إمكانيات األفراد   
ها غري قليل من    في و ، جند أا دون املستوى    ، اململوكة ألفراد  ،املؤسسات اخلاصة 
 حىت إنّ هذه الشركات اخلاصة ما بني احلني واآلخر تعـدل           ؛األخطاء والقصور 

 برهان على أن اجلهد     -ال شك - وهذا   ،اإلضافة واحلذف والتجويد  يف براجمها ب  
  .الفردي ليس كاجلهد اجلماعي
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  الثالثاملبحث 
  الفقهجتديد 
) U( ويف كتاب اهللا ، العلم بالدين:لقد كان معىن الفقه يف صدر اإلسالم

Â  Á]  :ما يساند هذا املعىن   À  ¿    ¾½   ¼  »     º  ¹  Ã   
  È  Ç  Æ  Å  ÄÏ   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É   Z 

ولقد ظل هذا املعىن  ، العلم بالشريعة: فالفقه يف الدين يراد به،)١٢٢:التوبة(
 وعلم ،علم التوحيد : حىت ظهر التخصص يف علوم الشريعة الثالثة،متعارفا عليه

  . وعلم الفقه،األخالق
تـها   مـن أدل ة العلم باألحكام الشرعية العملية املكتـسب       عبارة عن  والفقه
وال عن التصديق    ،ليس الفقه عبارة عن تصور الصالة وغريها      و .)٥٧٨(التفصيلية

 ،بل املراد معرفة أحكامها مـن الوجـوب وغـريه          ،بوجودها يف نفس األمر   
ووصف الفقيه عند األصـوليني ال   .)٥٧٩(كالتصديق بأن هذا واجب وذاك حرام  

 بل الفقيـه    ،روعه وإحاطته بف  ، مهما كان عنده من علم الفقه      ،يطلق على املقلد  
    ويستطيع أن يستنبط األحكام من أدلتها       ،كة االستنباط لَعندهم من كانت له م 

                                                        
اإلاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم         : علي بن عبد الكايف السبكي    ) السبكي) (٥٧٨(

  .١/٢٨ ،)هـ١٤٠٤ ،بريوت، دار الكتب العلمية(،  للبيضاوي،األصول
ى التوضيح ملـنت    شرح التلويح عل  : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين الشافعي      ) التفتازاينّّّ) (٥٧٩(

ـ ١٤١٦ ،بريوت، دار الكتب العلميـة    (،زكريا عمريات :  حتقيق التنقيح يف أصول الفقه،     ،)هـ
١/٢١.  
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 بل يكفي   ، وليس من الضروري أن يكون ملما جبميع أحكام الفروع         ،التفصيلية
٥٨٠(كة االستنباطلَأن يكون عنده م(.  

عبارة عن أدلة هـذه     وهو   :ويرتبط بالفقه ارتباطا كبريا علم أصول الفقه      
 ال مـن    ، من حيث اجلملة   ، وعن معرفة وجوه داللتها على األحكام      ،األحكام

  .)٥٨١(حيث التفصيل
 أفعال  : موضوعه . من أقسامها  بكونه قسماً وبذلك ينماز الفقه من الشريعة      

  .. وإباحة، وندب، وكراهة، وحرمة، من حل:اإلنسان املكلف
اددون أنفسهم   فإنه من أكرب املشاريع اليت شغل        ،أما مشروع جتديد الفقه   

 يف ضوء مفهوم التجديد الذي تبنيناه        برنامج التجديد  نعرض ولكننا سوف    ،ا
  : وميكننا عرض مفردات هذا املبحث على النحو التايل،يف الفصل األول

  : طرائق تجديد الفقه:أوالً
 أشار إليها الدكتور الزحيلي علـى       ،أخذت طرائق جتديد الفقه عدة صور     

   :النحو التايل
وتتمثل يف ترك فقه املذاهب والعودة إىل فقه السلف مـن            :الطريقة السلفية  -١

  .الصحابة والتابعني
 وقبول بعض   ،وهي انتقاء ما حيلو للنفس باهلوى      :الطريقة االنتقائية الغوغائية   -٢

 . ورفض بعضها اآلخر،األحكام
 وهـي   ،ي ومعاداته وتتمثل يف االبتعاد عن الفقه اإلسالم      :الطريقة العدوانية   -٣

                                                        
  .١/١٤، )مرجع سابق(وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، : املوسوعة الفقهية )٥٨٠(
  .١/٥) مرجع سابق (،املستصفى )٥٨١(
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 .طريق مدرسة احلداثة
 باعتبـار القـانون     ، أي تقريب الفقه من القانون الوضعي      :الطريقة التقريبية  -٤

 .أصال والفقه فرعا
 وإمنـا   ،وهي احملافظة على ثوابت الشريعة فال تصادر النص        :الطريقة املعتدلة  -٥

القدمي واجلديد   وتتوسع يف تفسريه ليشمل      ، وإدراك مراميه  ،تتعمق يف فهمه  
 . )٥٨٢(معاً

وال شك أن الطريقة املعتدلة اليت أشار إليها الدكتور الزحيلي حتتـاج إىل             
 ألن كل دعي يكتب يف جتديد الفقه يدعي أنـه معتـدل             ؛محاية ورقابة صارمة  

 وهكذا  ، أو جاهالً  اً أو كاهن  اً وأن من يرفض ما يقوله ليس إال متطرف        ،ووسطي
 وهي من وسائل    ، فاملصاحل املرسلة  ؛ املصطلحات  وتستعمل نفس  ،تضيع الفروق 

التجديد املعتدل من املمكن أن تتحول بطريقة عبثية إىل أداة هلدم الفقـه مـن               
   .القواعد

 وهـو   ،وسوف حناول اآلن أن نشري إىل خطوات التجديد الذي نؤمن به          
 ، وينظر يف حال العـصر   ، وحيترم إمجاع األمة   ،ق النصوص دص ي :التجديد الذي 

  .ري إىل ما يتطلبه األمر من إضافةفيش
  : خطوات التجديد:ثانياً

  : ضبط املصطلح الفقهي-أ
املشكلة األوىل اليت تواجه القارئ يف عامل الفقه هي مشكلة املـصطلحات            

                                                        
ـ ١٤٢٢،  ٢بريوت، دار الفكر املعاصـر، ط     ( ،جتديد الفقه اإلسالمي  : وهبة) الزحيلي) (٥٨٢(  ،)هـ

  .٢١٤-٢١٠ص
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 واألصوليني يف حتديد املصطلح وفهمـه  ء ويرجع سبب اختالف الفقها    ،وأصوله
 وتربز مـن جهـة      ، جهة قة تدل على تشابك العلم من     يإىل صوغ تعريفه بطر   

  . حبيث يتوافق مع مذهب املعرف،أخرى توجيه حدود املصطلح وأركانه
قـد تكـون صـعوبة إدراك املـراد         ": مناع القطان بقوله  وهذا ما أكده    

 فإذا مل يكن القارئ على      ،باملصطلحات ناشئة من اختالف مدلوهلا عند املذاهب      
 اصطالح الفساد والـبطالن     : ومثال ذلك  ، أخطأ يف فهم احلكم نفسه     ،إملام ا 

 وكالوجوب عند احلنفية فهو بني الفـرض        ،عند احلنفية جيعل الفاسد كالباطل    
  .)٥٨٣("غريهم فالوجوب والفرض مبعىن واحد أما ،والسنة

 ،املـصطلحات يف  ك أثره   رفموقف املذهب ت   ،وما أشار إليه مناع حقيقي    
دي املـصطلح مجلـة   ورمبا ختطى األمر تطويع مفهوم املصطلح للمذهب إىل تفا 

 ،كما هو احلال يف مفهـوم املخالفـة        ،وإسقاط كل ما يترتب عليه     ،وتفصيال
 : وقد نص الباجي على أما يترادفان بقولـه ،والذي يسمى أيضا دليل اخلطاب  

  .)٥٨٤("يترادف مفهوم املخالفة ودليل اخلطاب"
 جمـرد ال يـستند إىل       ه فهـم  ألن ؛ مفهوم املخالفة  :دليل اخلطاب يسمى  و
´  ] :)U(قولـه    :وأمثاله ،وإال فما دل عليه املنطوق أيضا مفهوم       ،منطوق

 ̧ ¶  µZ )وهـذا   ،املخطـئ  يدل على انتفاء احلكم يف       )٩٥ :املائدة
                                                        

ـ ١٤٠٧،  ٧بريوت، مؤسسة الرسالة، ط    (،التشريع والفقه يف اإلسالم   : مناع) القطان) (٥٨٣(  ،)هـ
  .٣٤٢ص

 ،بريوت، دار الغـرب    (،حممد حجي : حتقيق الذخرية،: شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف     ) ٥٨٤(
  .١/٦٤ ،)م١٩٩٤
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 ، منهم أبـو حنيفـة     ،وقالت طائفة  ، ومالك وأكثر املتكلمني   الشافعيحجة يف قول    
  .)٥٨٥(داللة ال

لة السلبية املفهومة مـن     وواضح من هذا أن مفهوم املخالفة يشري إىل الدال        
هل تصلح هذه الداللة أن تكون مـن         ، الفقهاء اختلفوا فيها   : وأم أي  ،الكالم

 حيث ذهب أبو حنيفة إىل نفيها وعـدم         ، والثابت أم اختلفوا   ؟أدلة األحكام 
 باملـذهب   وبذلك يكون املصطلح قد تأثر     .على حني أخذ ا الشافعية     ،االعتداد ا 

وإمنا ترتـب   ،وهذا التأثر مل يكن بعيدا عن جمال الفقه     ،عليهيف توجيهه واحلكم    
 وميكننـا أن  ،على هذا اخلالف يف حترير املصطلح خالف يف األحكام الفقهيـة     

عنـد   ، الناشئ من اخلالف حول العمل باملـصطلح  ،نتابع ذلك اخلالف الفقهي   
     U( : [X  W  V  U  T  S  R  Y(تفسري قول احلـق     

  ^  ]  \  [  Za  `    _Z )٢٥ :النـــساء(، 
ة ال جيوز نكاحها ولو عند الـضرورة إال إذا          م األَ أنّ :ظاهر هذه اآلية الكرمية   ف

 أن  :فمفهوم خمالفتـه  ،  a  `    _Z]   : بدليل قوله  ،كانت مؤمنة 
وهذا املفهوم يفهم من     ،غري املؤمنات من اإلماء ال جيوز نكاحهن على كل حال         

 Â  Á  À  ¿   ¾Z]: عـاىل  وهـي قولـه ت     ،مفهوم آية أخرى  
ويفهم منـه    ، على أحد األقوال   ، احلرائر : فإن املراد باحملصنات فيها    ،)٥:ائدةامل(

وخالف اإلمام أبو حنيفة     ، ولو كن كتابيات   ،أن اإلماء الكوافر ال حيل نكاحهن     
                                                        

: ، حتقيـق روضـة النـاظر وجنـة املنـاظر    : حممدأبو  بن أمحد بن قدامة   عبد اهللا ) املقدسي) (٥٨٥(
 ،)هـ١٣٩٩ ،٢ ط ،الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود      (،العزيز عبد الرمحن السعيد    عبد .د

  .٢٦٤ص
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ل ينكح  ووأجاز نكاح اإلماء ملن عنده طَ      ، فأجاز نكاح األمة الكافرة    )رمحه اهللا (
   .)٥٨٦(" كما عرف يف أصوله،مفهوم املخالفةترب عألنه ال ي ؛ربه احلرائ

  : مصطلح داللة اإلشارة-١
        يؤخذ من إشارة   ": قال أبو حامد الغزايلّ يف املستصفى عن املعىن اإلشاري

فكما  ، إليه  اللفظ من غري جتريد قصد      له ما يتسع  ونعين به  ، ال من اللفظ   ،اللفظ
 ،ته يف أثناء كالمه ما ال يدل عليه نفس اللفظأن املتكلم قد يفهم بإشارته وحرك    

  .)٥٨٧( عليهويبىنفكذلك قد يتبع اللفظ ما مل يقصد به  ،فيسمى إشارة
!  "  #  $  ] :  قوله تعاىل  :ومن أمثلة داللة اإلشارة يف القرآن     

'    &  %Z )١٨٧:البقرة(، ه يدل بداللة اإلشارة املـذكورة علـى        فإن
ن اآلية الكرمية سيقت لبيان جواز اجلماع يف ليلة         أل ؛صحة صوم من أصبح جنباً    

وذلك صادق بآخر جزء منها حبيث ال يبقى بعده من الليل قدر ما يسع               ،الصيام
فيلزم من جواز اجلماع يف آخر جزء من الليل الذي دلت عليه اآلية              ؛االغتسال

 ،ولفظ اآلية مل يقصد به صحة صوم من أصبح جنبـاً           ،أنه ال بد أن يصبح جنباً     
  . كما بينا،ولكن املعىن الذي قصد به يلزمه ذلك

واعلم أن جعلهم الالزم يف داللة اإلشارة غري مقصود  " :قال األمري الصنعاين  
ه مل يقـصده    وكيف حيكم على شيء يؤخذ من كالم اهللا أن         ،للمتكلم حمل نظر  

 !؟ومن أين االطالع على مقاصد عالم الغيوب       ، وتثبت به أحكام شرعية    ،تعاىل
 فإنه قد يستلزم كالمهم ما ال يريدونه        ،إن أرادوا قياس كالمه على كالم العباد      ف

                                                        
  .١/٢٣٨ ،)مرجع سابق (،أضواء البيان) ٥٨٦(
  .١/٢٦٣، )مرجع سابق (،املستصفى) ٥٨٧(
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  .)٥٨٨("وال يقصدونه وال خيطر هلم ببال
زل الكالم على احلرفية غري املـرادة         لكن، واضح أن الفهم يستقيم إذا مل ين       

بالدرجة األوىل،  : ، أي "غري مقصود للمتكلم  "بالكالم؛ بأن يكون املراد بقوهلم      
  .واهللا أعلم. أو ليس هو املقصود األساس

  : مصطلح النكاح-٣
وجدنا املصطلح الفقهـي     ،وإذا تركنا جمال األصول ونزلنا إىل ساحة الفقه       

 وهم يناقشون معىن    yانظر إليهم    :يف حاجة إىل إعادة نظر يف كثري من جوانبه        
النكـاح عقـد    " وسوف تفاجأ ذه العبـارة       ،النكاح يف االصطالح الفقهي   

ـ "وسوف تفاجأ حني تعلم أن عقد النكاح كان يسمى           )٥٨٩("معاوضة  "اًإمالك
 إن وصـف    : وقد يقال  )٥٩٠(" عقد النكاح  .التزويج :واإلمالك" :جاء يف النهاية  
 أنّ املهر املدفوع يكون يف مقابـل       : أي ، وعقده بأنه معاوضة   ،كالنكاح بأنه متلّ  

   .يل احلقيقة وليس من قب،االستمتاع ا من قبيل االتساع وااز
انظر إليهم فيما  ،ولكن خالفات الفقهاء تدل على أن املسألة ليست كذلك      

وهـو   ، ملـك املتعـة    :ويف البدائع أن من أحكامـه     " :عابدين ينقل عنهم ابن  
                                                        

 إجابة السائل شرح بغيـة  : املسمى. أصول الفقه :مري الصنعاين حممد بن إمساعيل األ   ) الصنعاين) (٥٨٨(
 ، والدكتور حسن حممـد مقبـويل األهـدل        ،السياغي القاضي حسني ابن أمحد   : ، حتقيق اآلمل

  .٢٣٨ ص،)م١٩٨٦ ،بريوت، مؤسسة الرسالة(
 دقـائق أويل    : املسمى .شرح منتهى اإلرادات  : منصور بن يونس بن إدريس البهويت     ) البهويت) (٥٨٩(

  .٢/٦٣٣ ،)هـ١٤١٧، ٢بريوت، عامل الكتب، ط( ،لنهى لشرح املنتهىا
طاهر أمحـد   : ، حتقيق النهاية يف غريب احلديث واألثر    : السعادات املبارك بن حممد اجلزري    أبو  ) ٥٩٠(

  .٤/٣٥٩ ،)هـ١٣٩٩ ،بريوت، املكتبة العلمية (،حممود حممد الطناحيو ،الزاوي
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أو ملك الذات والـنفس يف       ،مبنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعا     اختصاص
كالم أفضى عندهم إىل أن     وهذا ال  . على اختالف مشاخينا يف ذلك     ،حق التمتع 

السعود يف حواشي     كما ذكره السيد أبو    !!وليس للمرأة  ،احلق يف التمتع للرجل   
  .)٥٩١("مسكني

 تلك احلملة على الفقهاء إال أنـين معجـب          على الرغم من  وال ريب أنين    
وما يترتب على العقد وضـوابطه       ،بضبطهم لزوايا املسألة من الناحية الشرعية     

سنحتاج إليها حتما عند تقنني الفقـه        ، يف غاية األمهية   وهي مسائل  ،وشروطه
وأظن أن اللوائح املنظمة للقانون سـتجد يف         ،واستخراج القوانني الشرعية منه   
  .تلك املناقشات الفقهية مادة ثرة

        م حني عرفوا مصطلح النكاح أسـاءوا     ولكن هذا ال يعفي الفقهاء من أ
 ،أدرج يف التعريف ينتقـل إىل الـضوابط  فقد كان من املمكن جدا أن ما      ،إليه

 وهذا املفهوم ميكن أن نأخـذه مـن         ،وحيتفظ التعريف باملفهوم القرآين للنكاح    
  :اآليات اآلتية

١-  [   _  ^  ]  \  [  Z  Y  c  b  a  `
   gf  e  d  m    l  k  j  i  hZ )يف ،)٢١:الروم 

  .محةهذه اآلية داللة صرحية على معىن املودة والسكن والر
                                                        

 فقيه  ، ومنال مسكني  ، املعروف مبسكني  ،ن اهلروي معني الدي هو  ) هـ٩٥٤: ت(منال مسكني   ) ٥٩١(
 وقد وضع الـسيد     ،حد الكتب الفقهية املوجزة يف الفقه احلنفي      أز    أحد شراح الكن  هو   و ،حنفي

 املتـوىف سـنة     ،الشريف حممد أيب السعود ابن العالمة إسكندر مفيت احلنفية يف الديار املـصرية            
، "رد احملتـار " وقد ورد ذكرها كثريا يف     ،ز   حاشية مفيدة على شرح مسكني للكن      ،)هـ١١٧٢(
  . حواشي مسكني: حتت عنوان"ز الدقائق البحر الرائق شرح كن"و
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٢-  [½¼  »  º¹  ¸  ¶  µ   ́  ³   ²  À  ¿  ¾   
Å  Ä  ÃÂ  ÁZ )وهذه اآلية داللتها ،)٢٢٣:البقرة 

  .صرحية يف مباشرة الرجل لزوجته وإعفافها من التطلع للحرام
٣-  [wv  u  t   s  ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  x  Z 

  .ها املالية عن الزوج وهذه اآلية صرحية يف استقالل الزوجة بذمت)٤ :النساء(
٤-  [    §    ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |      {  z

  ²±      °   ̄  ®      ¬  «    ª   ©  ¨  ³
¹  ̧  ¶  µ́  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   

ÁZ )وهذه اآلية نص صريح يف املعاشرة باملعروف،)١٩:النساء .  
٥-  [$  #  "  !  ,  +  *  )    (  '  &  %  

 0  /.  -  8  76  5  4  3  2  1  
  A  @?     >  =  <  ;  :   9

L  K  J  I    H   GF  E  D  C  BZ )٣٤:النساء(، 
 وهي عالقة القوامة ،وهذه اآلية متثل ركنا قائما بعينه يف العالقة الزوجية

  .وما يترتب عليها من إنفاق ورعاية
٦-  [  %  $  #  "  !'  &  +*  )   (  
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  .ألي سبب كان ،وهذه اآلية حتذير من اإلضرار بالزوجة
تشري إىل أن عقد النكاح هـو عقـد       جندهاوإذا نظرنا إىل اآليات السابقة      

 ،بالرعاية واإلنفاق ( -قبل العقد -املرأة األجنبية عنه     لقوامة الرجل على   مباشرة
اإلخـالل  و ، اخلالية من اإلضرار    واملعاشرة باملعروف  واملباشرة ،والرمحة واملودة

ولك أن تنص بعد ذلك على ما يستلزمه ذلك العقد من املهر            ،)بذمة املرأة املالية  
  إخل . .والشروط والشهود والوكالة واحلقوق الواجبة على الزوجني

 ، ويرفضه آخرون  همبعضيحظى بقبول   وال شك أن هذا التعريف اجلديد س      
  ويفيـد  ، حياول أن يضبط املصطلح يف ضوء القرآن الكرمي،ولكنه اجتهاد فردي 

 وهو اجتهاد طموح يفتح البـاب إلعـادة         ،مما قدمه علماء الفقه يف هذا اال      
  .ضبط املصطلحني الفقهي واألصويلّ

بق بعملية وجود طبعـات     س ضبط املصطلح جيب أن ت     شك أن عملية   وال
 ونشر املخطوطات القيمة احلبيـسة يف       ،حمققة حتقيقا علميا لكتب الفقه وأصوله     

 وكتابة الفقه وأصوله بلغة سهلة مفهومـة للقـارئ          ،املكتبات العامة واخلاصة  
ة بأمثلة حية ترتبط ببيئة القارئ   ،العصريمتطلبات فتراعي ، مع إثراء املادة الفقهي 

  .الزمان واملكان
  : تقعيد الفقه-ب

  هي كل قاعـدة تنـدرج  :يشري الدكتور عبد اهللا العجالن إىل أنّ القواعد       
  غري ،وهي من قبيل األحكام األغلبية     ،ها فروع متناثرة يف مجيع أبواب الفقه      حتت

 .)٥٩٢( الضرورات تبـيح احملظـورات     :كما يف قاعدة  ،املطردة يف مجيع اجلزئيات   
                                                        

الريـاض، طبعـت    ( ،القواعد الكربى يف الفقه اإلسالمي    : عبد اهللا بن عبد العزيز    ) العجالن) (٥٩٢(
=  
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جـاء   .وإمنا من الـشريعة  ،اعد ليست مستمدة من علم أصول الفقه      وهذه القو 
  بـل للـشريعة    ،فإن القواعد ليست مستوعبة يف أصول الفقـه       ": مواهب اجلليل  يف

والفتوى ال توجد يف كتب أصـول الفقـه          .كثرية جدا عند أئمة الفقه     قواعد
  .)٥٩٣("الـأص

والقواعـد   ، كليـة  والقواعد األصولية،ويالحظ أن القواعد الفقهية أغلبية  
 ،أما القواعد الفقهية فمتعلقة بأفعـال املكلفـني   ،األصولية متعلقة بأدلة التشريع 

 ؛ بينما األصولية توجد قبل الفـروع    ،كما أا توجد بعد الفروع لتقوم بضبطها      
  .)٥٩٤(ألا منهج استنباطها

ثنا هـا  وإن كان حدي ،وقد بذل القدماء جهودا كبرية يف جمايل األصول والقواعد    
 وألف فيهـا    . والنظائر األشباه : العلماء قدميا  ا إىل القواعد اليت أطلق عليه     اًهنا متجه 

علـم  ا":  يقول السيوطي عن ذلك العلم.السبكي والسيوطي وابن جنيم وغريهم   
لع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه      به يطّ  ، فن عظيم  ،أن فن األشباه والنظائر   

 ،ويقتدر علـى اإلحلـاق والتخـريج       ،تحضارهويتمهر يف فهمه واس    ،وأسراره
واحلوادث والوقائع اليت ال تنقضي      ،ومعرفة أحكام املسائل اليت ليست مبسطورة     

  .)٥٩٥("الفقه معرفة النظائر :وهلذا قال بعض أصحابنا ؛على مر الزمان
                                                        =  

  .٦ ص،)هـ١٤١٦ ،مبطابع دار طيبة
بريوت، دار  (،  مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل    :  عبد اهللا  أبوحممد بن عبد الرمحن     ) املغريب) (٥٩٣(

  .٦/٩٧ ،)هـ١٣٩٨ ،٢ ط،الفكر
)٥٩٤( القواعد الكربى يف الفقه اإلسالمي،) ٩ ص،)مرجع سابق.  
 ،بـريوت، دار الكتـب العلميـة       (،األشباه والنظـائر  : عبد الرمحن بن أيب بكر    ) السيوطي) (٥٩٥(

  .١/١٦، )هـ١٤٠٣
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 وهـذا  ؛ يقاس عليها ما يناظرها  ،وهذا يدل على فهمه ألمهية وجود قواعد      
ألم مل يدرسوا هذا العلم ملعرفة األمر الرابط بني الفروع           ؛يةاألمر يف غاية األمه   

 اليت يعتمد عليها االجتـهاد      ، وإمنا جعلوه ركيزة من الركائز     ،املتشاة فحسب 
  .ما يستجد من الفتاوى أو القضايافي

  :ومن مناذج تلك القواعد
  . )٥٩٦(األمور مبقاصدها -١
٢- اليقني ال ي٥٩٧(بالشك فعر(. 
 . )٥٩٨(ءة الذمةاألصل برا -٣
 . )٥٩٩(املشقة جتلب التيسري -٤
 . )٦٠٠(الضرر يزال -٥
 .)٦٠١(درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل -٦
 . )٦٠٢( ...الرخص ال تناط باملعاصي -٧

 وإعمال  ،وال شك أن القواعد الفقهية يف حاجة إىل إعادة تدوين وذيب          
ر عبداهللا العجالن   ذهب الدكتو  :فعلى سبيل املثال   ،النظر فيها مرة تلو األخرى    

                                                        
عـادل  : ، حتقيـق األشباه والنظائر:  بن عبد الكايفيب بن عل تاج الدين عبد الوها   ) السبكي) (٥٩٦(

  .١/٥٤ ،)هـ١٤١١ ،بريوت، دار الكتب العلمية (،أمحد عبد املوجود، وعلي حممد عوض
  .١/١٣ ،السابق) ٥٩٧(
  .١/٢١٨ ،السابق) ٥٩٨(
  .١/٤٨ ،السابق) ٥٩٩(
  .١/٤١ ،السابق) ٦٠٠(
  .١/١٠٥ ،السابق) ٦٠١(
  .١/١٣٥ ،السابق) ٦٠٢(
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 األمـور   : وهـي  ،القواعد ميكننا أن ندركها كلها حتت ست قواعد       ": إىل أن 
 –الضرر يـزال     –املشقة جتلب التيسري     – اليقني ال يزول بالشك      –مبقاصدها  
  .)٦٠٣("إعمال الكالم أوىل من إمهاله –مة العادة حمكَّ

اءة التـراث   كما أنّ هذه القواعد حباجة إىل استكمال عن طريق إعادة قر          
ة     ،والنظر يف حكم العرب    ،الفقهيللوقـوف   ؛وإعادة النظر يف األحاديث النبوي

 مع النظر فيما يقابلها مـن قواعـد         ،على ما ميكن أن يكون قد فات األقدمني       
  ومن نظري  ،لتكون بذلك من الوسائل املفيدة يف تقنني الشريعة        ؛القوانني الوضعية 

 ونتيجته هي ما   ،األصل يف العقد رضى املتعاقدين    ": هلذه القواعد  إضافته ما ميكن 
ويقابل هذه القاعدة يف     .من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية      وهو   ،التزماه بالتعاقد 
 من القانون املـدين     ١١٣٤ املبدأ القانوين الذي جاءت به املادة        :الفقه األجنيب 

ام القـانون يف    االتفاقات املعقودة على الوجه املشروع تقوم مق       :الفرنسي القائلة 
   .)٦٠٤("حق عاقديها ويعرب عنه القانونيون العرب بقوهلم العقد شريعة املتعاقدين

كمـا   ،وهناك خطوة أخرى وهي شرح هذه القواعد بأسلوب سهل ميسر    
 فالقواعد الفقهية يف حاجة ماسة      ؛محد الزرقا  أل شرح القواعد الفقهية  حدث مع   

  .إىل مثل تلك الشروح امليسرة
  :لفقه تنظري ا-ج

ونعين به : "يعرف الدكتور يوسف القرضاوي املقصود من تنظري الفقه بقوله  
                                                        

  .٤٥ ص،)مرجع سابق (،ى يف الفقه اإلسالميالقواعد الكرب) ٦٠٣(
 ، مصطفى أمحـد الزرقـا     : صححه وعلق عليه   ،شرح القواعد الفقهية  : أمحد مصطفى ) الزرقا) (٦٠٤(

  .١/٤٨٢، )ـه١٤٠٩ ،٢، ط دار القلم:سوريا -دمشق(
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 ومسائله املنثـورة يف أبواـا       ، وفروعه املتفرقة  ،أن تصاغ أحكام الفقه اجلزئية    
 تصبح هي األصول اجلامعة اليت      ،املختلفة من كتبه يف صورة نظريات كلية عامة       

ا املتنوعةا املتنبثق منها فروعها وتتشعب جزئيا٦٠٥("تعددة وتطبيقا(.  
يـشري إىل   : إذ التنظري؛والواضح أن عملية التنظري ختتلف عن عملية التقعيد    

املفاهيم الكربى اليت يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا منبثـا يف الفقـه               
 أا  : أي ،ونظرية العرف وما شاكلها    ،ونظرية العقد  ،اإلسالمي كنظرية امللكية  

 وسعة ، خبالف القاعدة الفقهية اليت متتاز بارتباطها باحلكم   ،كم فقهي ترتبط حب  ال
  .استيعاا للفروع اجلزئية من أبواب خمتلفة

قد جعل اهللا لكل شيء سـببا وفـق         ": ومن تلك النظريات نظرية السبب    
 فقهاء الغرب   عِني وقد   . فكانت األمور بأسباا اليت يقدرها اهللا مرهونة       ،مشيئته

 ،نوا بالسبب عناية فائقة من الناحيـة اجلنائيـة      وع ،ث هذه النظرية  أنفسهم ببح 
 .)٦٠٦(" وأثر ذلك يف تقدير العقوبة     ،وكون السبب مرادا من اجلاين أو غري مراد       

ونظرية الظروف  ، ونظرية اإلثبات  ، هي ونظرية الضرر   ،وال شك أنّ هذه النظرية    
     ا يف جمال التنظري   جتعلنا أمة لديها   ،الطارئة هلا أصول يف الفقه اإلسالميمرتكزا ، 

   .وليست عالة على غريها
والشيء الذي جيب أن نشري إليه أن إبراز النظريات الفقهية حيقق أهـدافا             

  :وغايات مهمة
                                                        

، ٣القاهرة، مكتبـة وهبـة، ط   ( ،الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد    : يوسف) القرضاوي) (٦٠٥(
  .٣١ ص،)هـ١٤٢٢

، ٢القاهرة، مطبعة الـسعادة، ط     (،اإلسالم وتقنني األحكام  : عبد الرمحن عبد العزيز   ) القاسم) (٦٠٦(
  .٢٦ ص،)هـ١٣٩٧
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  .فهم الشريعة اإلسالميةاملساعدة على  -١
 . على وجود صورة كلية للفقه اإلسالميةساعدامل -٢
ه يفيد منه القانون العام املنبثق مـن         من الفق  مهماملسامهة يف تطوير جانب      -٣

 .)٦٠٧(الشريعة اإلسالمية
 هلا قيمتها ، تتحدث عن النظريات الفقهية    ومؤلفاتٍ اًوال ريب أن هناك كتب    

كتاب النظريات العامـة للمعـامالت يف    : مثل،ظهرت على الساحة اإلسالمية  
تعـسف يف    وكتاب نظرية ال   ،الشريعة اإلسالمية للدكتور أمحد فهمي أبو سنة      

 وكتاب نظرية األهلية يف الفقه اإلسالمي       ،استعمال احلق للدكتور فتحي الدريين    
  إخل .. .للدكتور حممد عبد اللطيف مجال الدين

 تدرس مجيع النظريات اليت مـن       ،ولكننا ما زلنا نتطلع إىل دراسات شاملة      
 ،افـدة  وتبحث يف النظريات الغربية الو     ،املمكن استخراجها من الفقه اإلسالمي    

   تها ومدى مالءمتها للـشريعة        ؛وتعرضها على فقهنا اإلسالميلنقف على شرعي
  .اإلسالمية أو خمالفتها هلا

  : تقنني الفقه -د 
 وهو عرض األحكـام  :والتقنني ميثل اخلطوة التالية خلطويت التقعيد والتنظري      

 ضوابط   وهذا بطبيعة احلال يتطلب الوقوف على      ،الفقهية يف صورة مواد قانونية    
 ، ومراعاة أدلة األحكـام واألعـراف      ،االختيار من املذاهب اإلسالمية املختلفة    

 للوقوف على مدى خمالفتها للشريعة      ؛مقارنة تلك القوانني بالقوانني الوضعية    "و
                                                        

 ،عبد اهللا حممد اجلبـوري    .  د ،الفقه إلسالمي بني األصالة والتجديد    : نقل بتصرف من كتاب   ) ٦٠٧(
  .١٤٩-١٤٨ ص،)هـ١٤٢٥ ، دار النفائس للنشر والتوزيع،األردن(
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  .)٦٠٨(" لقطع صلتها مبصدرها الغريب، هلاأو مدى مطابقتها ،اإلسالمية
 قد بدأت يف العصر احلديث حينما ويشري مناع القطان إىل أن عملية التقنني      

 ، فشكلت جلنة مـن فقهائهـا      ،أحست الدولة العثمانية خبطر القوانني الوضعية     
        ة يف الفقه اإلسالميواستمر عمل   ،وعهدت إليها بتنظيم أحكام العالقات املدني 

أصدرت بعدها جهدها يف أعـداد مسيـت مبجلـة           ،هذه اللجنة سبع سنوات   
  .)٦٠٩( مادة١٨٥١جمموع موادها وبلغت ،األحكام العدلية

وقد أخذ على الة أنها ال تبحث يف األحوال الشخصية من زواج وطالق             
وخلوها عـن نظريـة عامـة للعقـود          ،إخل.. .ونفقة ومتعة ووالية وحضانة   

 :الة كما يشري الدكتور صبحي حممـصاين   ورغم هذه املآخذ فإن   ،واملوجبات
وعلى أي   .)٦١٠("لقضاء واملعامالت الشرعية  سدت فراغا كبريا حينها يف عامل ا      "

يستمد كيانه من الفقه اإلسالمي لة أول تنظيم تشريعيحال فا.  
 مرشد احلريان ملعرفة أحوال     : مثل ،ولقد ظهرت بعد ذلك حماوالت أخرى     

 ، ومثل التشريع اجلنائي يف اإلسالم لعبد القادر عودة        ،اإلنسان حملمد قدري باشا   
حوث الفقهية بالس األعلى للشئون اإلسـالمية مبـصر هلـا           كما أن جلنة الب   

  .إسهاماا البارزة يف تقنني الشريعة
                                                        

ـ ١٤٢٣ ، دار الفكر املعاصـر طبعـة      دمشق، (،جتديد الفقه اإلسالمي  : مجال) عطية() ٦٠٨(  ،)هـ
  .٤٠ص

ـ ١٤٠٧،  ٧بريوت، مؤسسة الرسالة، ط    (،التشريع والفقه يف اإلسالم   : مناع) القطان) (٦٠٩(  ،)هـ
  .٣٣٨-٣٣٧ص

، ٥بـريوت، دار العلـم للماليـني، ط        (،فلسفة التشريع يف اإلسـالم    : صبحي) حممصاين) (٦١٠(
  .٨٩-٨٨ ص،)م١٩٧٥



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٤٠٤ 

 إعراض كثري من ي ه،ولكن املشكلة احلقيقية اليت تقف عقبة يف تقنني الفقه      
أو بشريعة   ،واعتصامها بشريعة نابليون   ،الدول اإلسالمية عن الشريعة اإلسالمية    

 ومن مظاهر الفوضى اليت     ،أو القوانني اهلولندية إىل آخره     ،أو الطليان  ،البلجيك
 إال يف ، ال وجود له يف أرض الواقعحبثاً نظرياً جتعل البحث يف مسألة تقنني الفقه       

  . مثل اململكة العربية السعودية،بعض الدول اإلسالمية
ـ      ،وهي دولة رائدة   ،واملالحظ أنّ مصر    اً قننت من الشريعة اإلسالمية جانب

 إذ مل يكن بوسع     ؛وهو اجلانب املتعلق بقضايا األحوال الشخصية      ،ت عليه أجرب
     أن يطبق القوانني األجنبي على املسلمني يف هذا اجلانب علـى        ةالنظام القضائي 

  .وجه اخلصوص
 أجنـدا  ولو كانت البلدان اإلسالمية قد وضـعت يف       ،إنّ احلاجة أم االختراع   

  .كان هذا املشروع قد انتهينا منه منذ سننيل ؛مسألة تطبيق الشريعة اإلسالمية
  : املوسوعات الفقهية-هـ 

لقد دعت احلاجة إىل تيسري معرفة األحكام الفقهية القابعة يف بطون أمهات            
 واملقارنة بني املذاهب الفقهية إىل التفكري يف العمل املوسـوعي           ،الكتب القدمية 
مع بني املذاهب املختلفة واجل، الذي جيمع بني التيسري،للفقه اإلسالمي.  

ويشري الدكتور يوسف القرضاوي إىل أنّ الفقه يف حاجـة إىل أن يـدرس     
 ، ورسوخ قواعـده ، وعدالة مبادئه، تكشف عن مكنون جواهره    ،دراسة مقارنة 

   .)٦١١(وجتلي ما فيه من روائع االجتهاد واالستنباط والتوليد والتخريج
أو يف  ،قارنة بني املذاهب الفقهيةوال ريب أن العمل املوسوعي من واجبه امل     

                                                        
  .٣٢ ص،)مرجع سابق (،الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد: يوسف) القرضاوي) (٦١١(
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 كما  ،أقل تقدير عرض آراء املذاهب الفقهية يف املسألة الواحدة يف موضع واحد           
والوصـول   ،أنه يوفر الفهارس العلمية اليت متكن الباحث من الوصول إىل مبتغاه          

 دون احلاجة إىل العـودة للكتـب        ،إىل التفاصيل الدقيقة بأسلوب سهل ميسور     
 ، وقد جاء دورنا لنهذبـه وننظمـه  ، اليت حفظت لنا هذا التراث اجلليل  ،القدمية

  . ونضيف إليه إذا لزم األمر،ونعيد عرضه
 كان حماولة رائدة يف جمال العمل       ،ولعل كتاب الفقه على املذاهب األربعة     

ولكن نظرا ملوضوعاته التقليدية وعدم تغطيته جلميع أبواب الفقـه          ،املوسوعي، 
 ولكنـها   ،أصبح الكتاب حماولة حتمد لصاحبه     ؛ املادة العلمية  وقصوره يف توثيق  
  .ليست حماولة تامة

 حتاول أن تغطي أكرب عدد من       ،ولذا فقد ظهرت موسوعات يف عامل الفقه      
اليت حاولت أن تكون    ، كموسوعة مجال عبد الناصر الفقهية     ،املذاهب اإلسالمية 

 دون مناقشة أحكـام     ،ب مبسط  بأسلو ،مدونة للفقه اإلسالمي مبذاهبه الثمانية    
  . )٦١٢(املذاهب أو الترجيح بينها

 إذ وجود مدونة للفقـه      ؛وهو منهج طموح وضروري ألي عملية جتديدية      
 ولكن  ،ملناقشة أي مسألة فقهية    ؛اإلسالمي ذا الشمول واليسر أمر ال غىن عنه       

           منا إىل  وإّ ،املشكلة احلقيقية أن موسوعة كهذه مل تكن يف حاجة إىل فريق علمي
 حيتوي على املراجـع     ، معهد علمي  : نعم أقول  ،معهد علمي متخصص إلجنازها   

يعـد طلبتـه للعمـل يف       (واملخطوطات واألساتذة ومساعديهم وطلبة علـم       
                                                        

ـ ١٤١٨ ،القاهرة، طبعة الس األعلى للشئون اإلسـالمية      : (موسوعة الفقه اإلسالمي   )٦١٢(  ،)هـ
  .١/٥٩يطالع منهج املوسوعة 
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 ،ويتخرج أحدهم حينما ينجز هو وزمالؤه املادة املطلوبـة منـهم    ،املوسوعات
ومترمجني  ، املساجد ومنتدبني من أئمة  ) ويعينون يف املعهد بوظيفة مساعد أستاذ     
 مقارنة تلك األحكام    م مهمته وقانونيني ،يترمجون املواد املكتوبة إىل عدة لغات     

 السهر على خدمة العاملني يف املوسوعة      : وموظفني مهمتهم  ،بالقانون الوضعي ، 
  .ومطبعة متكاملة بعدة لغات
  وليس تضخيما مبالغا فيما جيب أن يكون األمـر         ،إنّ ما أقوله ليس خياال    

 ولذلك ال تعجب إذا     ؛ فاألمر ليس محاسيا   ،عند التعامل مع املوسوعات الفقهية    
علمت أن موسوعة مجال عبد الناصر الفقهية بعد مرور أكثر من أربعني عامـا              

 وما صـدر منـها مل يطبـع         ،ئةها مل يصدر منها سوى عشرة يف امل       على إنشائ 
   .)٦١٣(!!نصفه

ن عاما على إصدار عـشرة يف       و مر أربع   قد إذا كان  ،وهذا األمر مؤسف  
أننا يف حاجة حبـساب     أظن   .فكم يتطلب األمر إلصدار املوسوعة كاملة      ،ئةامل

 وإمنـا توصـيف     ،وهذا ليس كما  !!!  سنة إلجناز املوسوعة   ٣٧٠بسيط إىل   
 وأن  ،وهذا التوصيف يبشر بأا لـن تـتم        ،حسايب دقيق لزمن إجناز املوسوعة    

                                                        
 بتكليف كلية الـشريعة   عندما صدر قرار مجهوري سوري،م١٩٥٦بدأت قصة املوسوعة عام  ) ٦١٣(

   وبعد الوحدة بني مصر وسوريا حتـول  ،يف اجلامعة السورية بإنشاء دائرة معارف للفقه اإلسالمي 
م من املصريني   ١٩٦١ وصدر ا قرار وزاري سنة       ،اسم املوسوعة إىل موسوعة مجال عبد الناصر      

 .م١٩٦٤صريني سـنة     وبعد االنفصال بني مصر وسوريا أعيد تشكيل اللجنة من امل          ،والسوريني
-٣٤٥ ص ، مرجـع سـابق    ، للدكتور مناع قطان   ، التشريع والفقه يف اإلسالم    :يطالع يف ذلك  

 مقدمة موسوعة الفقه    : ويطالع أيضاً  .٦٣ جتديد الفقه اإلسالمي جلمال عطية ص      : ويطالع ،٣٥١
  .٥٨، ١/٧ ،)هـ١٤١٨ طبعة الس األعلى للشئون اإلسالمية ،اإلسالمي
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  .يع هدرااجلهود اليت بذلت فيها سوف تض
 ،وهناك أيضا مشروع وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بدولة الكويـت         

وقد رصـدت   ، وهو اية القرن الرابع عشر اهلجري    ،اليت حددت له مدة زمنية    
 مبلغ عشرين ألف دينار كوييت للمرحلة األوىل        ١٩٦٧-١٩٦٦يف ميزانية عام    

زالـت    مـا  ،عامـا  وعلى الرغم من مضي ما يقرب من أربعني          ،من املشروع 
 ويشري الدكتور مجال الدين عطية إىل أن املوسـوعة قـد            ،املوسوعة مل تكتمل  
  . )٦١٤( ويؤمل أن تنتهي خالل بضع سنني،وصلت حلرف امليم

 ،وعلى الرغم من املالحظات اليت أبداها الدكتور مجال عطية على املوسوعة      
       ا متثل نقلة نوعية يف التأليف الفقهيفوجود مدونـة    ، األمام  يدفع به إىل   ،إال أ

أمر يستحق الثناء والتقدير من      )٦١٥(للفقه اإلسالمي جتمع آراء املذهب املختلفة     
 ،ويعد من جهة أخرى قاعدة ميكن أن تنطلق منها املوسـوعات التاليـة             ،جهة

  .حبيث تبدأ من حيث انتهت سابقتها
   ولعلنا حينما تعرضنا ملوسوعتختطيط   أن ، مصر والكويت تبني لنا جبالء     :ي 

 ،وإمنا حيتاج إىل جهد مجاعي مـستمر       ،مشروع إلنشاء موسوعة ليس أمرا هينا     
                                                        

  .٦٧ ص،)مرجع سابق (،جتديد الفقه :مجال) عطية) (٦١٤(
أشار الدكتور مجال عطية إىل أن املوسوعة مل تراِع الوزن النسيب ملوضوعاا، فمبحـث أهـل     ) ٦١٥(

احلل والعقد صفحتان، ومبحث الشورى ست صفحات، وحبث األمر باملعروف والنـهي عـن             
 عليهم أن بعـض   صفحة، وأخذ أيضا١٨املنكر مخس صفحات، ويف املقابل حبث قضاء احلاجة        

 إضافة إىل اكتفـاء     ،ومل تم باجلانب التنظريي   ) إثبات( مثل مادة    ،املواد مشتتة داخل املوسوعة   
 . ورجوعها عن املذاهب الثمانية، األمر الذي أفقدها اجلانب الريادي         ،املوسوعة باملذاهب األربعة  

  .٦٥-٦٤ ص، املرجع السابق:يطالع يف ذلك



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٤٠٨ 

 ولـن جيـدي أن      ، ودعم مايل حتمل مفاحته العصبة أولو القوة       ،ومسابقة للزمن 
 ، مثل هذا املشروع وحـده     اقتراح ألنّ   ؛ مشروعا ملوسوعة جديدة هاهنا    نقترح

ويراعـي   ،ويتالىف عيوـا   ،ة يفيد من املشاريع السابق    ،حبث مستقل حيتاج إىل   
  .عنصري الزمن والدعم املادي

  : إحياء فقه الواقع-و
إىل أنه ال خيالف يف     ) رمحه اهللا ( ويشري الشيخ األلباينّ     ،هذا املصطلح جديد  

 ألنّ كثريا من العلماء قد نصوا على أنه ينبغي على من يتولون             ؛صورة هذا العلم  
 أن يكونـوا عـاملني وعـارفني        ،م ووضع األجوبة حلل مشكال    ،توجيه األمة 
احلكم على الـشيء فـرع عـن         (: لذلك كان من مشهور كلمام     ؛بواقعهم
 ففقه الواقع ،وال يتحقق ذلك إال مبعرفة الواقع احمليط باملسألة املراد حبثها    ) تصوره

 ؛ أو كيـد أعـدائهم     ،هو الوقوف على ما يهم املسلمني مما يتعلق بشئوم         :إذاً
 أو انشغاال بأخبـار الكفـار   ، ال كالما نظريا  ،هوض م واقعيا  والن ،لتحذيرهم
   .)٦١٦(!! أو إغراقا بتحليالم وأفكارهم،وأنبائهم
 ،مجال البنا أما   ،املدرسة السلفية من فقه الواقع    الشيخ األلباينّ   ميثل موقف   و
ولكـن  !  يرى أنه ليس العجيب أن نطالب بفقه جديـد         ،فكرياً اً ميثل تيار  فإنه

 ،لز  نكأنه قرآن م   ؛ أن نظل ألف سنة أسرى منهج وضعه أئمة املذاهب         العجيب
 لقد كانت األسس الـيت وضـعها        ،ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه        

ولكنها اليوم   ،األئمة يف القرن الثالث والرابع اهلجري متالئمة مع الزمان واملكان         
                                                        

 املكتبـة   : األردن –عمـان    (،سؤال وجواب حول فقه الواقـع     : لدينحممد ناصر ا  ) األلباين) (٦١٦(
  .٣٠-٢٩ ص،)هـ١٤٢٢، ٢ ط،اإلسالمية
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ليس هناك مربر للتمسك    و ،وال يعين التمسك ا سوى التخلف     !!! متخلفة متاما 
 وعدم االلتزام ،بل أمرنا بإعمال العقول   ، ألننا مل نؤمر بعبادة اآلباء واألجداد      ؛ا

إىل أن يصل إىل أن الفقه من أكرب أسباب         .. .ضرورة مبا يضعه اآلباء واألسالف    
 ، بل ضـم   ، ألنه مل يقتصر على إطار الفقه العادي       ؛ختلف اتمعات اإلسالمية  

 فهو  ، الفقه يف جماالت من صميم االقتصاد والسياسة واالجتماع        ،لحبكم الشمو 
 وفقد املنهجيـة    ، واستشراء ظلم احلكام   ،مشارك يف مسئولية تدهور وضع املرأة     

  .)٦١٧(يف التنظيم السياسي وشيوع اخلرافة والعقلية النقلية
 حيمل الفقه اإلسالمي مسئولية ايـار العـامل         ، كما ترى  ،وهذا الباحث 

ويرى أنه تدخل فيما ال يعنيه مـن أمـور الـسياسة واالقتـصاد           !! إلسالميا
فالعامل ! وهذه العمومية ال تقبل من رجل عامي فضال عن مفكر           !! واالجتماع  

 واإلسالم مل يكن له أثـر  ،اإلسالمي يوم اار مل تكن هناك نظرية فقهية حتكمه       
 إمنا هي العـادات والتقاليـد       ،ييف اال االقتصادي أو االجتماعي أو السياس      

ومـن هنـا اـار العـامل         ،واملصاحل اليت كانت توجه األمة أفرادا ومجاعات      
يسكن زاوية من الزوايا    ، مل يكن سوى شبح    ، وما بقي من اإلسالم    .اإلسالمي ، 

  .أو شيخ هرم حطمته احملن وأتت عليه اخلطوب
فاألحكـام   ،عي أحكـام  واملسألة الثانية أن فقهاء املذاهب مل يكونوا خمتر       

 والطعـن يف    .اإلسالمية يف عموم املذاهب مبنية على الكتاب والسنة واإلمجاع        
 على أنها وجهات نظـر      ، بتصوير مذاهبها الفقهية   ة وتضليل األم  ،هذه املذاهب 
   . قول ال يقول به رجل به مسكة عقل، أو خمتلفة بنيت على املصلحة،متناقضة

                                                        
  .٨- ٧ ص،)هـ١٤١٦ ،القاهرة، دار الفكر اإلسالمي (،حنوفقه جديد: مجال) البنا) (٦١٧(
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 ال يـرون اإلسـالم       أساساً ،يطالبون بفقه جديد   أن من    :واملسألة األخرية 
 سوى تقويض مبـادئ  يريدونه فما هو الفقه اجلديد الذي      ،صاحلا للحياة املدنية  

الفقه اإلسالمي احلاكمة يف االقتصاد والسياسة واالجتماع والقانون وتفريغهـا          
ويـشل   ، أو تأويل النصوص تأويال يعطل نفوذ الفقه اإلسـالمي         !من مضموا 

  .!! حىت تتوىل العلمانية قيادة اتمع؛ته داخل اتمعحرك
 ولكنها  ،والعجيب أن العلمانية تتوىل فعال قيادة أغلب اتمعات اإلسالمية        

 ومع احملن اليت تكبـدها العـامل   ،مع فشلها الذريع يف قيادة اتمعات اإلسالمية  
 ومع طغيـان    ،الجتماعيةاإلسالمي على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية وا      

 احملكـوم عليـه     ، مل جيد هذا التيار    ،حركة املد اإلسالمي على هذه اتمعات     
وملاذا هم يف حاجـة إىل  !!  سوى أن يطعن يف اإلسالم والفقه اإلسالمي       ،بالبوار

 إـم ال  !!  والدين ليس له وجود أصـال؟      ،فقه جديد يبعد الدين عن الساحة     
أعينهم وروجـوا أحكامـه وفـق مـشيئتهم     خيشون الدين الذي صنعوه على  

  . ولكنهم خيشون ذلك املارد القادم ال حمالة،وأمزجتهم
 ؛ ليس هلا وجود يف أغلب اتمعات اإلسالمية       ،ولذلك تراهم يثريون قضايا   

على الرغم من أا ظاهرة ليس هلا وجـود فعلـي يف             ،كقضية تعدد الزوجات  
دون يف دولة إسالمية كـربى مثـل       ونسبة من يعد   ،أغلب اتمعات اإلسالمية  

ولكنه سعار اخلوف من اهول      !!ال تكاد تصلح أن تكون نسبة مئوية      ) مصر(
 ، كـبرية   الذي استحوذ على تركةٍ    ،ذلك السعار الذي يشعر به املستبد      ،القادم

 وأضاع مستقبلهم  ،د أهلها فبددها وشر ، مث إذ به يعلم يقينا أن       ،ه ماضيهم  وشو 
 وجدوا يف السري للحـصول علـى        ،مدوا يف طلب متروكه   أصحاب التركة عا  



 مجاالت تجديد الدين: الفصل الخامس
٤١١ 

فما كان منه سوى أن أخـذ يعرقـل اخلطـوات            . وتنفيذ وصية رم   ،حقهم
 بـديالً ؛   والترويج للمذاهب اهلدامة   ، وإثارة االامات  ، الشكوك بإلقاء ،املباركة

ليس له من مظاهر الوجود يف ميادين احلكـم        ) أصال( واإلسالم   .حلكم اإلسالم 
  !!.قشور يف أغلب اتمعات اإلسالميةسوى 

أنتم أعلم بأمور    ":ة للصحاب rوهناك فريق آخر حاول أن يتخذ من قوله         
يعـين   )عنـدهم ( ففقه الواقع    ؛ةذريعة لتنحية الشريعة من حياة األم     " دنياكم  

 وقبل أن خنوض غمار تلك املسألة إلـيكم نـص           .التنصل من أحكام الشريعة   
مر بقـوم    r أن النيب    : يف سننه  ه وابن ماج  ،يحهروى مسلم يف صح    :احلديث

 فمر  ، فخرج شيصا  : قال ثابت بن أنس    .لو مل تفعلوا لصلح   ( : فقال ،يلقحون النخيل 
r م.   فقال r : قال   . قلت كذا وكذا   : قالوا ؟ما لنخلكم r :     أنتم أعلـم بـأمور

 ،وا بـه  من دينكم فخذبشيء إذا أمرتكم   ، إمنا أنا بشر   :قالرواية أخرى   ويف  . دنياكم
 أنتم أعلـم بـأمور      :قال ويف رواية أخرى  . فإمنا أنا بشر   ، من رأيي  يءوإذا أمرتكم بش  

   .)٦١٨()دنياكم
:  عبد الواحد وايف   يولعله من املفيد أن ننقل يف هذا املقام قول الدكتور عل          

ويذهب إىل جواز تطبيقها   ،مأما نغمة التجديد اليت يرددها بعضهم يف هذه األيا        "
زاعما أن العبارة اليت وردت يف احلديث الذي حنـن بـصدده          يف هذه األحكام    

 فهي نغمة آمثة هدامة     ،تربر ما يذهب إليه   " أنتم أعلم بأمور دنياكم   ": وهي قوله 
قد سار أصحاا يف اجتاهات املبشرين ومـن إلـيهم ممـن         ،مبدلة لكلمات اهللا  
اعيـة   واملقصود بأمور الدنيا هنا ليـست العالقـات االجتم         ،يكيدون لإلسالم 

                                                        
ـ    ،١٢٠٨٦ ومسند أمحد رقم     ،٤٣٥٦صحيح مسلم رقم    :  حديث صحيح  )٦١٨(  ه وسنن ابن ماج

  .٢٤٦١رقم 
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 فهـذه   ، وإنما املقصود ا مسائل العلوم والفنون والصناعات       ،واملعامالت قطعا 
   .)٦١٩(" احلديث الذي حنن بصددهrهي األمور اليت أطلق عليها الرسول 

 عرب أربعة ، طالب الدكتور مجال عطية ربط الفقه بالواقع       ، عن هذا الشطط   اًوبعيد
  :حماور
  . موجودة يف عصرنا احلاضر كالرق والرقيق األمثلة اليت مل تعدد استبعا:أوهلا

وإمنا يتوسع يف زكاة األموال املتداولة حاليـا         ،أال يتوسع يف زكاة األنعام     :ثانيها
 .من ودائع استثمارية واستثمارات عقارية وغريها

فال يقتصر علـى ذكـر    ، أن تترجم املقادير الشرعية إىل مقادير عصرية :وثالثها
ار والدرهم يف نصاب الزكاة ونصاب السرقة وأقـل   الصاع واألوقية والدين  
 .املهر والدية وحنوها

والعناصر والوجـوه  ) املفاوضة(  أال يقتصر على بيان أحكام شركات    :ورابعهـا 
  .)٦٢٠(وإمنا حياول كذلك تطويرها للتطبيق يف حياتنا املعاصرة

هل االعتراف بالواقع ال يعين إقراره على ما هو عليه من اخلطأ والظلم واجل            ف
العدول عن  أو ،الكتاب والسنة أحكام   والتنازل عن    ، أو اخلضوع له   ،واالستبداد

 وإمنا يعين أن البدء يف عمليـة      ، وإقراره باسم الواقع   ،تقوميه بقيم الكتاب والسنة   
 جتاهل الواقع  ألنّ، ال بد أن تأخذ يف اعتبارها هذا الواقع وال تتجاهله ضة الفقه 

 وال يعرف قضايا عصره     ،األولويات  ال يقدم  ،ضريرسيؤدي حتما إىل نشأة فقه      
   .اليت جيب أن تكون حمل اهتمام الفقيه

                                                        
القاهرة، دار ـضة مـصر للطبـع     (حبوث يف اإلسالم واالجتماع،: علي عبد الواحد  ) وايف) (٦١٩(

  .٣٨ ص،)هـ١٣٩٧ ،والنشر
  .٥٥-٥٤ ص ،)مرجع سابق (،جلمال عطية ،جتديد الفقه )٦٢٠(
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فلـيس   ،فعلى علماء املسلمني أن يقدموا األهم على املهم عند دراسة الفقه   
 ،وموقـف اإلسـالم منـها    ،من املعقول أن ننهمك يف دراسة أحوال الرقيـق    

 ونؤخر  ؟ملس املرأة ينقض الوضوء   هل   :أو أن نتناحر حول    ،وقواعدها ،واملكاتبة
 إن الواقع يفرض قضاياه الساخنة علـى        ؟قضية هل الشورى تلزم احلاكم أم ال      

  . وعلى الفقهاء أن يعوا ذلك قبل أن تغرق السفينة،الفقه

  :)٦٢١( فتح باب االجتهاد-ز
   :قبل أن خنوض غمار تلك املسألة نوضح احلقائق التالية

أو اجتهاد مع وجـود      رأي أنه ال  يستوعب أصحاب العقول    جيب أن  -١
ـ   ل ألنه ال يعق   ؛ وختلف د وأن متابعة السنة دليل رشد ال مجو       ،نص ل اهللا  ز  ن أن ي
 نعمل العقل ونقول    :يقول ويرسل رسوال يبني للناس مث جند بعد ذلك من         ،كتابا

وهذا  ،وإمنا نعبده كما يشاء    ،إننا ال نعبد اهللا كما نشاء     ! بالرأي ونستبعد النص    
ِإنَّ ":  فقد روى البخاري عن أيب الزناِد قولـه        :ده واضحا يف السنة النبوية    ما جن 

 فَما يِجد الْمسِلمونَ بـدا ِمـِن        ،السنن ووجوه الْحق لَتأِْتي كَِثريا علَى ِخالِف الرأْيِ       
وأخرج أبـو   .)٦٢٢("ةَقِْضي الصال ت الصيام وال  أَنَّ الْحاِئض تقِْضي     : ِمن ذَِلك  ،اتباِعها

لَو كَانَ الدين ِبالرأِْي لَكَانَ أَسفَلُ الْخف أَولَى        " :قَالَ) t( عن عِلي    :داود يف سننه  
                                                        

  .سبق أن تناولنا مسألة االجتهاد عند كل من الشوكاين وابن تيمية من الفصل الثالث) ٦٢١(
الزنـاد  أبـو  ، ٢/٦٨٩باب الْحاِئِض تترك الصوم والصالةَ : معلقارواه البخاري :  أثر صحيح )٦٢٢(

عبد الرمحن املدين وعن ابن معني ثقة حجـة         أبو  بكسر الزاي وامسه عبد اهللا بن ذكوان القرشي         
هـو   مات سنة ثالثني ومئة و  . أمري املؤمنني يف احلديث    : كان سفيان يسمي أبا الزناد     :وعن أمحد 

  .١١/٥٦عمدة القاري . سنةابن ست وستني 
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الهأَع ِح ِمنسولَ اللَِّه ،ِبالْمسر تأَير قَدو r لَى ظَاِهِرع حسمِه يفّي٦٢٣("خ(.  
 أخرج أبـو داود يف      ،من الرأي مع وجود النص    وقد حذر عمر املسلمني     

يا أَيهـا    :قَالَ وهو علَى الِْمنبرِ    tعِن ابِن ِشهاٍب أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب        ": سننه
 هو ِمنا    وِإنما ، َألنَّ اللَّه كَانَ يِريهِ    ،مِصيبا rالناس ِإنَّ الرأْي ِإنما كَانَ ِمن رسوِل اللَِّه         

كَلُّفالتو ٦٢٤("الظَّن(.   
 :وقد حذرنا الرسول الرحيم من أن العمل بالرأي باب من أبواب الضالل           

عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص قَالَ سِمعت رسولَ          ": أخرج أبوداود يف سننه   
 أَبناُء سبايا   ، حتى نشأَ ِفيِهم الْمولَّدونَ    ، معتِدال لَم يزلْ أَمر بِني ِإسراِئيلَ     : يقُولُ rاللَِّه  
  .)٦٢٥(" ِبالرأِْي فَضلُّوا وأَضلُّوا: فَقَالُوا،اُألمِم

ولكنه ليس لـه أن      ، وليبدي آراءه كيفما شاء    ،فليفكر اإلنسان كما شاء   
ية الرأي أو    حر ب إنّ اإلسالم ال حيار    ،ويقدم عليه هواه   ،يلغي نصا من الشريعة   

شترط له  وي ، وهدي اخللفاء الراشدين   ، فاالجتهاد يأيت بعد القرآن والسنة     ،الفكر
  .أن يكون صادرا عن أهله

وننبه يف هذا اإلطار على أنّ اجتهاد الصحابة وإعمال عقوهلم مل يـستبعد             
                                                        

 وحسنه احلافظ يف    ،)١٢٩٢( وسنن البيهقي الكربى     ،)١٦٢(داود  أبو  رواه  :  حديث صحيح  )٦٢٣(
:  وصححه يف التلخيص كما نص على ذلك صاحب عون املعبود      ،٢٨٩/ ١٣فتح الباري   : الفتح

  .١/١٩٢عون املعبود 
اص الذي سريد يف اهلـامش      أثر سنده ضعيف ومعناه صحيح له شاهد من حديث عمروبن الع           )٦٢٤(

أبـو  داود عن عمر فوقه ابن شهاب الزهري مباشـرة          أبو  به انقطاع فقد رواه البيهقي و     : التايل
  ).٢٠١٤٥(، والبيهقي يف الكربى )٣٥٨٦(داود

 هذا إسناد حسن، جممـع الزوائـد        : وقال ابن القطان   ،)٥٦(رواه ابن ماجه    :  حديث حسن  )٦٢٥(
  ).١٢٠(أثر عن عروة بن الزبري ومل يرفعه ، ورواه الدارمي على أنه ١/١٨٠
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إنّ  ،وما يقال عن عمر بن اخلطاب جهل عريض بثاين اخللفاء الراشـدين            .نصا
أو يتعارض مـع فقـه    ،r  منه رأي واحد خيالف هدي الرسولعمر مل يصدر  

 وقد مر بنا آنفا أن اخلليفة الراشد عمر كان ينـهى            ،اإلسالم وأصوله املعصومة  
 ومع هذا فال بد أن نتوقف مع عمر وقفة خاصة نستجلي ا حقيقة              .عن الرأي 
  . اجتهاده

     فلمـا   ،ت مضاجع قوم ومنعتهم النوم    إن اجتهادات عمر بن اخلطاب قض
 يطعن يف عمـر ويف اجتـهاده وهـم     فريق:أصبح الصباح افترق القوم فريقني  

 وراح حيرف يف النصوص  ، آخر جعل عمر منارة التجديد البدعي       وفريق ،الشيعة
 ألن عمـر  ؛ واحلق أن الفريقني جانبهما الصواب،ويستبعد ويتكلم عن املصلحة 

وخري دليل علـى ذلـك       ،ومل جيتهد يف وجود نص     ،كان متبعا وليس مبتدعا   
 وإذا كان الشيء بالـشيء يـذكر        ،حتذيره الذي سقناه آنفا من القول بالرأي      

مل جتد يف السنة     ما: "شرحيا القضاء كتب إليه    tى عمر   ولّ ر القارئ أنه ملا   نذكِّف
  . فاالجتهاد فيما ال نص فيه)٦٢٦("اجتهد رأيك

فهـذا   ،بعدهاواسـت  )٦٢٧(وأما ما يقال من أن عمر عطل آية املؤلفة قلوم     
                                                        

  .١٤٠ ص،)مرجع سابق(، روضة الناظر وجنة املناظر )٦٢٦(
 كان منـهم    :قال حيىي بن أيب كثري      وكافرين مساترين،  ، مسلمني :املؤلفة قلوم كانوا صنفني   ) ٦٢٧(

سفيان بن حرب بن أمية، واحلارث بن هشام، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، وحكيم               أبو  
سفيان بن احلارث بن عبد املطلب، وعيينة، واألقرع، ومالك بن عوف، والعباس      أبو  حزام، و  ابن
 وأكثر هؤالء من الطلقاء الـذين       :حممدأبو  قال القاضي   . مرداس، والعالء بن جارية الثقفي     ابن

 حىت وثقه االسـتئالف يف أكثـرهم،        ، مث بقوا مظهرين اإلسالم    ،ظاهر أمرهم يوم الفتح الكفر    
 tتدفع عنه مضرة، وقال عمر بن اخلطـاب   أو   تئالفهم إمنا كان لتجلب إىل اإلسالم منفعة      واس

=  



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٤١٦ 

  لقد أعطى الرسول.ولكنه حققها  ، إن عمر مل يعطل اآلية     .وحمض افتراء  ،كذب
r  ومرت األعوام  ، أما وقد ثبتت أقدامهم ورسخت يف اإلسالم       ، قوما يتألفهم ، 

 إن  ؛ املؤلفة قلوم عبث باآلية الشريفة     اسم فإن إعطاءهم حتت     ؛وتوالت السنون 
فوجد أفراد هـذا     ،ث ملضموا عن واقع   وحب ،عمر مل يعطل اآلية ولكنه حققها     

  .!؟ فعلى من يطبق الرجل اآلية،الواقع قد تغريوا
ª  »  ¬  ®̄  ]  :ومن ذلك ما يقال من أن عمر عطل قوله تعاىل

  ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ   ´   ³  ²  ±   °
Ä  Ã  Â  Á  ÀZ )فهذه اآلية نص صريح يف جواز التزوج ) ٥:املائدة

 ولكن ، فتزوج حذيفة منهم،وعمل مبضموا الصحابة ، الكتابمن نساء أهل
روى ابن جرير الطربي بسنده  ، وهذا باجتهاد منه،عمر أشار عليه أن يطلقها

بعدما واله  tبعث عمر بن اخلطاب إىل حذيفة  :قال ،إىل سعيد بن جبري
 إنه بلغين أنك تزوجت من أهل املدائن من أهل :املدائن وكثر املسلمات

 وما أردت ؟ ال أفعل حىت ختربين أحالل أم حرام:فكتب إليه ، فطلقها،لكتابا
فإذا أقبلتم  ، ولكن يف نساء األعاجم خالبة، ال بل حالل: فكتب إليه؟بذلك

                                                        =  
 انقطع هذا الصنف بعزة اإلسـالم وظهـوره، وهـذا           :واحلسن والشعيب ومجاعة من أهل العلم     

إن احتيج إليهم يف بعض األوقات أعطـوا        : الوهاب  قال عبد  .)رمحه اهللا (مشهور مذهب مالك    
 فإنه قال أليب سفيان حني      ،ملعنينيهو  وقول عمر عندي إمنا     : حممدأبو  قاضي  من الصدقة، قال ال   

 . فإن اهللا قد أغىن عنك وعن ضـربائك        ، إمنا تأخذ كرجل من املسلمني     :أراد أخذ عطائه القدمي   
 وقال كـثري  . يف االستئالف، وأما أن ينكر عمر الالستئالف مجلة ويف ثغور اإلسالم فبعيد           :يريد

 ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيـز . ملؤلفة قلوم موجودون إىل يوم القيامة   ا :من أهل العلم  
٣/٤٩.  
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  . )٦٢٨( فطلقها.اآلن : فقال.عليهن غلبنكم على نسائكم
فكتب إليـه    ، تزوج حذيفة يهودية   :وروى الطربي أيضا بسنده إىل شقيق     

ال أزعـم    : فقال ؟ أتزعم أا حرام فأخلي سبيلها     : فكتب إليه  ،سبيلهاعمر خل   
  .)٦٢٩(ولكن أخاف أن تعاطوا املومسات منهن ،أا حرام

 إذا كان يف اإلقدام عليه إضرار ،وهذا من صالحية ويل األمر يف تقييد املباح   
فالتضحية ببعض األهواء الفردية خـري   . أو يؤدي إىل مآل ممنوع شرعا    ،باتمع

وبذلك جند أن عمر وضع لقانون التزوج من    ،من تعريض اتمع بأكمله للخطر    
 ، بدليل أن هذه الظاهرة مل ختتف يف عهد عمر، ومل يلغه  ،الكتابيات لوائح تنظمه  

 شهدت القادسـية مـع   :عن أيب الزبري عن جابر قال      :أخرج الطربي يف تارخيه   
 فمنا  ، فلما قفلنا  ، مسلمات وحنن ال جند كثري    ، فتزوجنا نساء أهل الكتاب    ،سعد

   .)٦٣٠(" ومنا من أمسك،من طلق
 ومل يلغ نصا مـن      ،مل ميسك سيفا ويرغم أحدا على الطالق       t إن عمر 

 نالـت هذه الضوابط    ، ولكنه كما قلت وضع ضوابط للتطبيق      ،النصوص الثابتة 
ومل  ،م ما أحل اهللا    وهو مع هذا مل حير     ، غريه تنلْحذيفة بصفته قائدا وقدوة ومل      

 إنّ القرآن الكرمي ال توجد فيه آية واحدة تستحق أن           ،يرغم حذيفة على الطالق   
  .ولو قال ذا أحد يف حضرة عمر ألقام عليه احلد ،تعطل

هكذا جند أن كل ما ينسب إىل عمر من مصادرات للنصوص الثابتة جتـن              
أى أن  ولكنه ر  ، إن عمر مل يعطل نصا أو يصادر آية        .على ثاين اخللفاء الراشدين   

                                                        
  .٢/٤٣٧، )مرجع سابق (،تاريخ الطربي )٦٢٨(
  .٢/٣٧٨ ،)مرجع سابق (،تفسري الطربي )٦٢٩(
  .٢/٤٣٧ ،)مرجع سابق(تاريخ الطربي، ) ٦٣٠(
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وإمنـا   ، وحنن هاهنا ال نلغي االجتهاد     ،لكل حكم يف اإلسالم ضوابطه الشرعية     
  . ننبه إىل أنه ال اجتهاد مع وجود نص

 تتعلـق جبوانـب     ة،لقد سكتت الشريعة اإلسالمية عن مسائل كثري       -٢
 وهذه اجلوانب لنا احلق أن نتعامل معهـا بالـضوابط           ،متعددة من أمور الدنيا   

وقد أشار القـرطيب إىل      ،أما التفاصيل اجلزئية فهي متروكة لنا      ،ةالشرعية العام 
 وليس معىن هذا    .)٦٣١("ن أنه مل يذكر من اخلضروات شيئا      من كمال الدي   ":أنه

إن هـذا مل يقلـه القـرطيب         ،أن مبادئ الدين اإلسالمي جاءت مبهمة جمملة      
قة ملـا يتطـور    وإنما املفهوم من كالمه أن التفاصيل الدقي،يفهم من كالمه   وال

مل يتطرق هلا القرآن بـسطا       ،ومن إنسان إىل آخر    ،وخيتلف من عصر إىل عصر    
 ، وذلك من إحكام القرآن وليس من تفريطـه        ، وإمنا تعرض هلا إمجاال    ،وتفصيال

: قال البيـضاوي  ) ٣٨ :األنعام( U  T  S  R  Q  PZ] :يقول) U(فاهللا  
قـال  و .)٦٣٢("مفصال أو جممـال   فإنه قد دون فيه ما حيتاج إليه من أمر الدين           "

ليـه  أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إال وقد دللنـا ع           ": القرطيب يف شرح اآلية   
ملة يتلقى بياـا مـن الرسـول        وإما جم  ،إما داللة مبينة مشروحة    ،القرآن يف
أو من القياس الـذي ثبـت بـنص         ،  أو من اإلمجاع   ، الصالة والسالم  عليه

  .)٦٣٣("الكتاب
 استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن حبكم  : عرف الفقهاء   واالجتهاد يف  -٣

                                                        
  .٧/١٠٢، )مرجع سابق(، القرطيب تفسري )٦٣١(
  .٢/٤٠٦ ،)مرجع سابق (،البيضاوي تفسري )٦٣٢(
)٦٣٣( تفسري القرطيب ،)٦/٤٢٠ ،)مرجع سابق.  
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وقـال بعـض    " :وإىل هذا أشار الغـزايلّ    ،  واالجتهاد أعم من القياس    ،شرعي
ألنه قد  ؛ألن االجتهاد أعم من القياس     ؛هو االجتهاد وهو خطأ    :القياس :الفقهاء

مث  ،اس سوى القي،يكون بالنظر يف العمومات ودقائق األلفاظ وسائر طرق األدلة    
وال  ، يف طلـب احلكـم    هعس يف عرف العلماء إال عن بذل اتهد و        ينبئه ال   نإ

 :ال يقـال   ،ةًلَدر خ لَمفمن ح  ، ويستفرغ الوسع  ،نفسهيطلق إال على من جيهد      
بل عن اجلهد الذي هو حـال        ، هذا عن خصوص معىن القياس     ينبئاجتهد وال   

  .)٦٣٤("س فقطائالق
 رسولهة إن مل يوجد فيها نص من كتاب اهللا أو سنة            من املعلوم أن املسأل   و
r،             فاجتهاد العامل حينئذ بقدر طاقته يف تفهم كتاب اهللا وسنة نبيه rليعرف  ؛

 ،rوكان جارياً بني أصحاب رسول اهللا        ،حكم املسكوت عنه من املنطوق به     
  .ومل ينكره أحد من املسلمني

 : يقـصد  دل علـى ذلـك    فيست" :وإىل هذا أشار أبو حامد الغزايلّ بقوله      
واالجتهاد يف كل واقعة وقعت      ، بإمجاع الصحابة على احلكم بالرأي     )االجتهاد(

  .)٦٣٥(وهذا مما تواتر إلينا عنهم تواترا ال شك فيه ،هلم ومل جيدوا فيها نصا
 ما أخرجه الشيخان البخاري ومـسلم يف  :ومن األدلة على جواز االجتهاد  

ِرو بن الْعاِص عن عمِرو بن الْعاِص أَنه مسـع          عن أيب قَيٍس موىل عم    صحيحيهما  
وإذا حكَـم    ،إذا حكَم الْحاِكم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ       " :يقول rرسولَ اللَِّه   

رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهت٦٣٦("فَاج(.   
                                                        

  .١/٢٨١، )مرجع سابق(املستصفى، ) ٦٣٤(
  .١/٢٨٦ ،)مرجع سابق(، املستصفى )٦٣٥(
  ).١٧١٦( ومسلم ،)٦٩١٩( البخاري :، متفق عليه حديث صحيح)٦٣٦(



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٤٢٠ 

فـإن   ؛حكـم  لل  أهلٌ م عالِ :حاكم" :قال اإلمام النووي يف شرح احلديث     
 ..وإن أخطأ فله أجر باجتهاده     ،بإصابتهأصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر       

بـل   ، حكم فال أجر له    فإنْ ،قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فال حيل له احلكم         
ليـست   ،يـة ألن إصابته اتفاق   ؛وال ينفذ حكمه سواء وافق احلق أم ال        ،هو آمث 

   سواء وافق الـصواب أم      ،أحكامهفهو عاص يف مجيع      ،صادرة عن أصل شرعي 
  .)٦٣٧(" من ذلكيءوال يعذر يف ش، وهي مردودة كلها ،ال

ولكنه مصدر ليس معصوما من     ، فاالجتهاد من مصادر الشريعة اإلسالمية    
 وهو مع ذلك ليس ،وبذلك خيتلف االجتهاد عن القرآن والسنة واإلمجاع    ، اخلطأ

د يف محل ما مل يرد على ما ورد         اجله  وإمنا استفراغ  ،رميا بالباطل واتباعا للهوى   
 أو محله علـى     ، أو محله على املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية       ،فيه نص صريح  
  .إخل.. . ال ضرر وال ضرار: مثل قاعدة،قواعد الفقه العامة
هـو كـل مـسألة     : شعبان حممد إمساعيل إىل أن جمال االجتهاد رويشري الدكتو 

أو مل يرد فيها دليل أصال سـواء         ، قطعي الداللة  شرعية ليس فيها دليل قطعي الثبوت     
  .)٦٣٨( االعتقادية أم من املسائل الفرعية العمليةةأكانت من املسائل األصلي

عن مسألة االجتـهاد واملـشاكل   لقد كَثُر احلديث يف اآلونة احلاضرة     -٤
 ، عقيـدة  ؛ا لتفعيل دور اإلسالم   ويواجهاملسلمون  العويصة واملعقدة، اليت بات     

الكالم من النـاس يف إبـداء       كثر   وخباصة ملا    ،ومنهج حياة  ، وسلوكاً ،شريعةو
 مـن  ،اجلادة وامللحة يف االلتزام باإلسالم على املستوى العملي واحليـايت الرغبة  

                                                        
  .١٢/١٤، )مرجع سابق(، النووي على صحيح مسلم شرح )٦٣٧(
 دار  :بـريوت  (،االجتهاد اجلماعي ودور اامع الفقهية يف تطبيقـه       : مدشعبان حم ) إمساعيل) (٦٣٨(

  .٣٤ ص،)هـ١٤١٨ ،ينبوادار الص:  وحلب،البشائر اإلسالمية
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 فلكل عصر مشكالته    ،خالل الصحوة العلمية والفكرية اليت يشهدها العامل اليوم       
  .اليت تتنوع وتزداد يوما بعد يوم

   :ار الدكتور وهبة الزحيلي إىل أننا جيب أن نوجه اتهدين إىل جمالنيوقد أش
 والتـأمني بأنواعـه     ،كالشركات احلديثـة   : جمال املعامالت املالية   :أوهلما
 وبيـع   ، وعقـود اخلـدمات    ، وأنشطتها املتنوعة  )البنوك(واملصارف   ،املختلفة
  . وغريها من املسائل املرتبطة بفقه املعامالت،العربون
 ، واإلجهـاض  ، بنوك احلليـب   : مثل ، األعمال الطبية واجلراحية   :انيهماوث

 ، والتحكم جبنس اجلنني   ، وزراعة األعضاء  ، وطفل األنبوب  ،واحلمل االصطناعي 
  .)٦٣٩(وغريها من املسائل املرتبطة باألعمال الطبية واجلراحية

 مؤسسات  : فقد طالب االجتهاد بدراسة وتطوير     ،أما الدكتور مجال عطية   
 و انبثاق مؤسسة اجتماعيـة      ، واحلسبة ، والشورى ، و اخلالفة  ، والوقف ،ءالقضا

 ، وحتويل زكاة الركاز إىل صندوق تنمية للعامل اإلسـالمي         ،عن فريضة الزكاة  
  .)٦٤٠( ودراسة العالقات الدولية،ودراسة فقه األقليات

ولكن األمر بات    ، وواضح أن هذه القضايا تصدت هلا دراسات عديدة        -٥
 بعدما اشتد خالف العلماء يف هذه القـضايا  ،اجتهاد مجاعية إىل يف حاجة ماس  

 ،كما أن كثريا من القضايا اليت حتتاج إىل اجتهاد ذات جوانب متعـددة             ،املثارة
 ، وردهـا إىل عـامل الفقـه     ،وبعضها قانوين  ،وبعضها اقتصادي  ،بعضها علمي 

                                                        
ـ ١٤١٣ ، دار اخلـري   ،دمشق (،الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها   : وهبة) الزحيلي) (٦٣٩(  ،)هـ

 .١٢ص
  .٢٠-١٩ ص ،)مرجع سابق (،جتديد الفقه: مجال) عطية) (٦٣٩(
  .٢٠-١٩ ص ،)مرجع سابق (،جتديد الفقه: مجال) عطية) (٦٤٠(
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ىل جهود مجاعية   وعرضها على األدلة والقواعد العامة واملذاهب املختلفة حيتاج إ        
االجتهاد ": ويف هذا السبيل يشري الشيخ أمحد شاكر إىل أن         ،تتأىب على الفردية  

 ،بل يكاد يكون حماال أن يقوم بـه فـرد          ،الفردي غري منتج يف وضع القوانني     
ولت وتدو  فإذا تبودلت األفكار،   ،والعمل الصحيح املنتج هو االجتهاد اجلماعي     

   .)٦٤١("اآلراء ظهر وجه الصواب
 ولقـد تكونـت جمـامع    ،ويف االجتهاد اجلماعي يربز دور اامع الفقهية     

 وجممع الفقه ،١٣٨١ متثلت يف جممع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف       ،علمية
وجممع الفقه التابع ملنظمـة املـؤمتر        ،١٣٩٨التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة      

 وقد عقد اللقـاء     ، والبحوث  والس األورويب لإلفتاء   ،١٤٠٣اإلسالمي جبدة   
ـ  يف مدينة لندن يف بريطانيا يف      ) الس األورويب لإلفتاء والبحوث   (التأسيسي ل

 وجممع علماء الشريعة بأمريكـا،  ، هـ١٤١٧ من ذي القعدة   ٢٢-٢١ :الفترة
وقد عقد االجتماع التأسيسي مع فقهاء الشريعة بأمريكا مبدينـة واشـنطن            

يكية يوم اخلميس يف اخلامس والعشرين مـن رجـب          بالواليات املتحدة األمر  
  .هـ١٤٢٣سنة

  :مناذج من االجتهاد اجلماعي
 التـابع ملنظمـة املـؤمتر       ،منوذج من االجتهاد اجلماعي للمجمع الفقهي     

  ويف هذه القـضية أبـدى املَجمـع رأيـه          :اإلسالمي بشأن أطفال األنابيب   
 وتتبـع   ،يف اجلـدول التـايل     ميكن تتبعها    ،بعدما تبني له أن طرق التلقيح سبع      

  :احلكم الفقهي هلا
                                                        

  .٩٥ ص،)م١٩٤١ ،القاهرة، دار املعارف (،الشرع واللغة: أمحد حممد) شاكر) (٦٤١(
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 احلكم رحم بويضة نطفة

 حرام زوجة أجنبية زوج
 حرام الزوجة عينها زوجة أجنيب
 حرام أجنبية زوجة زوج
 حرام زوجة أجنبية أجنيب
 حرام زوجة له أخرى زوجة زوج
 جائز الزوجة عينها زوجة زوج
ـ        زوج ن حقن بذرة الزوج يف املوضع املناسب م

 مهبل زوجته
 )٦٤٢(جائز

  :منوذج لالجتهاد اجلماعي بشأن زراعة األعضاء
 جيوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إىل مكان آخر من جسمه مع       -١

مراعاة التأكيد من أن النفع املتوقع من هذه العملية أرجـح مـن الـضرر        
له  وبشرط أن يكون ذلك إلجياد عضو مفقود أو إلعادة شك         ،املترتب عليها 

 أو إلصالح عيب أو إزالة دمامة تسبب للـشخص          ،أو وظيفته املعهودة له   
  .أذى نفسيا أو عضويا

 إن كـان هـذا      ، جيوز نقل العضو من جسم إنسان إىل جسم إنسان آخر          -٢
ويراعى يف ذلك كون الباذل كامـل        ، كالدم واجللد  ،العضو يتجدد تلقائيا  

                                                        
 ،١ج/٢ عـدد  ،هـ١٤٠٧ الدورة الثانية    ،جملة جممع الفقه اإلسالمي    :يطالع هذا املوضوع يف   ) ٦٤٢(

 مـن  ، والشيخ رجب التميمـي ، علي البار والدكتور حممد،ينظر ما قدمه الشيخ عبد اهللا البسام    
  .٣٣٧- ٣٢٣ ويطالع قرار امع ص،٣٢٢-٢٣٥ ص،تعريف باملوضوع
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  . وحتقق الشروط الشرعية املعتربة،األهلية
 جتوز اإلفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من اجلسم لعلـة مرضـية               -٣

 العني إلنسان ما عند استئصال العـني لعلـة          نية كأخذ قر  ،لشخص آخر 
  .مرضية

  . كالقلب من إنسان حي إىل إنسان آخر، حيرم نقل عضو تتوقف عليه احلياة-٤
وإن مل  ، حياته يف أساسيةً وظيفةً ه حيرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زوالُ        -٥

 أما إن كان    ، كنقل قرنية العينني كلتيهما    ،تتوقف سالمة أصل احلياة عليها    
  .النقل يعطل جزءا من وظيفة أساسية فهو حمل حبث ونظر

 أو  ، جيوز نقل عضو من ميت إىل حي تتوقف حياته على ذلـك العـضو              -٦
رثته  بشرط أن يأذن امليت أو و،تتوقف سالمة وظيفة أساسية فيه على ذلك    

 أو  ، إن كان املتوىف جمهول اهلوية     ، أو بشرط موافقة ويل املسلمني     ،بعد موته 
  .ال ورثة له

 ، ينبغي مالحظة أن االتفاق على جواز نقل العضو يف احلاالت اليت مت بياا             -٧
 إذ ال جيوز إخضاع أعـضاء       ؛ال يتم ذلك بواسطة بيع العضو      مشروط بأن 

  .)٦٤٣(اإلنسان للبيع حبال ما
  :تاوى ملوضوعات مستجدةتقدمي ف

ومن ذلك فتوى جممع الفقه اإلسالمي برفض و حترمي زواج املسلمة من غري      
 وكذلك رفض وحترمي بقاء الزوجة املسلمة مـع         ، إذا طمعت يف إسالمه    ،املسلم

 وكذا رفض وحترمي بقاء املرأة املسلمة وحدها يف         ،زوجها النصراينّ بعد إسالمه   
                                                        

  .٥١٠-١/٥٠٩، هـ١٤٠٨ سنة ٤ العدد ، جبدة،جملة جممع الفقه اإلسالمي )٦٤٣(



 مجاالت تجديد الدين: الفصل الخامس
٤٢٥ 

  .)٦٤٤(بالد الغربة
 وقدمت الكثري والكثري مـن      ،هذه اامع الكثري من القضايا    ولقد ناقشت   

 وقد أشار الدكتور وهبة الزحيلي ،الفتاوى واألحكام للكثري من القضايا العصرية  
 ،أنّ فقهاء العصر واكبوا حركة التطور والتقدم االجتماعي واالقتـصادي         " إىل

متخلفني عـن واجـب    ومل يكونوا ،وقدموا لألمة اجلديد والكثري يف هذا اال   
  .)٦٤٥("ماعي أو اإلفتاء الرمسياالجتهاد الفردي أو اجل

ـ           ،ولعل املشكلة احملرية    ت تكمن يف دور اامع يف حتويل املسألة الـيت مت
  هل فتاوى هذه اـامع     : مؤداه  سؤاالً يعرض وهذا   ،دراستها إىل حيز التطبيق   

ملسألة من وجهة نظري من املمكن       آخر؟ وا   واألمة يف وادٍ   ،ملزمة أم أا يف وادٍ    
 ألن املسألة   ؛أن تتخطى احتياج هذه اامع لقرارات سياسية تلزم األمة بقراراا         

وعلى كل فرد أن يلزم نفسه مبا أفىن فيـه           ،الدينية ترتبط باألفراد ارتباطا كبريا    
 ، دون أن يكون يف حاجة إىل قانون يلزمه بـذلك          ،الفقهاء أعمارهم وأبصارهم  

 كربى يف التواصل فيمـا بينـها        قي على هذه اامع مسئولية    لْ ي ، بطبيعته وهذا
 كما أنه مـن     ، صيانة لعنصر الوقت   ؛يبدأ كل جممع من حيث انتهى أخوه       حىت

         امع جبهاز إعالميلديه القدرة علـى     ،جهة أخرى يف حاجة إىل تزويد هذه ا 
       الت والفـضائيات  بث األحكام والفتاوى يف شبكه اإلنترنت والصحافة وا، 

وفاء هلذه الشريعة    ، أو جمتمعني  ،وإنشاء قناة فضائية خاصة بكل جممع على حدة       
   .التبليغ بأمانة

                                                        
  .١٤٠١ -٢/١٣٩٩، هـ١٤٠٨ سنة ٣ عدد ،املرجع السابق) ٦٤٤(
  .٢٣١ ص،) سابقمرجع (،جتديد الفقه اإلسالمي: وهبة) الزحيلي) (٦٤٥(
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  :وخالصة ما نوصي به التأكيد على اآليت
 : ال تؤيت مثارها إذا مل جتتمـع معهـا         ، الفقه الالقرارات االجتهادية يف جم    -١ 

 ؛ توجيهاً ودعـوة وإرشـاداً     ،توعية شاملة لألمة بغرس اإلميان يف القلوب      
  .بصورا الناصعة تقبل األحكام الشرعيةى اجلماهري املسلمة ليسهل عل

 ٢-       تالقـرارا ، فتـدوين    التزام القائمني على األمر بأحكام التشريع اإلهلي، 
ال يكفـي    وحبث األمور املهمة   ، ودراسة القضايا املستجدة   ،وتقنني الفقه 

 أن يقترن العلم مع العمل، والواقع مع         يتطلب -  فهو أمر شكلي   -وحده  
 .التصور

الدعوة إىل ختصيص مادة يف اجلامعات اإلسالمية والكليـات املتخصـصة            -٣
 كل قرار يف مكانه مـن الكتـب         ،مع الفقه اإلسالمي  التدريس قرارات جم  
  .الفقهية املقررة
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  الرابعاملبحث 
  العقيدةجتديد 

نة يف جتديد العقيدة اإلسالمية وذب       تعرضنا جلهود علماء أهل الس     سبق أنْ 
 ، موقف األشعري من املعتزلـة     خاصةوعرضنا يف الفصل الثالث      ،السهام عنها 

 وكيف أن هؤالء الرجـال وقفـوا باملرصـاد          ،وموقف ابن تيمية من الصوفية    
 وينفون عنها الضالالت اليت أحلقت ا بقصد أو ،يدافعون عن العقيدة اإلسالمية  

  .من غري قصد
 وحقائقها ال   ، القرآن والسنة  : العقيدة اإلسالمية مصدرها الوحي اإلهلي     إنّ

 وال ، التطوير تلك القضايا واحلقـائق    ومن مث ال ينال    ،تتغري بتغري الزمان واملكان   
  .يتوقع أن يأيت املتأخرون فيها جبديد مل يرد يف القرآن والسنة

  :عقيدةويف هذا املقام نقدم مثانية حماور يف جمال جتديد ال
هـم صـفوة    ف،ضرورة الوقوف عند معامل منهج السلف يف دراسة العقيدة    -١

والتواصـي   ،كانوا ال يألون جهداً يف ضبط قواعـد امللـة         قد  و ،اإلسالم
وقد كان منهجهم يف العقيدة     . وتعليم الناس ما حيتاجون إليه منها      ،حبفظها

والبعد عـن    ،ملطهرةقائما على اعتماد منهج القرآن الكرمي والسنة النبوية ا        
حفـظ   ويتجلى منهجهم واضـحا يف       .اصطالحات اجلدليني والكالميني  

دون تشبيه  ،حرمة نصوص األمساء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها       
 . أو تعطيل أو تأويل
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الـصواب  ": وهذا ما أوصى به أبو حامد الغزايلّ عند دراسة العقيدة بقوله            
ر الذي ال تسمح األعصار إال بواحد منهم أو          إال الشاذ الناد   ،للخلق كلهم 

 سلوك مسلك السلف يف اإلميان املرسل والتصديق امل بكل مـا            :اثنني
من غري حبث وتفتيش واالشـتغال       rأنزله اهللا تعاىل وأخرب به رسول اهللا        

  .)٦٤٦("بالتقوى ففيه شغل شاغل
 ،اع الـشرك   تنقية التوحيد مما علق به مـن أنـو         :من مهام جتديد العقيدة    -٢

 . والعودة به إىل صفائه وربطه بالعبودية احلقة هللا تعاىل.وأصناف البدع
 ،هـو معرفتـه    :وحتقيق التوحيد  ":ومن مهام جتديد العقيدة حتقيق التوحيد      -٣

اجنذاب  :وحقيقة ذلك هو   ،والقيام به علما وعمال    ،واالطالع على حقيقته  
 ،وإجالال ،وإخالصا ،ودعاء ،وتوكال ، وإنابة ،وخوفا ، اهللا حمبة  إىلالروح  
وال  ،قلب شيء لغري اهللا   الوباجلملة فال يكون يف      ،وعبادة ،وتعظيما ،وهيبة

وذلك هو حقيقة ال إلـه إال اهللا         ،وال كراهة ملا أمر اهللا     ،إرادة ملا حرم اهللا   
 .)٦٤٧("فإن اإلله هو املألوه املعبود

 فال ميكن لنظريـة أو      ،التأكيد على أن قطعي الوحي يقدم على ظين العقل         -٤ 
        ة مل ترق ملرتبة احلقيقة أن تتقدم قطعية علميومن هنا فـال     ، الوحي فرضي 

 ،أو تبين اإلحلـاد مـسلكا      ،جمال إذًا للحديث عن نظرية النشوء واالرتقاء      
حبيث يتوقف تقدم تلك النظريات واملذاهب املخالفة للعقيدة اإلسالمية يف          

                                                        
  .١/١١٧ ،)مرجع سابق (،فتاوى ابن الصالح) ٦٤٦(
تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيـد،      : سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب        ) ٦٤٧(

  .٧٦ ص،)الرياض، مكتبة الرياض احلديثة(
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 وإمنا يعين   ،وهذا ال يعين القطيعة مع العلم      .اءفال يرفع هلا لو    ،ديار املسلمني 
 . رفض قبول بعض النظريات اليت ختالف عقيدة املسلمني

 البد أن يتجاوز    ،التأكيد على أن اإلميان باهللا ومالئكته ورسله واليوم اآلخر         -٥
 فيترجم يف احلركة اإلنـسانية  ؛حدود املعرفة النظرية إىل اجلوانب السلوكية 

يف كتابـه   ) U( وقد نبـهنا اهللا      ، حنو تقوى اهللا واالنقياد له     سلوكا فعاال 
 ،)١٦:األعلـى ( Z!  "  #  $  ]  :الكرمي إىل ذلك األمر بقوله   

أتدرون مل آثرنا احلياة الدنيا على       : مسعود أنه قرأ هذه اآلية فقال      ابنوعن  
وعجلت لنا طيباا وطعامها وشراا ولذاا       ،ألن الدنيا حضرت   ؟اآلخرة

٦٤٨(وتركنـا اآلجـل   ، واآلخرة غيبت عنا فأخـذنا العاجـل   ،جتهاو(. 
 ،فاالحنراف يف السلوك مظهر من مظاهر انطماس حقيقة العقيدة يف القلب          

 .فأخذنا العاجل وتركنا اآلجل :وهذا ما عرب عنه ابن مسعود آنفا بقوله
 يشدد الشيخان حممد الغزايلّ وسيد سابق على ضـرورة          ،ويف هذا املضمار  

 واخلروج ا من الواقع الذي حتولت فيه إىل حبث       ،ة بآثار العقيدة يف النفس    العناي
 حبيث يتحول اإلميان باهللا مـن       ،وال ينفعل به الوجدان    ،نظري ال حيرك النفس   

 وتفجر فيـه    ،توقظ جوانب اخلري يف اإلنسان     : إىل قوة دافقة   ،جمرد معرفة باردة  
  .)٦٤٩(قبة وتريب لدى الفرد ملكة املرا،املشاعر النبيلة

علينا يف مسألة    ،وبدال من البحث النظري    ،ويف سبيل العناية بآثار العقيدة    
                                                        

)٦٤٨( تفسري القرطيب،) ٢٠/٢٣، )مرجع سابق.  
العقائد  و ،٩-٨ص،  )هـ١٣٧٣ ،لقاهرة، دار الكتاب العريب   ا (،عقيدة املسلم : حممد) الغزايل) (٦٤٩(

  .١٠- ٩ ص ،)هـ١٣٩٨، بريوت، دار الفكر( ،سيد سابق: اإلسالمية
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 وأنّ ننقل املوضوع من اجلدال      ،البعد عن اجلدل غري املثمر وغري املفيد       :الصفات
 فبدال مـن البحـث يف      ،حول صفات اهللا إىل سلوك يف احلياة يوصل إىل رضاه         

 ،عن القرآن أنزله اهللا لنعمـل بـه        :لالقرآن هل هو خملوق أم غري خملوق؟ نقو       
وهل هو بذاتـه أم   ، وبدال من البحث يف علم اهللا   .فلنأمتر بأمره ولنقف عند يه    

 نقول إذا كان اهللا يعلم عنا كل شيء مـن           ؟بصفة من صفاته زائدة على الذات     
 حىت يعلم   ، فيجب أن نسلك يف احلياة سلوكا موافقا لشرع ربنا         ؛سرنا وجهرنا 
 .)٦٥٠(ه مناعنا ما يرضا

 يف املسائل اليت قسمت العامل اإلسالمي إىل فرق وطوائف          عدم التركيز على   -٦
 وإبطـال الـدور     ، ودليـل التمـانع    ، نظرية الكسب  : مثل ،جمال العقيدة 
ة اليت تقود          ،التسلسليومرتكب الكبرية حبيث نتجاوز هذه القوالب املذهبي 
نة دون تأويـل أو      وذلك بالوقوف عند نصوص القرآن والـس       ؛إىل الفرقة 
 وتقدمي العقيدة من خالل هذه األصول بعيدا عن صـراع الفـرق             ،تبديد

واعتبار آراء الفرق اإلسالمية تراثا فكريا يعرب عن مرحلة معينة           ،واملذاهب
   ة املتقدمـة       ،من تاريخ الفكر اإلسالمييتم دراستها يف املستويات الدراسي ، 

 طالب العلـم ـذه اـادالت         أما حشو كتب   ،املاجستري أو الدكتوراه  
 . فأمر مل يعد مقبوال مستساغا،الكالمية

عقيدة (وهو كتاب    لكتابة العقيدة يف ضوء هذا املنهج      ولدينا منوذج ناضج    
للشيخ حممد الغزايلّ وهو كتاب يستحق مراجعته من قبـل جلنـة            ) املسلم

                                                        
، ١١بريوت، مؤسـسة الرسـالة، ط   (،تعريف عام بدين اإلسالم يف العقيدة     : على) طنطاوي) (٦٥٠(

  .٩٥-١/٩٤ ،)هـ١٤٠١
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  إيـذانا  ؛علمية متخصصة لتدعيمه باألحاديث ومواقف السلف الـصاحل       
  .بتدريسه للناشئة يف املراحل التعليمية املختلفة

 تقويـة العقيـدة     :وغرض البحث يف اإلعجـاز     ،االهتمام مبسألة اإلعجاز   -٧
ولدينا  ،ربط احلقائق اإلميانية بالعلوم الكونية واحلقائق التارخيية       ب ،اإلسالمية

لوحيـد الـدين   ) اإلسالم يتحدى(منوذج ناضج يف هذا اال وهو كتاب  
وترسـيخ اإلميـان يف      ،وهو لون فريد من التأليف يف جمال العقيدة        ،انخ

 والتحقـق التـارخيي     ، بربط اآليات القرآنية باإلعجاز العلمـي      ؛النفوس
استدالال علـى   أنها سوف تقع   ،r  اليت أنبأ القرآن أو الرسول     ،لألحداث

  وهذا الكتاب أيضا يف حاجة     .r وصدق نبوة الرسول   ،عظمة هذا القرآن  
 ،إىل مراجعة ليكون حجر الزاوية يف تدريس العقيدة من خالل هذا اجلانب           
 ،مع تدعيم الكتاب بعدد وفري من شواهد اإلعجاز العلمي للقرآن الكـرمي           

 وأن البعث   ، والتأكيد على أنّ هذا الكون البد له من خالق         ،والسنة النبوية 
   . ليست مسألة ومهية،والعرض عليه يوم القيامة

 : مثـل ، وإظهـار زيفهـا   ، وفضحها ،هتمام بالتيارات الفكرية املنحرفة    اال -٨
 فهـذه   ، والقاديانية ، والبهائية ، والبابية ، والوجودية ، واملاسونية ،املاركسية

 وإمنـا يف العقيـدة      ،التيارات ال ختتلف مع اإلسالم يف الفروع فحـسب        
  .واألركان

 ولذلك فمـن أوجـب   ؛ه ولكنه مقام توجي   ،وليس هذا املقام مقام تفصيل    
 أن يبينوا لشباب اإلسالم وعامتهم دالالت هذه        ،الواجبات على علماء العقيدة   

 ويعملوا على تبصري العامل اإلسالمي      ، يف كل حمفل   ا ويفضحوه ،املذاهب الوافدة 



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٤٣٢ 

  .بأهدافهم وأوكارهم وأنديتهم واملنتمني إليهم
مة بدال مـن     أمام األ  ، وكشف باطلها  ،وهذه التيارات أحق بفضح زيفها    

 فاجترار القضايا القدمية لن يعود      ،انشغال شباب األمة مبشكالت العقيدة القدمية     
  .على هذه األمة بنفع يرجتى
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  اخلامساملبحث 
  السريةجتديد 

ويف عاداته وعباداتـه     r يف سريته    -رمحهم اهللا تعاىل  -قد صنف العلماء    ل
 التاريخ  :الم يف مؤلفات   وقد وردت سريته عليه الصالة والس      ،املختصر واملطول 

اإلسالمي،   وأفردت  ، وتعرض هلا املفسرون يف تفسريهم     ، وكتب احلديث النبوي 
 على سبيل   ، وميكننا ، وجوانب من حياته وخصائصه مبؤلفات مستقلة      rسريته  
  : أن نتابع السرية النبوية يف املراجع التالية،املثال
١- ربيأليب جعفر حممد بن جرير الط: تاريخ الطربي.  
  . الفداءمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أيبإل: البداية والنهاية -٢
عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلـوزي    ل: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم     -٣

   .الفرج أيب
نها كتب  أ إذ   ؛ يف بعض أبواا   r هذه املؤلفات قد تناولت سرية الرسول     ف

 ،ي ترك أثره على السرية النبويـة العطـرة        التارخي وهذا املنهج  ،عامة يف التاريخ  
 وهذا ما نالحظه يف أكثـر كتـب         ،فأصبحت السرية سردا لألحداث التارخيية    

والكتاب يف جممله ال خيتلف عن       ،السرية النبوية البن هشام    (والسرية انتشارا وه  
  أنه عبارة عـن    : أي ، أو املنتظم البن اجلوزي أو البداية والنهاية       ،تاريخ الطربي 

  . r سرد األخبار والغزوات واخلامتة تكون وفاة الرسول
ولكن من األمانة العلمية أن نشري إىل أن هذا املنهج التارخيي ارتبط بقواعد             
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 وما مل   ، وبذلك ضبطوا روايات السرية    ؛الرواية من حيث اإلسناد واتصال السند     
حييل القـارئ إىل     أن   : أي ،حيكموا عليه ويبينوا درجته اكتفوا فيه مببدأ احلوالة       

 واليت يطلق عليها علماء احلديث سلسلة       ،خريطة الرواية املتمثلة يف سلسلة الرواة     
  . اإلسناد

وبذلك فقد بذل القدماء جهودا مرضية يف نقل السرية النبوية إلينا بكـل             
 ومن  ، هذا من جهة   . يستوجب منا الثناء والتقدير    ، نقال أمينا  ،تفاصيلها الدقيقة 
 غري الصحيح  لتمييز صحيح السرية من      ،نا لتكملة تلك اجلهود   جهة أخرى يدفع  

  .وللوقوف على هديها وفقهها
 كما أـا ال  ، ال تعين صوغها بطريقة أدبية فنية    ،والدعوة إىل جتديد السرية   

 ألا أقـرب إىل األسـاطري أو        ؛تعين طمس معامل النبوة حبذف معجزات النبوة      
ويتحول اإلسراء  ! األبابيل إىل مرض اجلدري    فتتحول الطري    ،تأويلها تأويال فجا  
وتتحول الـسرية   ! ونصرة املالئكة تنقلب إىل دعم معنوي       ! إىل سياحة روحية    

  !! النبوية كلها إىل صراع بني اليمني واليسار
وقطـع   ، ولذلك فمعامل التجديد الذي نؤمن به      ،إنّ هذا ليس جتديدا وإنما تبديد     

حتشد نفسها وراء الغرض األساسي مـن كتابـة          ،يدةفيه العلماء األجالء أشواطا بع    
إنّ الغرض مـن  ":  الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي بقوله   هيشري إلي  والذي   ،السرية

بعد  ،r متجسدة يف حياته     ،السرية أن يتصور املسلم احلقيقة اإلسالمية يف جمموعها       
يراد منه   ،بيقي فدراسة السرية عمل تط    ؛أن فهمها مبادئ وقواعد جمردة يف ذهنه      

  .)٦٥١(rجتسيد احلقيقة اإلسالمية يف مثلها األعلى حممد 
                                                        

  .١٧ ص،)م١٣٩٩ ،٧ ط،، دار الفكربريوت (،فقه السرية: حممد سعيد رمضان) البوطي) (٦٥١(
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  :معالم تجديد السيرة النبوية
  : الوقوف على صحيح السرية-أ

 يقتضي أمـرين يف دراسـة       ،rالوقوف على سرية صحيحة للمصطفى      
  :السرية

 خترجيا يبـين املرسـل واملنقطـع واملـدلس          ، السرية ت ختريج روايا  :أوهلما
 وهذه الدراسة حتتاج إىل الوقوف على كافـة         ،يف واملوضوع والصحيح  والضع

مث خيرج لنـا   ، يلملم كل الروايات جبميع طرقها   ،روايات السرية وقوفا إحصائيا   
 ولن يغين هاهنا أن يقوم ذا    ،يصح أن يطلق عليه صحيح السرية العطرة       ،مصنفا

تب كمـا صـنع      ولن جيدي نفعا أن خترج أحاديث كتاب من الك         ،العمل فرد 
 إن األمر   ،ج أحاديث فقه السرية للشيخ حممد الغزايلّ       حينما خر  ،العالمة األلباين 

   . هيئات علمية حمترمةِدكما أؤكد حيتاج إىل جه
 ،وهذا اجلهد يقتضي أيضا عدم الركون إىل روايات كتب السرية فحسب          

صحاح والسنن  وإنما العودة إىل كتب احلديث النبوي من املسانيد واجلوامع وال         
 واستخراج األحاديـث املتعلقـة      ،واألجزاء والفوائد املطبوعة منها واملخطوطة    

  . ومقابلتها بتلك الروايات،بالسرية النبوية
الفالوذة إىل أنه قـام ـذا       وقد أشار األستاذ أبو إبراهيم حممد بن إلياس         

ومل ووقف على أحاديث كثرية مرتبطة بالسرية فاتـت رواة الـسرية            !! اجلهد
  .)٦٥٢(يدرجوها يف مؤلفام

                                                        
مكـة   (،املوسوعة يف صحيح السرية يف العهد املكـي       : إبراهيم حممد بن إلياس   أبو  ) الفالوذة) (٦٥٢(

 وحنن ال نشكك يف قيام األستاذ الفالوذة ذا اجلهد،          ٢ ص ،)هـ١٤٢٣ ، مطابع الصفا  ،املكرمة
=  



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٤٣٦ 

 ، ويعتمد ذلك األمر على وضوح التـصور اإلسـالمي         : نقد املنت  :وثانيهما
 يف موضعه الذي ال يتناىف مع عنصر الغيـب يف جوانـب مـن            وقانون السببية 

 ولن نناقش الزعم بأن علماء املسلمني اهتموا        ، وربط املقدمات بالنتائج   ،السرية
د أشار الدكتور أكرم العمري إىل أنّ ابن حـزم مـثال             فق ،بالسند وأمهلوا املنت  

 ،يرفض الرقم الذي ذكرته املصادر الكثرية عن عدد جند املسلمني يف غزوة أحد        
 وقد قدم موسى بن عقبة غزوة بين املصطلق إىل الـسنة            .بناء على حماكمة املنت   

 وتابعه ابن   ، خمالفا معظم كتاب السرية الذين جيعلوا يف السنة السادسة         ،الرابعة
 وقـد   ، حيث اشترك سعد ابن معاذ بالغزوة      ، بناء على نقد املنت    ؛القيم والذهيب 

استوقد وقع اختالف يف تاريخ غـزوة ذات         ،د يف أعقاب غزوة بين قريظة     ِهش 
 وتابعـه   ، فأخرها البخاري  ، بناء على حماكمة املنت    ،الرقاع بني قدامى املؤرخني   

 خالفا لرأي ابـن إسـحاق       ، ما بعد خيرب   ابن القيم وابن كثري وابن حجر إىل      
 وقد قـدما    ، بناء على اشتراك أيب موسى األشعري وأيب هريرة فيها         ،والواقدي
  .)٦٥٣(" بعد فتح خيرب مباشرةrعلى النيب 

 ال ميكن أن تستسيغها بسهوله لعـدم  ،واحلقيقة أن هناك روايات يف السرية 
 أنبأ أنس بن عياض أبو :قال ،سعد يف الطبقات  ومن ذلك ما رواه ابن       ؛امنطقيته

 رسـول   ِلجملا بقي من أَ    : حدثونا عن جعفر بن حممد عن أبيه قال        :ضمرة قال 
                                                        =  

 حيتاج للجنة علمية، وفريـق عمـل         وإمنا ،وإمنا هذا اجلهد ال يتم على أكمل وجه جبهود فردية         
 ال يرقـى إىل العمـل       ،شك أن جهده سيبقى جهدا فرديا      متكامل، وإذا قام به فرد واحد، فال      

وإن محل عنوان املوسوعات،املوسوعي .  
  مكتبـة العلـوم واحلكـم،      ،املدينة املنورة  (،السرية النبوية الصحيحة  : أكرم ضياء ) العمري) (٦٥٣(

  .١٥-١/١٤ ،)هـ١٤١٢
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 أرسلين  )U(يا أمحد إن اهللا      :نزل إليه جربيل عليه السالم فقال      ،ثالث rاهللا  
 ،يسألك عما هو أعلم به منـك       ،وخاصة بك  ،وتفضيالً لك  ،إليك إكراماً لك  

 .وأجدين يا جربيل مكروباً    ،جدين يا جربيل مغموماً   أ :قال ؟كيف جتدك  :يقول
 اهللا أرسلين إليـك     يا أمحد إنّ   :فقال ،rفلما كان اليوم الثاين هبط إليه جربيل        

 :يقول ، يسألك عما هو أعلم به منك      ،وخاصة بك  ،وتفضيالً لك  ،إكراماً لك 
مـا  فل .وأجدين يا جربيل مكروباً    ،أجدين يا جربيل مغموماً    :قال ؟كيف جتدك 

ونزل معه ملك يقال     ،كان اليوم الثالث نزل إليه جربيل وهبط معه ملك املوت         
ومل يهبط إىل األرض منـذ    ،مل يصعد إىل السماء قط     ،إمساعيل يسكن اهلواء   :له

ليس منهم ملك إال على سبعني ألف        ،يوم كانت األرض على سبعني ألف ملك      
وتفضيالً  ،إليك إكراماً لك   يا أمحد إن اهللا أرسلين       :فسبقهم جربيل فقال   ،ملك
 :قـال  ؟كيف جتدك :وخاصة بك يسألك عما هو أعلم به منك يقول لك   ،لك

مث استأذن ملـك املـوت      .وأجدين يا جربيل مكروباً    ،أجدين يا جربيل مغموماً   
 ،يا أمحد هذا ملك املوت يستأذن عليـك   :-يعين جربيل -فقال   ،)عليه السالم (

إيذن  :فقال ،وال يستأذن على آدمي بعدك     ،ومل يستأذن على آدمي كان قبلك     
يا رسول اهللا يـا   :فقال ،rفوقف بني يدي رسول اهللا     ،فدخل ملك املوت   ،له
إن أمرتين  ،وأمرين أن أطيعك يف كل ما تأمرين ،إن اهللا تعاىل أرسلين إليك     :أمحد

 ،وتفعل يا ملك املوت    :قال ،وإن أمرتين أتركها تركتها    ،أن أقبض نفسك قبضتها   
 يا أمحـد    :)السالم عليه(فقال جربيل    ،بذلك أمرت أن أطيعك يف كل ما أمرتين        :قال

 قال جربيل   . يا ملك املوت ملا أمرت به      فامض : قال ، قد اشتاق إليك   )U(إن اهللا   
إمنا كنت   ،السالم عليك يا رسول اهللا هذا آخر موطئي األرض         :)عليه السالم (
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  . )٦٥٤(r حاجيت من الدنيا فتويف رسول اهللا
 ،أو غريه ،ونتتبع القصة عند البيهقي ،يس من مهنا هاهنا أن منحص السند ول

 إذ من املفترض أن من يروي حـوارا دار بـني            ؛فعالمات الوضع ظاهرة عليها   
أو أن يكون الرسول قـد       ، وهذا حمال  ،الرسول واملالئكة أن يكون قد شاهده     

لقـصة برمتـها    وهـو أن ا   ، مل يبق إذا سوى أمـر واحـد        ،أخرب به وهذا مل حيدث    
بـل  (  فالثابت أن آخر كلمات الرسول كانت      ،وإن كانت هلا أساس    ،موضوعة

ر قبـل   خي وهذه العبارة يفهم منها أنه كان ي       ، كان يكررها  )٦٥٥()الرفيق األعلى 
 ، خير قبـل ذلـك  rتؤكد أنه  ، وهناك رواية أخرى صحيحة  ، مباشرة القبض

جلَسr  أَنَّ رسولَ اللَِّه  tدِري  عن أيب سِعيٍد الْخ   أخرج البخاري يف صحيحه     
 وبين مـا    ،إنَّ عبدا خيره اهللا بني أَنْ يؤِتيه من زهرِة الدنيا ما شاءَ           : فقال ،على الِْمنبرِ 

هدِعن،   هدما ِعن ارتكْرٍ   ،فَاخكَى أبو با   : وقال ،فَباِتنهأُما واِئنِبآب اكنيا له  ، فَدنِجبوقال  ،فَع
عن عبٍد خيره اهللا بني أَنْ يؤِتيه من         rانظُروا إىل هذا الشيِخ يخِبر رسول اللَِّه         :الناس

    هدما ِعن نيبا وينِة الدرها     ،زاِتنهأُما واِئنِبآب اكنيفَكَانَ رسول اللَِّه     ،وهو يقول فَدr  هو
                                                        

) دار صـادر   بريوت،(،  الطبقات الكربى : عبداهللا البصري الزهري  أبو   حممد بن سعد بن منيع       )٦٥٤(
هـو   و، وفيه عبداهللا بن ميمون القداح  ،)٢٨٩٠( وأخرجه الطرباين يف الكبري      ،٢٥٩- ٢٥٨/ ٢

  .٩/٣٥ ، جممع الزوائد.ذاهب احلديث
محـد يف مـسنده      وأخرجه أ  ،)٢٤٤٤(، ومسلم   )٤١٧٣(أخرجه البخاري   :  حديث صحيح  )٦٥٥(

 r كان رسول اللَّـِه      :قالت) رضي اهللا عنها  ( ونص احلديث عند أمحد عن عاِئشةَ        ،)٢٦٣٨٩(
 كـان   ،rفلما حِضر رسول اللَِّه     : قالت ).إن اللَّه مل يقِْبض نِبيا حىت يخيره      (: كَِثرياً ما أَسمعه يقول   

 ،ِإذاً واهللا الَ يختارنا:  قلت :قالت ،)ِل الرِفيق اَألعلَى ِمن الْجنةِ    ب(: يقولهو  آخر كَِلمٍة سِمعتها منه و    
  . إن نِبيا الَ يقْبض حىت يخير:وقد عرفت أنه الذي كان يقول لنا
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يخالْما ِبهِ      ،رنلَمكٍْر هو أَعفهذه الروايات الصحيحة تغنينا عـن      . )٦٥٦("وكان أبو ب
ه السرية العطـرة عـن مثـل تلـك          ز  ن وحنن من جانبنا ن    ،الروايات املصنوعة 

  .شريفا  وإن كان غرض الواضع،وإن كان هلا أصل ،األقاصيص
ص الروايـات   ولكننا ننبه إىل ما سبق ونبه إليه الشيخ حممد الغزايلّ فيما خي           

  : وهذا املنهج ميكن أن نوجزه يف نقطتني، يف السرية)وليست املوضوعة(الضعيفة 
 من سنة    أو أثرٍ  ، إذا كان منت احلديث متفقا مع آية من كتاب اهللا          :أوالمها
 إذ هو مل يأت جبديـد يف ميـدان األحكـام            ؛ فال حرج من روايته    ،صحيحة
 ملتئما مع األصول العامة والقواعد  دام فاحلديث الضعيف يعمل به ما     .والفضائل
  .وهذه األصول بداهة مستفادة من الكتاب والسنة. اجلامعة

 تبني غموضـا يف الروايـة       ، قد يكون يف الرواية الضعيفة زيادة      :واألخرى
ومن هذا إعراض الشيخ حممد الغزايلّ عن رواية الصحيحني لغـزوة            ،الصحيحة

 ألا تبني سبب الغزوة علـى  ؛الطربي ونقل سياقها من ابن جرير      ؛بين املصطلق 
 على أنه يف هذه احلـال، ال تعـارض بـني           .)٦٥٧(حني أغفلتها رواية الصحيحني   

  .والضعيفة مفسرة هلا. الروايتني، وينبغي أن يكون املعول عليه هو الرواية الصحيحة
لنكمل مـا    ؛وقد حان الدور علينا    ،لقد بذل علماء املسلمني غاية جهدهم     

 .وما أنتجته عقول اخللف    ،يفيد مما تركه السلف    ،يف عمل مجاعي ودود   بدأوه  
  ألنّ سرية النيب   ؛وأحذر من االماك يف املناهج الغربية الوافدة يف دراسة التاريخ         

r  ة     ، ليست تارخياللشريعة اإلسالمي ما تطبيق عمليوإن ،    والتصور اإلسـالمي 
                                                        

  ).٢٣٨٢(، ومسلم )٣٦٩١(صحيح البخاري ) متفق عليه: (حديث صحيح) ٦٥٦(
  .١١-١٠، ص)م١٩٧٦، ٧ت، مؤسسة عامل املعرفة، طبريو (،فقه السرية: حممد) الغزايل) (٦٥٧(
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 ،لقرآن واحلديث أوالً  يف ضوء ا  ة   السري نأخذ ولذلك فنحن    ؛للوجود بكل ما فيه   
طرائق علمائنـا يف نقـد     يف ضوء    مث بعد ذلك     ،ومناهج احملدثني يف الرواية ثانيا    

 وربـط  ، غري املتنكِّر للغيب، يف موضعهاالنصوص وتوجيهها القائم على السببية    
   .املقدمات بالنتائج

 ميثل األداة   وإنما ،أو غايتها ! وهذا املنهج ليس هو اهلدف من دراسة السرية       
 فيقـال   rاليت من خالهلا نستطيع أن نقف على مادة تليق بأن تنسب للرسول             

 املتمثلة يف دراسـة  ، تبدأ العملية احلقيقة  ، وبعيد الوقوف عليها   ،إا سريته : عنها
  .rهذه الروايات للوقوف على هديه 

   : الوقوف على هدي السرية-ب
 وهديه يف   ،األفراح واألتراح  هديه يف    :rلقد احنرف املسلمون عن هديه      

فوجـدنا  .. . وخلقه العايل بـني صـحابته      ، ووسطيته يف العبادة   ،تدبري املعاش 
 مفرط يف هديه فال يعلـم مـن        ، ما بني مفرط ومفرط    ،rاملسلمني أمام هديه    

 والتبتل والغلـو  ، ومفرط يف جتاوز اهلدي،سريته سوى أا قصة حتكي حياة نبيه 
  . وتطبيقه للعبادات، يف املعامالتrلع هديه  وكأنه مل يطا،والتشدد

ومن هنا كان لزاما على جمدد السرية أن حيول السرية النبوية إىل دروس يف              
 والتفريط والتسيب مـن جهـة   ، حتارب الغلو والتشدد من جهة    ،اهلدي النبوي 

 والعودة  ، ولعل أول حماولة شاملة متثلت يف اخلروج على النمط التارخيي          ؛أخرى
ـ ٧٥١:ت( حماولة ابن قيم اجلوزيـة     :سرية إىل جمال اهلداية   بال يف سـريته  ) هـ

 وقد كان هدفه من عـرض سـريته         ،" خري العباد  ىزاد املعاد يف هد   ب"املعروفة  
 أو  ، أو يف الطـب    ، سواء يف اجلهـاد    ، واالقتداء به ومتابعته فيه    rمعرفة هديه   
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 يقـول   .يف امللبس  أو ،يف قضاء احلاجة    أو ،أهله rهديه يف النكاح ومعاشرته     
وأمـا   ، قصري الكمني  ، وكان قصري الطول   ،وكان قميصه من قطن   " :ابن القيم 

وهي  ، فلم يلبسها هو وال أحد من أصحابه البتة        ،هذه األكمام الواسعة الطوال   
  .)٦٥٨(" فإا من جنس اخليالء؛جوازها نظرويف  ؛خمالفة لسنته

 حتريق أمكنة   rن من هديه    وبعيدا عن هديه يف ملبسه يشري ابن القيم إىل أ         
 ، مسجد الـضرار r كما حرق الرسول     ، اليت يعصى اهللا ورسوله فيها     ،املعصية

ا كان بناؤه ضرارا    م لَ ، ويذكر اسم اهللا فيه    ، وهو مسجد يصلى فيه    ،وأمر دمه 
وكل مكان هذا شأنه فيجـب علـى        .  ومأوى للمنافقني  ،ني املؤمنني وتفريقا ب 

 . وإما بتغيري صورته وإخراجه عما وضع لـه        ،أو حتريق  إما دم    ،اإلمام تعطيله 
 فمشاهد الشرك اليت تدعو سدنتها إىل اختاذ        ،وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار     

 وكـذلك حمـال املعاصـي      ، أحق باهلدم وأوجب   ،من فيها أندادا من دون اهللا     
 وقد حرق عمـر     ، وأرباب املنكرات  ، أو بيوت اخلمارين   ، كاحلانات ،والفسوق

حانوت رويشد الثقفي ومساه     وحرق   ،طاب قرية بكماهلا يباع فيها اخلمر     بن اخل 
   .)٦٥٩("فويسقا

 وقد زاد   ،واحلق أن كتاب ابن القيم من أفضل كتب السرية على اإلطالق          
 وحـري بـوزارات     ، بضبطه وختريج أحاديثه   طمن نفعه قيام شعيب األرناؤو    

ع هدي   فتتب ، الكتاب الدعوة واإلرشاد أن تزود أئمة املساجد بنسخة حمققة من        
                                                        

زاد املعاد يف هـدى خـري   : عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي     أبو  ) ابن قيم اجلوزية  ) (٦٥٨(
بريوت، مؤسسة الرسالة، مكتبـة      (،شعيب األرناؤوط، وعبد القادر األرناؤوط    : العباد، حتقيق 

  .١/١٤٠، )هـ١٤١٢، ٢٦املنار اإلسالمية، ط
  .٥٧٢-٣/٥٧١ ،املرجع السابق) ٦٥٩(



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٤٤٢ 

 وأي جتديد يف    ،ة اليت جيب أن تتبع لنهضة هذه األم       ،النيب من أوجب الواجبات   
  . لن يكون سوى حرث يف البحر، نصب عينيهrجمال السرية ال يضع هديه 

   : الوقوف على فقه السرية-ج
  ة فقهفيأخذ منها   ،فيصاحبها ويتودد إليها   ، األحداث ز يتجاو فللسرية النبوي 

 ومن هذا السبيل وقوف الدكتور البـوطي أمـام          ، وإا لكثرية  ،عظات والعرب ال
 فلم  ،)رضي اهللا عنها  ( من أم املؤمنني السيدة خدجية       r دحادثة زواج النيب حمم   

 ،ينشغل بالروايات وبسرد األحداث على حساب الفقه اجلليل من هذه احلادثـة     
 توفيت خدجية عن مخـسة      ولقد ظل هذا الزواج قائما حىت     ": فيعلق عليها قائال  

 دون أن   ،وقد ناهز النيب عليه الصالة والسالم اخلمسني من العمر         ،وستني عاما 
 وما بني العشرين واخلمسني من      ،يفكر خالهلا بالزواج بأي امرأة أو فتاة أخرى       

 وامليل إىل   ،عمر اإلنسان وهو الزمن الذي تتحرك فيه رغبة االستزادة من النساء          
  . افع الشهوانيةتعدد الزوجات للدو
 بأن  ، كما قلنا  ، جتاوز هذه الفترة من العمر دون أن يفكر        rولكن حممدا   

والكثري  ،ولو شاء لوجد الزوجة   ،يضم إىل خدجية مثلها من اإلناث زوجة أو أمة        
 بـني    أو عـرفٍ   ، أو خيرج على مألوف    ،دون أن خيرق بذلك عرفا     ،من اإلماء 

 وكانت تكربه مبا يقارب     ،ميجية وهي أَ   هذا على الرغم من أنه تزوج خد       ،الناس
  .مثل عمره

   م على اإلسالم مـن           ِجلْويف هذا ما يم أفواه أولئك الذين يأكل احلقد قلو
ينعقـون مبـا ال      ، الذين يسريون وراءهم   واملقلدين هلم،  واملستشرقني   املنصرين

 فقد ظنوا أم واجدون يف موضوع تعـدد زوجاتـه           ؛يسمعون إال دعاء ونداء   



 مجاالت تجديد الدين: الفصل الخامس
٤٤٣ 

 وختيلـوا أن    ،rوميكن أن تشوه من مسعة حممـد         ،مقتال يصاب منه اإلسالم   
مبقدورهم أن جيعلوه عند الناس يف صورة الرجل الـشهواين الغـارق يف لـذة               

  .)٦٦٠(اجلسد
 ،r وإذا كان الدكتور البوطي وقف أمام فقه تعدد الزوجات يف سـريته           

ـ             ،ة متأنيـة  فنجد الشيخ مصطفى السباعي يقف أمام فقه حفر اخلنـدق وقف
 مل تكـن    أمر وهو   ، إشارة سلمان حبفر اخلندق    rيف قبوله   ": مستخلصا اآليت 

 دليل على أن اإلسالم ال يضيق ذرعا باإلفادة ممـا عنـد             ،العرب تعرفه من قبل   
 فال شك أن حفر اخلنـدق  ، تفيد األمة وتنفع اتمع    ،األمم األخرى من جتارب   

 هـذه  r  وقبول رسول اهللا.املدينة عن بأفاد إفادة كربى يف دفع خطر األحزا    
 واستعداده لقبول ما يكون عند األمم األخـرى         ،rاملشورة دليل على مرونته     

   .)٦٦١("نةمن أمور حس
 جنـده   ، ووقفنا على فتح مكة    ،وإذا تركنا تعدد الزوجات و حفر اخلندق      

 ، واخلطط طويلة األجـل    ،س يتمثل يف سياسة طول النفَ     ، عظيم يرشدنا إىل فقهٍ  
ويف فتح مكة قد ترجع بنا الذكريات  ":ذا يشري الشيخ حممد الغزايلّ بقوله وإىل ه 

 ومل يسمعوا صوت بالل يرن فوق ظهر        ،إىل رجال مل يشهدوا هذا النصر املبني      
 ، ومل يروا األصنام مكبوبة على وجوهها مسواة بالرغام        ،الكعبة بشعار التوحيد  

 إنهم قتلـوا أو     ،هوا إىل اإلسالم  ومل يروا عبادها األقدمني وقد ألقوا السلم واجت       
                                                        

  .٧١، ص)مرجع سابق (،فقه السرية: البوطي) ٦٦٠(
، ٥ املكتب اإلسالمي، ط   :دمشق -بريوت   (،السرية النبوية دروس وعرب   : مصطفى) السباعي) (٦٦١(

  .١٢٩، ص)هـ١٣٨١هـ صدرت الطبعة األوىل عام ١٤٠٠
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 ولكن النصر الـذي     ،ماتوا إبان املعركة الطويلة اليت نشبت بني اإلميان والكفر        
 إنه ليس من الضروري أن يـشهد        ،جيين األحياء مثاره اليوم هلم فيه نصيب كبري       

 فقد خيترمـه األجـل يف    ،كل جندي النتائج األخرية للكفاح بني احلق والباطل       
  . )٦٦٢( وقد يصرع يف هزمية عارضة،ألوىل منهاملراحل ا

 الـيت ينبغـي أن   املهمةوبذلك جند أن فقه السرية باب عظيم من األبواب          
 ولطاملا كانت األمة يف حاجة ماسـة إىل         rيقف أمامها كاتب سرية الرسول      

ذلك الفقه خصوصا يف تلك األيام اليت كثرت فيها النوازل واملستجدات الـيت             
ولن يبلغ من يدعي التمرس يف الفقه درجة اإلجادة حىت           ،تمرسحتتاج إىل فقيه م   

  .يتقن السرية العطرة ويفقه أحداثها
  : تصحيح أخطاء كتاب السرية-د

ومن مهام التجديد يف جمال السرية ذب السهام املسمومة املوجهة للـسرية            
 وتدمري مرجعيات الفضيلة يف     ، وتشويه األحداث  ،العطرة للحط من مقام النبوة    

 تساعد يف إثارة جو مـن البلبلـة      بنشر الشكوك واالامات اليت    ؛فوس النشء ن
  .rحول أطهر نقطة يف تاريخ اإلنسانية املتمثلة يف سرية النيب 

لوا واقعة الفيل    الذين أو  ،ومن تلك األخطاء ما وقع فيه بعض كتاب السرية        
 حيمنـا  ،ن الكرمي أنكروا من خالله صريح القرآ     ،الثابتة يف القرآن الكرمي تأويال    

واحلجارة فليست سوى ذرات     ،ذهبوا إىل أن الطري األبابيل هي الرياح املتجمعة       
  . اليت محلت ميكروب اجلدري،التراب

إنـه مل  ": ولقد تكفل الشيخ حممد الطيب النجار بالرد على هؤالء بقولـه       
                                                        

  .٤١٨، )مرجع سابق (، للغزايلفقه السرية )٦٦٢(
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 ،لطري أي مجاعات من ا، إنها طري أبابيل  :يعهد يف لغة العرب أن يقال عن الرياح       
 وال يصح أن نلجأ إىل مثل هـذا         ،وال يصح أن يقال ذلك إال بطريق جماز بعيد        

 وكذلك الـذرات مـن      ، ما دامت احلقيقة غري مستحيلة على قدرة اهللا        ،ااز
من طني  :  حجارة من سجيل، أي    :التراب ال يصح يف لغة العرب أن يقال عنها        

لت ميكـروب اجلـدري     وإذا كانت الرياح قد مح     . وهو اآلجر  ،مطبوخ بالنار 
  .)٦٦٣(!"فلماذا هلك األحباش وحدهم ومل يهلك العرب معهم؟
 بقوله  )كارل بروكلمان ( ومن تلك األخطاء ما أشار إليه املستشرق األملاين       

 مث  -يقصد مكة املكرمة  -يف تلك الديار    ! ولعله أقدم وثن    ": عن احلجر األسود  
:  فيقـول  ،ه بالبيـت   إىل مكة عام الفتح وطواف     rيتحدث عن دخول الرسول     

 وبذلك  ،وطاف ا سبعا على راحلته المسا احلجر األسود بعصاه يف كل مرة           "
  .)٦٦٤(!!"ضم هذا الطقس الوثين إىل دينه

 فاحلجر األسود ليس وثنـا      ،ف للحقائق يوال شك أن هذا الدس اخلبيث فيه تزي       
واجبـات  وليس تقبيله مـن      ،ومل يثبت أنه كان ضمن آهلة العرب يف اجلاهلية         ،يعبد

؛ )٦٦٥( رمـزي   وإنمـا باعتبـارٍ    ، كما أنه ليس على سبيل التقديس      ،احلج أو أركانه  
                                                        

ـ ١٤٠٣الرياض، دار اللواء  ( القول املبني يف سرية سيد املرسلني،     : د الطيب حمم) النجار) (٦٦٣( ) هـ
لكل من الشيخ حممد عبده يف تفـسريه جلـزء     وقد نسب الشيخ النجار تلك األخطاء  .١٦ص
على  ، والدكتور طه حسني يف كتابه     "حياة حممد " : والدكتور حممد حسني هيكل يف كتابه      ،عم

  .هامش السرية
منري بعلبكي، ونبيـه أمـني فـارس،        : ، ترمجة تاريخ الشعوب اإلسالمية  : "لمانكارل بروك ") ٦٦٤(

  .٦١، ٣١، ص)هـ١٣٦٧، ١بريوت، دار العلم للماليني، ط(
دار األرقم  : برمنجهام، بريطانيا  (،دراسات يف السرية النبوية   : زين العابدين، حممد سرور نائف    ) ٦٦٥(

=  
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هو عمر    فها ، مل يتوسلوا يوما باحلجر األسود     rفاملسلمون وعلى رأسهم النيب     
     ويقول ،ل احلجر األسود  كما ثبت عنه يف الصحيح يقب : "  لُكي  ،واهللا إين ُألقَبِإنو 

  رجح كأَن لَمأَع،     فَعنوال ت رضال ت كأَنولَ اللَِّه       ، وسي رأيت رال أَنلَوو r  لَكقَب
كلْت٦٦٦("ما قَب(.  

 ، املستشرقني ال أساس هلا بأقالم تلفيق أكاذيب    :ومن تلك السهام املسمومة   
 ،انتهاء غزوة حـنني بعربـدة الـصحابة       ) مجدر من (ومنها وصف املستشرق    
فاألمر كما أشار األستاذ نـذير       ، وهذا مل حيدث   .اتوانقضاضهم على األسري  

 بعد انتهاء املعركة صينت األسريات يف مكان بعيد         :محدان سار على هذا النحو    
 ومن أسلم من هوازن أخذ      ، وتوىل اإلشراف عليهن بديل بن ورقاء      ،يف اجلعرانة 
وقد ى الرسـول عـن       ، ومن مل يسلم منهم اعتربت سباياه ملك ميني        ،سباياه

  .)٦٦٧(مواقعة السبايا حىت يتبني ملالك اليمني االسترباء وتنتهي العدة
 ال  ،وبذلك يتبني أن دارس السرية جيب أن يقدم للقارئ سرية صـحيحة           

 ويقـف أمـام   ،r وهو يف تقدميه هذا يربز هديه     ،rشك يف نسبتها للرسول     
  وهو يف سريه هذا يـدافع عـن الـسرية          ،ليأخذ منها العظة والعربة    ؛األحداث
 وبذلك يفقه املسلمون حقيقة شخـصية       ؛ويذب عنها السهام املسمومة    ،العطرة
 وحقيقة هـذه    ، الرساالت لتكون رسالته خامتة   الذي اصطفاه اهللا     ،r الرسول

                                                        =  
  .١٢٩، ص)هـ١٤٠٧للنشر والتوزيع، 

  ).١٢٧٠(، ومسلم )١٥٣٢(خرجه البخاري أ: أثر صحيح) ٦٦٦(
ـ ١٤٠٦،  ٢جدة، دار املنـارة، ط     (، يف كتابات املستشرقني   rالرسول  : نذير محدان ) ٦٦٧( ، )هـ

  .١٦٨-١٦٧ص
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٤٤٧ 

  . حينما نشاهدها تتحرك يف عامل التطبيق،الشريعة اخلالدة
دوة  ألا تقدم لألمة سرية الق     ؛ومن هنا تكون السرية أداة من أدوات البناء       

 يتبىن  ، وهذا البعد األخالقي ال غىن عنه ألي مشروع        ، واألسوة احلسنة  ،الصاحلة
  . ويدعو للنهضة والتغيري،التجديد
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 لبحث ونتائجهخاتمة ا
٤٥١ 

 
 ويستقر  ، وقبل أن ألقي العصا    ، والبحث املضين  ،وبعد هذا التطواف الشاق   

ب أن ندون يف هذه اخلامتة أهم ما توصـل إليـه             أرى أنه من الواج    ،يب النوى 
  :وبثمرا  أن ينفعنا اهللا ا،عسى الباحث من نتائج

 ،شرعي سين  : أن هناك مفهومني للتجديد أحدمها     ،تبين من خالل البحث    -١
إحياء ما   :فعلماء أهل السنة ال يعرفون من التجديد سوى        ،بدعي :واآلخر

    واالجتهاد بضوابطه   ، واألمر مبقتضامها  ،نةاندرس من العمل بالكتاب والس 
يبني السنة مـن     أن   :وغاية ادد عندهم   ، يستجد من قضايا   فيماالشرعية  
  .أهله وينصر ،ويكثر العلم ،البدعة

٢-   ليس لـه جـذور      ، فقد أثبت البحث أنه مفهوم وافد      :أما املفهوم البدعي
 وإنمـا   ، وطاحلها ،حلها صا :وال ميت ألي فرقة من فرق اإلسالم       ،إسالمية

 على  ، دخل إىل احلياة اإلسالمية مع بداية العصر احلديث        ،هو مفهوم دخيل  
 وهذا املفهوم ينحو بالتجديد ناحية      ،يد املتأثرين واملفتونني باحلضارة الغربية    

 ،يتطابق العامل اإلسالمي مع العامل الغـريب   حىت،التغيري والتحريف والتبديل 
 حلوهـا   ، خريهـا وشـرها    : ويأخذ بعاداته وتقاليده   ،ويدرج يف مدارجه  

   .ومرها
ومن ثَم كانت من املفاهيم اجلديدة الغربيـة الـيت اكتـسبها مـصطلح              

 ونـزول عـدد مـن       ، واامهم بالكهانة  ، الثورة على علماء الدين    :)التجديد(
 ، يفـسرون اآليـات القرآنيـة      :املثقفني ثقافة غربية إىل ميدان العلوم الدينيـة       



 مفهومه، وضوابطُه، وآثاره: تجديد الدين
٤٥٢ 

ال يالئـم منـهجهم يف       ويتأولون ما  ،حاديث النبوية مبا يالئم طبيعة العصر     واأل
  !!احلياة أو يستبعدونه 

 املساس بثوابـت    ، بأي حال من األحوال    ،التأكيد على أنّ التجديد ال يعين      -٣
 وما ورد يف الكتاب والسنة من أحكـام         ،واملعامالت والعبادات   ،العقيدة
  .قطعية

 ؛ث أن جتديد الدين يف خمتلف جماالته يعد أمرا حيويـا          تبني من خالل البح    -٤
 وال ترجع أمهية التجديد     ،ضروريا لنموه واستمراره   و ،حلفظ الدين وصيانته  

 بني  ة فخريية األمة اإلسالمي   ،إىل احلفاظ على اإلسالم أو استمراره فحسب      
  تلك ، الريادة سوى باملراجعة املستمرة    ق ولن تتحق  ،األمم تستوجب ريادا  

 بـال   ،ةاملراجعة اليت تقدم الدين اإلسالمي للعامل أمجع يف صورته الصحيح         
  .حتريف أو تبديل أو انتحال

 تبني من خالل البحث أن جتديد الدين إمداد للتجربة اإلنسانية النامية مبـا              -٥
 تتالءم مع ما يستجد من أوضاع جديـدة تنتجهـا        ،حتتاج إليه من أحكام   

 ،ا حفظ للدين من أن يتجرأ عليه العامة واخلاصـة          ويف هذ  ،املدنية احلديثة 
 ، بتخلـف أحكامـه    ،حتت حجة توقف تدفق العطاء احلضاري لإلسالم      

وقصورها عن مالحقة كل جديد مل تتعرض له الشريعة يف مرجعيتها الثابتة            
  . واإلمجاع، والسنة،املتمثلة يف القرآن

 جعل أحكام الدين ،ن يؤكد هذا البحث على أن من أعظم مهام جتديد الدي-٦
  U(:  [X  W  V        U  T  Y( قال اهللا ،نافذة مهيمنة على احلياة

  d  c   ba   ̀  _  ^  ]  \  [    Z



 لبحث ونتائجهخاتمة ا
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eZ )فتمكني األمة والفرقة الناجية يستدعي منها أن جتدد ،)٤١:حلجا 
 وجعله مهيمنا ، ولن يكون جتديد الدين عندئذ سوى تطبيقه،هذا الدين

 إقامة الصلوات وإيتاء الزكوات واألمر : من،رد واتمععلى حياة الف
̄   ]  :قال تعاىل ، وحتكيم شرع اهللا،باملعروف والنهي عن املنكر   ®  ¬

  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °

  À  ¿  ¾   ½Z )ظاهرا وباطنا، فاالنقياد التام،)٦٥:النساء ، 
 ومن مهام التجديد ،إلميان إال به ال يتم اr حلكم اهللا وحكم رسوله

 ،وتقدميه عليه ،وأولوياته رفع منهج القرآن والسنة على أي منهج آخر
 ؛واختاذ كل الوسائل املتاحة ،وجعله نافذا يف ديار املسلمني بالدعوة إليه
 دستور احلياة ومنهجها يف بالد ،ليعود اإلسالم كما كان كسابق عهده

  .املسلمني
وهو من   ،بلغ مرتبة االجتهاد   ، رباينّ غرس أن ادد     البحث  تبني من خالل   -٧

 وال يشترط انتماؤه للمذهب الشافعي أو احلنبلـي أو  ،أهل السنة واجلماعة  
احلنفي أو املالكي أو الظاهري أو أي مذهب من مـذاهب أهـل الـسنة           

 وقـد يكـون     ، وال يضريه إن كان من آل البيت أو مل يكـن           ،واجلماعة
 وإقامـة   ، ولكن ذلك مشروط باتصافه بانتصافه للفرقة الناجيـة        ،حاكما
فليس  ، فهذه هي اخلصيصة الفاصلة    . وكسر البدعة وإظهار السنة    ،الشرع

 حىت نـرى أثـر      ، أو يدعى له ذلك    ،لكل دعي مأجور أن يدعي التجديد     
  .الكتاب والسنة يف منهجه
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 ،ه أكثر مـن جمـدد      يؤكد هذا البحث على أن القرن الواحد قد يوجد في          -٨
 وبعـضهم جيـدد يف      ، وبعضهم جيدد يف احلديث    ،بعضهم جيدد يف الفقه   

) مـن ( ألن لفظة    ؛ وهذا كله حممول على حديث ادد بال تأويل        ؛العقائد
  .الواردة يف احلديث تصلح للواحد واجلمع

 خصوصا  ، يؤكد هذا البحث أنّ اهلوة ليست بعيدة بني الدين والفكر الديين           -٩
 واتباع سلف هذه األمـة   ، الفكر الديين ال يتجاوز الكتاب والسنة      إذا كان 
 ومن مهام جتديد    . فال جمال إلعمال الفكر سوى يف دائرة االجتهاد        ،الصاحل

 جمدد    :الفكر الديين يتفق مع قضايا العصر احلـديث      ، إجياد فكر إسالمي ، 
 حبيث يبحث عن حلول مالئمة ملستجدات العصر يف ضوء أصول الشريعة          

 الفكـر   ف ومن أوجب واجبات جتديد الفكر الديين إبراز موق        ،ومقاصدها
 واالسـتقالل   ، السلطة السياسية  : مثل ،اإلسالمي من تلك القضايا احليوية    

  ومن مهامـه أيـضا    ،إخل... والتخلف والفقر  ، واالستعمار اجلديد  ،والتبعية
 واالقتباس  ، واجلهل ، والتعصب ، الغلو :عن إجياد فكر إسالمي جديد يرتفع    

 ومـن جهـة أخـرى يتجـاوز         ، هذا من جهة   ،من اآلخرين بدون دليل   
الصراعات الفلسفية القدمية واملباحث الكالمية واجلدلية اليت ال حاجة هلذا          

   .العصر ا
 مـصطلح   ،مصطلح جتديد اخلطاب الـديين     أن   ، تبني من خالل البحث    -١٠

بعضها يدفعه حنـو   ،دف تتجاذبه اجتاهات متناقضة يف املشرب واهل     ،مراوغ
 ،وبعضها يدفعه حنو التراث اإلسالمي كلـه       ،)الشكل( الوسائل واآلليات 
مثله مثـل   !!  واإلمجاع جزء من هذا التراث     ، واحلديث ،معتربين أن القرآن  



 لبحث ونتائجهخاتمة ا
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  وهذا اللون من التجديد مـن أخطـر ألـوان           ،الفقه والتاريخ اإلسالمي 
يـشكك العـامل اإلسـالمي يف        ألنه   ؛ اليت متر بالعامل اإلسالمي    ،التجديد

لذوبانه   متهيداً ، وتراثه بغية تفكيك أصوله وثوابته     ، وتارخيه ،مرجعيته الدينية 
  .يف النظام العاملي اجلديد

  :ومن أمهها ، أكد هذا البحث أن التجديد له ضوابط حتميه من العبث-١١
  .التجديد التخصص يف - ١
  .االلتزام باملصطلح اإلسالمي -٢
  .النص على العقلتقدمي  -٣
  . التغيري باملفهوم القرآينّ- ٤
زلنا نعيش على نتائجهـا      ما ، قام اددون يف ماضي األمة جبهود ال تنكر        -١٢

فتبني لنا من هذه اجلهود      ،وقد تتبعناها بالدراسة املتأنية    ،وآثارها حىت اليوم  
   ة معامل املشروع النهضويـ         ،التجديدي اة  الذي قام به علماؤنـا بعيـد وف

ويتمثل هذا املشروع يف األمـور     ،وحىت بداية العصر احلديث    ،rالرسول  
  :اآلتية

 ، ونشر العدل  ، والشورى ،بالعودة إىل البيعة   :يف اإلسالم   جتديد أصول احلكم   :أوالً
 كأحسن ما   ، وقيادة األمة  ، وإثبات أنّ اإلسالم قادر على العطاء      ،واملساواة
للخليفة الراشد عمر بن عبد العزيـز   ولقد كان ، إذا مكِّن من ذلك  ،يكون

     دد على رأس القرن األول اهلجريالفضل يف إقامة ذلـك املـشروع        ،ا 
   .احلضاري الكبري

 ، ونسخ املصاحف  ،املتمثلة يف مجع القرآن    : جتديد الدين حبفظ أصوله وثوابته     :ثانياً
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 ولقـد   ،وضبط قواعد علم أصول الفقه     ،وتدوين احلديث النبوي الشريف   
         ض بأعباء اجلمع والتدوين والضبط رجال خملصون اصطفاهم اهللا حلفـظ

 يف  r  فبدأت عملية مجع القرآن مبكرا بعد وفاة الرسول        ،هذا الدين اخلامت  
مث أمر أمـري املـؤمنني عمـر بـن      ،عهد اخلليفة الراشد أيب بكر الصديق     

 وجاء حممـد بـن إدريـس        ،العزيز بتدوين احلديث النبوي الشريف     عبد
فعي فحمل محلة شعواء على تقدمي استحسان العقول بال دليل علـى            الشا

 وضبط الكثري من مباحث علـم       ،لتهاز  نن م  وبي ، ورتب األدلة  ،أدلة الشرع 
  ).الرسالة(أصول الفقه يف 

 فتصدى ابـن  : أوقف أئمة التجديد يف تلك الفترة موجات زحف الفرق الضالة :ثالثاً
 مضيفا إليه جمادلتـهم     ،ذهب إليه األشعري  وتبعه فيما    ،حنبل لفتنة املعتزلة  

 وما لبث   ،مث جاء الغزايلّ فتصدى للباطنية وإعصار الفلسفة       ،حبجج العقول 
لالحنرافات يف  ض   وتعر  الغالية، أن قدم ابن تيمية فكشف احنرافات الصوفية      

 وموقف اإلسالم   ، وأظهر حقيقة عقيدة التثليث    ،ففضحها  النصرانية الديانة
   .منها
احتـضنت   ، تبني للباحث من خالل البحث أن مثة ثالثة اجتاهات أساسية      -١٣

  :لتجديد يف العصر احلديثامفهوم 
 وميثل انتماء   ،وهو منوذج تكراري جلهود أئمة التجديد قدميا       : اجتاه سلفي  :أوهلا

وقد تناولنـا فيـه بالتحليـل جهـود       ،وابن حنبل  ملنهج ابن تيمية     كامالً
 ،الوهاب يف جتديد العقيدة     وحممد بن عبد   ،جتديد الفقه الشوكاين اليمين يف    

 ولقد قـدم    . احلديث النبوي الشريف    علم وناصر الدين األلباينّ يف جتديد    
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 التحمت فيه العقيدة    ،رجال املدرسة السلفية منوذجا متكامال لتجديد الدين      
 ولقد قدم لنا هذا االجتاه عطاءات أسهمت يف ابتعـاث           .والفقه واحلديث 

  . للبدعةمتحاشياًملتزما بالسنة  ، مستقيما فقهه،دين نقيا يف عقيدتهال
 الـيت   ، يتمثل يف مدرسة األفغاينّ وحممد عبده اإلصالحية       : اجتاه عقالينّ  :وثانيها

 و الفجوة   ، وأزمة الفكر اإلسالمي   ،نشأت على صدمة اإلحساس بالتخلف    
 ،مب التخلف والتقـد  فانطلقت حبثا عن أسبا،بني العامل اإلسالمي والغرب 

 الـيت أدت إىل  املخطئـة، معتقدة بوجود إسالم حقيقي حجبته التصورات   
 قادر علـى     وأنّ هذا اإلسالم احلقيقي    ،ختلف املسلمني يف العصر احلديث    

 وميكن اكتشافه من خالل     ، وإصالح الشأن العام   ،ةتصحيح األوضاع املزري  
 مـع   ،وتراث السلف الصاحل   ، وبالعودة إىل القرآن   ،آليات علمية وتارخيية  

 ودعـا إىل إعـادة      ،االقتباس املشروط من الغرب الليربايلّ بشكل مدروس      
 الذي كانت تقوم ،تنظيم التعليم الديين اإلسالمي للتصدي لالجتياح الثقايفّ      

تقدمي العقل على   وأهم ما يؤخذ على هذا االجتاه       . .به اإلرساليات األجنبية  
فالعقل الصريح ال يعـارض النقـل        ،سنة وهذا خرق ملنهج أهل ال     ،النص

  .الصحيح حبال
 وحصره  ،يطالب بالتجديد عن طريق طرد الدين من احلياة        : اجتاه تغرييب  :وثالثها

مما يعين أن  ؛ كما حصر العامل الغريب الدين املسيحي يف الكنيسة     ،يف املسجد 
هذا التيار بدرجة أوىل تكمن حماولته يف نقض األصول والكليـات مـن             

 وثالثة باسـم    ، وأخرى باسم االجتهاد   ، تارة باسم تارخيية النص    ،القواعد
مـا   أن:أي.  مجود املدونات الفقهية الكالسـيكية     مطلب التجديد وجتاوزِ  
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 بل هدم بنيانه من     ،يشغل هذا التيار فعال ليس إحياء اإلسالم وجتديد وضعه        
  . املوعودةالقواعد اليت يراها عائقا أمام التطور وولوج بوابة احلداثة 

  :ويتفرع هذا التيار إىل اجتاهني
 وأنّ اإلسـالم ال     ، اجتاه ينادي بذلك عرب التأكيد على تارخيية النصوص        :أوهلما

 ، وإمنّا هو خطاب إهلي ألمة قد خلـت ،يصلح لذلك العصر املتمدن الراقي   
  .وليس ملزما لألجيال احلالية

 ،عد إعادة فهمه من جديد     ولكن ب  ، اجتاه ينادي بأنه صاحل لذلك العصر      :واآلخر
وتنقيحه وتغيري ما البد من تغيريه وهذا االجتاه من أخطر ما يكون علـى              

 ألنه يستعمل اآليات القرآنية واألحاديـث       ؛شباب األمة واألجيال القادمة   
  . وحمرفا ليصل إىل مبتغاهالً ومؤو،النبوية والسرية العطرة مموها

لدين يف زمن من األزمان إحياء العلوم  يؤكد البحث أنه ال يكفي لتجديد ا       -١٤
 بل يلزم لذلك إنشاء حركة    ، وبعث الولوع باتباع الشريعة فحسب     ،الدينية

شاملة جامعة تشمل بتأثريها مجيع العلوم والفنون واألفكار والـصناعات           
 وتستخدم ما أمكن من القوى إلحكام أمر        .ونواحي احلياة اإلنسانية مجيعا   

  .اإلسالم
  : لتجديد الدين يف جماالته األساسية اآلتيةاًالبحث منوذجا تصوري لقد قدم -١٥
   : التفسري:أوالً

 ،رواياٍت موضـوعة  طالب الباحث بضرورة تنقية التفاسري مما علق ا من          
غرائـب التفـسري    ِمـن    ومتحيص   ، بدع التفاسري   ِمن  ومتحيص ،وإسرائيليات
ما ورد مبهما يف القرآن وترك اإلطناب في، وتقنني التفسري بالرأي،اإلشاري.  



 لبحث ونتائجهخاتمة ا
٤٥٩ 

 حتقيق املناسبة بني اآليات     :اآليت  يف التفسري  أنْ يراعى وأكد البحث ضرورة    
 والوقوف على هـدي     ، وتبيان املقاصد األساسية للقرآن    ،)التفسري املوضوعي (

  .الكتاب الكرمي واإلعجاز جبميع مستوياته
   : احلديث:ثانياً

ـ    ،بوية الن ثطالب البحث برد االعتبار لألحادي     الـيت ض عوليـست   فت 
 ، وتعريف األمـة ـا     ،كتب احلديث من األحاديث املوضوعة     وتنقية   ،بضعيفة

 حلملـة   ة األخـري  ةون اليت تتعرض يف اآل    ،وذب السهام عن األحاديث الصحاح    
والدعوة إىل   ، و ضبط قواعد اإلعجاز العلمي للحديث النبوي الشريف        ،رعناء

  . واالهتمام بالدراسات املوسوعية، لكتب السنةالتوسع يف الشروح املعاصرة
  : الفقه:ثالثاً

 وتقعيـد   ، الفقه واألصول  يطالب البحث بضبط املصطلح الفقهي يف جمالَ      
 ، واملقارنة بني املذاهب   ، واالهتمام باملوسوعات الفقهية   ، وتقنينه ، وتنظريه ،الفقه

 ، هلدم الـدين   أداٍة حىت ال يتحول إىل      ؛ونادى البحث بضرورة ضبط فقه الواقع     
   . فال اجتهاد مع وجود النص،وكذا أشار البحث إىل ضرورة ضبط االجتهاد
    ة   ،ونادى البحث بأمهية االجتهاد اجلماعيامع الفقهيونبه علـى    ، ودور ا 

 توعية  : ال تؤيت مثارها إذا مل جتتمع معها       ، الفقه الة يف جم  القرارات االجتهادي أن  
  . توجيهاً ودعوة وإرشاداً،ان يف القلوب بغرس اإلمي،شاملة لألمة

  : العقيدة:رابعاً
 ، الوقوف عند معامل منهج السلف يف دراسة العقيدة        أمهيةأكد البحث على    

 والعودة بـه إىل     ، وأصناف البدع  ،وتنقية التوحيد مما علق به من أنواع الشرك       
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   . وربطه بالعبودية احلقة هللا تعاىل،صفائه
ميان باهللا ومالئكته ورسله واليوم اآلخر البـد   كما أكد البحث على أن اإل     

فيتـرجم يف احلركـة      ،أن يتجاوز حدود املعرفة النظرية إىل اجلوانب السلوكية       
  . اإلنسانية سلوكا فعاال حنو تقوى اهللا واالنقياد له

 املسائل اليت قسمت العـامل      أمهية عدم التركيز على   كما أكد البحث على     
 ودليـل   ، نظرية الكـسب   : مثل ،ف يف جمال العقيدة   اإلسالمي إىل فرق وطوائ   

 حبيث نتجاوز هذه القوالب ، ومرتكب الكبرية، وإبطال الدور التسلسلي ،التمانع
 وذلك بالوقوف عند نصوص القرآن والسنة دون        ،املذهبية اليت تقود إىل الفرقة    

فرق  وتقدمي العقيدة من خالل هذه األصول بعيدا عن صراع ال          ،تأويل أو تبديد  
  .واملذاهب

  : السرية النبوية:خامساً
كما أكد   ،r على سرية صحيحة للمصطفى      بالوقوفوقد طالب البحث    

 بإعـادة   ،فقه السرية   ودراسة ، يف سريته  r الوقوف على هدي النيب      أمهيةعلى  
 الذي اصطفاه   ،r  ليفقه املسلمون حقيقة شخصية الرسول     ؛قراءا قراءة محيمية  

 حينمـا   ، وحقيقة هذه الـشريعة اخلالـدة      ، الرساالت امتةلتكون رسالته خ  اهللا  
 .نشاهدها تتحرك يف عامل التطبيق
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 التوصيــات
٤٦٣ 

 
يوصي الباحث بضرورة الشروع يف إصالح سياسـي شـامل يف العـامل              -١

 وتكون وظيفته إقامة أنظمة سياسية عادلـة        ،اإلسالمي يقوم على الشورى   
 وهذه اخلطوة من األمهيـة      ؛اجبها يف حراسة الدين وسياسة الدنيا     تقوم بو 

للدعوات  مبكان فقد تبني للباحث أن تبين النظام السياسي اإلسالمي العادل         
 كما هو   . واالستمرار والعطاء ثانيا   ،التجديدية مينحها قدرة على احلياة أوال     

ة آل سـعود    بن عبد الوهاب حينما تبنت أسر      احلال يف دعوة الشيخ حممد    
  .تلك الدعوة فرأيناها تنمو وتزدهر

 يوصي الباحث علماء الدين يف العامل اإلسالمي أال ينسحقوا بفقههم حتت            -٢
 ليست تطويع الـدين     : فمهمة جتديد الدين األساسية    ،ضغط الواقع وفقهه  

 r فلو اسـتجاب  r وهذا ما فعله النيب ، وإمنا تطويع الواقع للدين  ،للواقع
 ولبقيت األصنام حـول     ،وصلتنا الدعوة أصال على ما هي عليه      للواقع ملا   

  .الكعبة حىت هذه اللحظة
 وحتـدد   ، يدعو الباحث إىل قمة إسالمية علمية تضبط مفهوم جتديد الدين          -٣

 يقطع الطريق   اً يف القضايا التجديدية الشائكة بت      وتبت ،ضوابطه وخصائصه 
   .مل هذا الدين وحييي ما يراد طمسه من معا،على الدجالني

 يوصي الباحث املؤسسات التعليمية يف العامل اإلسالمي أن تقف على حقيقة            -٤
وهي التـأثري يف الـسلوك وتغـيريه إىل          ،عملية التعليم يف غايتها العظمى    

 ولن يكون ذلك كذلك إال بتدعيم املناهج التعليميـة بالتـصور            ،األفضل
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 وتوضـيح  ، وشحذ اهلمم  ،س القادر على تزكية النفو    :اإلسالمي الصحيح 
 مث   وتعريف الطالب بواجبـام أوالً     ، وتنقية العبادات من البدع    ،العقيدة

  .حبقوقهم ثانياً
 ،وهذا يدعونا إىل الدعوة باملطالبة بإلغاء ازدواجية التعليم الـديين واملـدينّ     

 ، يف العامل اإلسالمي إىل صورة موحدة ليست دينية أو مدنية          موحتويل التعلي 
 فدراسـة   ، فنحن ال نريد طالبا فقهاء     ،إمنا صورة حتيي الدين والدنيا معا     و

ولكنا نريد طالبا يعرفون أحكـام      ،الفقه والتبحر فيه هلا كليات متخصصة     
 يف وأثرهـا   ،سالم قيمة العبادات يف اإل    ونويعرف ،الوضوء والصالة والزكاة  

ما أننـا   ك ،ويأخذون ديه  ،r ويفقهون سرية الرسول     ،النفس واتمع 
نريد طالبا ننمي فيهم الطموح بتـدريس النقـاط املـضيئة يف التـاريخ              

ددين    ، والتركيز على عنصر القدوة يف الشخصيات      ،اإلسالميولدينا يف ا
   . وهذه ليست خطة تفصيلية وإمنا إرشادية.نبع صاف ال ينضب

عامل اإلسالمي  يدعو الباحث اامع الفقهية واملؤسسات العلمية القائمة يف ال         -٥
 ، فتقوم بتحديد املشكالت االجتماعيـة     ؛إىل تبين منهج التجديد الشمويلّ    

 احللول املناسبة هلا مـن      عرضإخل ومناقشتها و  .. . واالقتصادية ،والسياسية
خالل االجتهاد اجلماعي. 
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 قائمة المصادر والمراجع
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  : المصادر و المراجع العربية:أوالً
  - أ -

 حممد عبد احلي بن حممـد       )اللكنوي (:اآلثار املرفوعة يف األخبار املوضوعة     -
مكتبـة الـشرق    ،بغداد( ،حممد السعيد بسيوين زغلول:  حتقيق ،عبد احلليم 
  ).هـ١٤٠٩ ،اجلديد

 ).هـ١٤٢٥،  دار الرسالة،القاهرة( ، علي مجعة:آليات االجتهاد -
 ،)ابن بطة العكربي( :ق املذمومةاإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجمانبة الفر      -

عثمان عبد  : حتقيق ،أبو عبد اهللا عبيد اهللا بن حممد بن بطة العكربي احلنبلي          
  .)هـ١٤١٨، ٢ط، دار الراية للنشر ،الرياض (،اهللا آدم األثيويب

صـديق بـن    ) القنوجي( :أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان أحوال العلوم        -
 ، دار الكتـب العلميـة     ،بـريوت  (،عبد اجلبـار زكـار    : حتقيق ،حسن
  .)هـ١٣٩٨

 :اإلاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيـضاوي            -
 دار ،بريوت( ، حتقيق د شعبان حممد إمساعيل  ، علي بن عبد الكايف    )السبكي(

  .)هـ١٤٠٤ ،الكتب العلمية
ـ ( ، حممد حممد حسني   )حسني( :االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر     - ة مك

 صــدرت الطبعــة األوىل عــام ،١٤١٣ ،٩ ط، دار الرســالة،املكرمــة
  .)هـ١٣٧٣

سعيد :  حتقيق ،جالل الدين عبد الرمحن   ) السيوطي( :اإلتقان يف علوم القرآن    -
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  .)هـ١٤١٦ ،دار الفكر ،بريوت (،املندوب
-  االجتهاد اجلماعي   امع الفقهيشعبان حممـد    )إمساعيل( :ة يف تطبيقه   ودور ا

 ،دار الـصابوين   :حلـب و ،دار البـشائر اإلسـالمية     ،وتبري (،إمساعيل
  .)هـ١٤١٨

 ،يوسف القرضاوي  )القرضاوي( :االجتهاد املعاصر بني االنضباط والتفريط     -
 ).هـ١٤١٤ ، دار التوزيع والنشر،القاهرة(

 )القرضاوي( :االجتهاد والتجديد بني الضوابط الشرعية واحلاجات املعاصرة       -
 .)هـ١٤٠٤ ،حزيران ،٤٥، قطر العدد ،جملة األمة( ،يوسف القرضاوي

أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحـد           )املقدسي( :األحاديث املختارة  -
 ،مكة املكرمـة   (،عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش      : حتقيق ،احلنبلي املقدسي 

  .)هـ١٤١٠ ،مكتبة النهضة احلديثة
حلسن علي بن حممد    أبو ا  )املاوردي( :األحكام السلطانية والواليات الدينية    -

 ،دار الكتـب العلميـة     ،بـريوت ( ،بن حبيب البصري البغدادي املاوردي    
 ).هـ١٤٠٥

 ، علي بن حممد اآلمدي أبو احلـسن      )اآلمدي(:  يف أصول األحكام   اإلحكام -
  ).هـ١٤٠٤ ، دار الكتاب العريب،بريوت( ،سيد اجلميلي: حتقيق

 حزم األندلـسي     علي بن أمحد بن    )ابن حزم (: اإلحكام يف أصول األحكام    -
 ).١٤٠٤ ،دار احلديث ،القاهرة( ،أبو حممد

وبذيله كتاب املغـين   ،أبو حامد حممد بن حممد  ) الغزايل (:إحياء علوم الدين   -
األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار لزين الدين           يف عن محل األسفار  
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 .)ت.د ، دار املعرفة،بريوت(العراقي 
 بكر  وأب) اآلجري( :عزيز رمحه اهللا وسريته   أخبار أيب حفص عمر بن عبد ال       -

 د عبـد اهللا عبـد الـرحيم         :حتقيق ،حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري      
  ).هـ١٤٠٠ ،٢ط ،مؤسسة الرسالة : دمشق،تبريو (،يالنسع

 أبو العباس شـهاب     )القسطالين( :إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري     -
 ،طبعة الكربى األمريية ببوالق    امل ،القاهرة( ،الدين أمحد بن حممد القسطالين    

 .)هـ١٣٠٤
حممد بن علي بن حممد     ) الشوكاين( :إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول      -

 .)هـ١٤١٢،  دار الفكر،بريوت (، حممد سعيد البدري:حتقيق ،الشوكاين
-      القـاهرة  (،مجال البنا ) البنا: (اإلسالم كما تقدمه دعوة اإلحياء اإلسالمي، 

 .)هـ١٤٢٥، ميدار الفكر اإلسال
 ، كتاب املنتدى اإلسالمي   ،الرياض( ،جعفر شيخ ) إدرسي( :اإلسالم لعصرنا  -

  .)هـ١٤٢٢، جملة البيان
) عبد الرزاق( :اإلسالم وأصول احلكم حبث يف اخلالفة واحلكومة يف اإلسالم      -

 ،٣ط،  مطبعة مصر شركة مـسامهة مـصرية       ،القاهرة( ،علي عبد الرزاق  
  ).هـ١٣٤٤

 عباس حممـود    : تعريب ،تشارلز آدمز  )آدمز( :يف مصر اإلسالم والتجديد    -
  ).م١٩٣٥ - ه١٣٥٤ ، مطبعة االعتماد،القاهرة( ،العقاد

 ،عبد الرمحن عبـد العزيـز القاسـم        )القاسم( :اإلسالم وتقنني األحكام   -
  .)هـ١٣٩٧ ،٢ط، مطبعة السعادة ،القاهرة(
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شيخ حممد بـن   اإلمام ال)البريويت( :أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب     -
مصطفى عبـد القـادر     : حتقيق ،درويش بن حممد احلوت البريويت الشافعي     

  ).هـ١٤١٨ ، دار الكتب العلمية،بريوت( ،عطا
 ، تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكايف     )السبكي( :األشباه والنظائر  -

 دار الكتب   ،بريوت( ، وعلي حممد عوض   ، عادل أمحد عبد املوجود    :حتقيق
  ).هـ١٤١١ ،العلمية

 ،بـريوت  ( عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي      )السيوطي( :األشباه والنظائر  -
  ).هـ١٤٠٣ ،دار الكتب العلمية

 د زينـب   : ترمجـة  ،هوبرت فيشر ) فيشر( :أصول التاريخ األوريب احلديث    -
 ،٣ ط ، دار املعارف  ،القاهرة( ،أمحد عبد الرحيم مصطفى   . د ،عصمت راشد 

  ).هـ١٣٩٠
 ،الريـاض ( :حممود الطحـان  ) الطحان( :ة األسانيد أصول التخريج ودراس   -

  ).هـ١٤١٢ ،٢ ط،مكتبة املعارف
 أبو عبداهللا أمحد بن حممد بن حنبـل الـشيباين          )ابن حنبل ( :أصول السنة  -

  ).هـ١٤١١ ، دار املنار، اخلرج،ةالسعودي(
حممد األمني بن حممـد  ) الشنقيطي( :أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن    -

 ،دار الفكـر للطباعـة والنـشر       ،بـريوت ( ،اجلكين الشنقيطي بن املختار   
  ).هـ١٤١٥

 أبو عبد اهللا مشس الـدين  )ابن قيم اجلوزية( :إعالم املوقعني عن رب العاملني     -
طـه عبـد    :  حتقيق ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي         
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  .)هـ١٣٩٣ ، دار اجليل،بريوت (،وف سعدؤالر
بو عبـد اهللا مشـس      أ )ابن قيم اجلوزية  ( :الشيطان من مصائد    اللهفانإغاثة   -

حممد : حتقيق ،الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي          
  .)هـ١٣٩٥ ،٢ط،  دار املعرفة،بريوت (،حامد الفقي

أمحد بن عبد    )ابن تيمية  (:قتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم     ا -
 ،القـاهرة ( ،حممد حامد الفقي  :  حتقيق :ساحلليم بن تيمية احلراين أبو العبا     

 .)هـ١٣٦٩ ،٢ط ،السنة احملمدية
مكتبـة  ،  القـاهرة ( ، يوسف القرضاوي  :األقليات الدينية واحلل اإلسالمي    -

  .)هـ١٤٢٠ ،٢ ط،وهبة
 حتقيق حممد ،أبو حامد حممد بن حممد  )الغزايل( :إجلام العوام عن علم الكالم     -

  ).هـ١٤٠٦ ، العريب دار الكتاب،القاهرة( ،املعتصم باهللا
عبد الفتاح أمحـد  ) الدمخيسي( :اإلهلام وداللته على األحكام دراسة أصولية   -

 التركي للكمبيوتر وطباعـة األوفـست      ، طنطا ،مصر( ،قطب الدمخيسي، 
  .)هـ١٤٢٠

 ،عبد احلليم اجلندي  ) اجلندي( :اإلمام الشافعي ناصر السنة و واضع األصول       -
  ).هـ١٤١٥ ،٤ ط، دار املعارف،القاهرة(

 ،يوسـف القرضـاوي   ) القرضـاوي ( :اإلمام الغزايل بني مادحيه وناقديه     -
  .)هـ١٤٢٥ ، مكتبة وهبة،القاهرة(

النتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضـي            ا -
يوسف بن عبـد الـرب النمـري        اإلمام أيب عمر    ) ابن عبد الرب  ( :اهللا عنهم 
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 .)ت.د ،كتب العلميةدار ال ،بريوت( ،القرطيب
 ، أبو بكر جـابر اجلزائـري      )اجلزائري(: أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري     -

  ).هـ١٤١٢ ،٤ط ، راسم للدعاية واإلعالن،جدة(
 ،صاحل بن حممد بـن نـوح العمـري        ) العمري( :إيقاظ مهم أويل األبصار    -

 ).هـ١٣٩٨ ، دار املعرفة،بريوت(
  _ب _ 

:  أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار، حتقيق         أبو بكر  )البزار(: البحر الزخار  -
 مكتبـة   ،مؤسسة علوم القـرآن    ،املدينة ،بريوت (،حمفوظ الرمحن زين اهللا   

  .)هـ١٤٠٩ ،العلوم واحلكم
 دار  ،القاهرة( ،علي عبد الواحد وايف   ) وايف( :حبوث يف اإلسالم و االجتماع     -

  .)هـ١٣٩٧ ،ضة مصر للطبع والنشر
 ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفـداء         ) كثري ابن(: البداية والنهاية  -

  .)ت.دمكتبة املعارف  ،بريوت(
حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي        )الزركشي( :الربهان يف علوم القرآن    -

 ، دار املعرفـة   ،بـريوت  (،حممد أبو الفضل إبـراهيم    : حتقيق ،أبو عبد اهللا  
  .)هـ١٣٩١

-  اةني والنحبغية الوعاة يف طبقات اللغوي:) جـالل الـدين عبـد    ) السيوطي
 املكتبـة   ، صيد ،لبنان( ،حممد أبو الفضل إبراهيم   : حتقيق ،الرمحن السيوطي 

 .)ت.د ،العصرية
  - ت -
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 أمحد عبـد  :حتقيق إمساعيل بن محاد    )اجلوهري( :العربيةصحاح  تاج اللغة و   -
  .)هـ١٣٧٥ ، دار الكتاب العريب،القاهرة (،الغفور عطار

 ،اهلـالل  :القـاهرة ( ،حممد رشـيد رضـا    ) رضا( :متاريخ األستاذ اإلما   -
   .)هـ١٣٥٨

 إمساعيـل   . د ،د عبد الفتاح حسن أبوعطية    :تاريخ أوروبا احلديث واملعاصر    -
  ).هـ١٤٠٦ ، دار املريخ،الرياض (،ياغي

 مـنري   : ترمجـة  ، كارل بروكلمان  )بروكلمان( :تاريخ الشعوب اإلسالمية   -
 ،١، ط لـم للماليـني   دار الع  ،بـريوت ( ، ونبيه أمـني فـارس     ،بعلبكي
 .)هـ١٣٦٧

 أبـو  :تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّ ا مـن األماثـل    -
 حمب الدين   : حتقيق ،القاسم علي بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا الشافعي          

  ).م١٩٩٥ ، دار الفكر،بريوت(، أيب سعيد عمر بن غرامة العمري
دار الفكر   ،القاهرة (،أبو زهرة حممد   )أبو زهرة ( :تاريخ املذاهب اإلسالمية   -

  .)هـ١٤١٧ ،العريب
 ابـن ( :تبيني كذب املفترى فيما نسب إىل اإلمام أيب احلـسن األشـعري            -

 دار الكتـاب    ،بـريوت ( ،بن هبة اهللا  االقاسم علي بن احلسن      أبو )عساكر
  . )هـ١٤٠٤ ،٣ط، العريب

اس حممـود    ترمجة عب  ،حممد إقبال ) إقبال( : اإلسالم يفجتديد التفكري الديين     -
  .)هـ١٣٨٨ ،٢ط ، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر،القاهرة( ،العقاد

 ، بكـار  عبد الكـرمي  ) بكار( :جتديد اخلطاب اإلسالمي الشكل والسمات     -
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  .)هـ١٤٢٦ ، دار املسلم،الرياض(
حممد بن شـاكر    ) الشريف( :جتديد اخلطاب الديين بني التأصيل والتحريف      -

.  سلسلة تصدر عن جملة البيـان      ٦٠ رقم   ،يان كتاب الب  ،الرياض (،الشريف
  .)هـ١٤٢٥

 ، دار التجديد  ،دمشق( ، مركز الدراسات اإلسالمية   :جتديد اخلطاب الديين   -
  .)هـ١٤٢٥

دار الفكـر    ،بـريوت ( ،وهبة الزحيلي ) الزحيلي( :جتديد الفقه اإلسالمي   -
  ).هـ١٤٢٢ ،٢ط، املعاصر

 ،دار الفكر املعاصـر    ،بريوت( ،مجال عطية ) عطية( :جتديد الفقه اإلسالمي   -
 ). هـ١٤٢٢ ،٢ط

 ،الدار الـسعودية للنـشر    ( ،حسن الترايب  )الترايب( :جتديد الفكر اإلسالمي   -
 ).هـ١٤٠٧ ،٢ط

 ، دار الـوطن   ،الريـاض ( ،مجال سلطان  )سلطان( :جتديد الفكر اإلسالمي   -
  .)هـ١٤١٢

املعهد العـاملي   ( ،حسن عبد احلميد   )عبد احلميد ( :جتديد الفكر اإلسالمي   -
 .)هـ١٤١٦ ،كر اإلسالميللف

 أحبـاث   ،الس األعلى للشئون اإلسـالمية     : التجديد يف الفكر اإلسالمي    -
ووقائع املؤمتر العام الثالث عشر للمجلس األعلى للشئون اإلسالمية املنعقـد   

 الـس األعلـى     ،القاهرة(،  هـ١٤٢٢ ربيع األول    ١١-٨ الفترة من    يف
  .)هـ١٤٢٣ ،للشئون اإلسالمية
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 ،علي الدين هـالل   ) هالل( : الفكر السياسي املصري احلديث    التجديد يف  -
 معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربيـة          ،القاهرة(

  .)هـ١٣٩٥ ،والثقافة والعلوم
 ، املكرمـة مكة(بن شاكر الشريف    حممد )الشريف( :حتطيم الصنم العلماين   -

  .)هـ١٤٢٣دار طيبة اخلضراء 
 حممد عبد الرمحن بن     )املباركفوري( ،بشرح جامع الترمذي   :حتفة األحوذي  -

 ).ت.د ،دار الكتب العلمية ،بريوت (،عبد الرحيم املباركفوري أبو العال
 حتقيق مسعد عبـد     : أبو الفرج  )ابن اجلوزي  (،التحقيق يف أحاديث اخلالف    -

  .)هـ١٤١٥ ، دار الكتب العلمية،بريوت( ،احلميد حممد السعدينّ
 عبد الرمحن بـن أيب      )السيوطي (: يف شرح تقريب النووي    تدريب الراوي  -

مكتبة الرياض   ،الرياض (،عبد الوهاب عبد اللطيف   : حتقيق ،بكر السيوطي 
  .)ت. د،احلديثة

 ،القـاهرة ( ،حممد الغزايل  )الغزايل( :تراثنا الفكري يف ميزان الشرع والعقل      -
 ).هـ١٤٢٤، ٥ ط،دار الشروق

الـدار   (،حممد عابـد  ) اجلابري(،  )شاتدراسات ومناق ( :التراث واحلداثة  -
  ).م١٩٩١،  املركز الثقايف العريب، بريوت،البيضاء

 مؤسـسة   ،بـريوت ( ،مناع القطان ) القطان( :التشريع والفقه يف اإلسالم    -
  .)هـ١٤٠٧ ،٧ ط،الرسالة

 ،بريوت( ،على طنطاوي ) طنطاوي( :تعريف عام بدين اإلسالم يف العقيدة      -
  .)هـ١٤٠١ ،١١ط ،مؤسسة الرسالة
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خالد عبـد الـرمحن     : حتقيق ،احلسني بن مسعود   )البغوي( :تفسري البغوي  -
  .)هـ١٤٠٦،  دار املعرفة،بريوت (،العك

 ،القاهرة( ،عائشة عبد الرمحن  ) بنت الشاطئ ( :التفسري البياين للقرآن الكرمي    -
  .)هـ١٣٨٦ ،٢ ط،دار املعارف

 إبراهيم بن حممد    )البيضاوي( :زيل وأسرار التأويل     أنوار التن  تفسري البيضاوي  -
  .)ت. ددار الفكر ،بريوت( ،الشريازي

 مطبعة البـايب    ،القاهرة( ، حممد الطاهر ابن عاشور    :تفسري التحرير والتنوير   -
  .)هـ١٣٨٤ ،احلليب

 ،حممد رشيد رضـا ) رضا( :املنار القرآن احلكيم املشتهر باسم تفسري       تفسري -
   .)هـ١٣٧٣ ،٤ط،  دار املنار،القاهرة(

إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أبـو         )ابن كثري ( :العظيمتفسري القرآن    -
  .)هـ١٤٠١ ، دار الفكر،بريوت( ،الفداء

 ،٣ ط ، دار القلـم   ،بريوت( حممود شلتوت ) شلتوت( :تفسري القرآن الكرمي   -
  .)هـ١٣٨٥

 أمحد بن حممد اهللا عبد أبو )القرطيب( :القرآن ألحكام اجلامعتفسري القرطيب    -
  .)ت.د ،الشعب  دار،قاهرةال(، القرطيب األنصاري

فخر الدين حممد بن عمر التميمي   )الرازي( :التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب     -
 .)هـ١٤٢١ ، دار الكتب العلمية،بريوت (،الرازي الشافعي

طبعة دار التراث    ،بريوت( ،أمحد مصطفى املراغي   )املراغي( :تفسري املراغي  -
  .)هـ١٣٩٤ ،٣ط، العريب
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دار الكتاب  ( ،مسيح عاطف الزين   )الزين( :لقرآن الكرمي التفسري املوضوعي ل   -
  .)هـ١٤١٨ ،٥ ط، دار الكتاب املصري،اللبناين

 ،محدأعبداهللا بن   ) النسفي( :يل وحقائق التأويل  ز  ني، مدارك الت  تفسري النسف  -
  .)ت. املكتبة األموية د،بريوت(

ـ   ،بـريوت ( ،حممد حسني الذهيب  ) الذهيب (:التفسري واملفسرون  -  ،م دار القل
  .)ت.د

حممد  : نقله إىل العربية   ،"جون البوم  ")البوم( :تفصيل آيات القرآن احلكيم    -
  .)هـ١٣٥٤ عام ،وىل له صدرت الطبعة األ،فؤاد عبد الباقي

 أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين         )العسقالينّ(: تقريب التهذيب  -
 .)هـ١٤٠٦ ، دار الرشيد،سوريا( ،الشافعي حتقيق حممد عوامة

عبد الرمحن بن أيب بكر بـن   )السيوطي( :رير االستناد يف تفسري االجتهاد   تق -
 ،اإلسكندرية( ،فؤاد عبد املنعم أمحد   . د:  حتقيق ،حممد السيوطي أبو الفضل   

  .)هـ١٤٠٣ ،دار الدعوة
 ،عبد الرمحن بن علي بن حممد أبـو الفـرج         ) ابن اجلوزي ( :تلبيس إبليس  -

  .)هـ١٤٠٥ ، الكتاب العريب دار،بريوت (،السيد اجلميلي. د: حتقيق
 عبد الرحيم بن احلسن     )اإلسنوي( :التمهيد يف ختريج الفروع على األصول      -

 ، مؤسـسة الرسـالة    ،بـريوت  (،حممد حسن هيتـو   .د: أبو حممد حتقيق  
  .)هـ١٤٠٠

 أبو عمر يوسف بن )ابن عبد الرب ( :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد       -
حممد عبد    ،مصطفى بن أمحد العلوي   : حتقيق ،نمريبن عبد الرب ال   اعبد اهللا   
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 ،وزارة عموم األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية        ،املغرب (،الكبري البكري 
  .)هـ١٣٨٧

 علـي بـن   )الكناين(: يه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة  ز  نت -
عبـد الوهـاب عبـد      : حتقيق ،حممد بن علي بن عراق الكناين أبو احلسن       

 ،دار الكتـب العلميـة   ،بريوت (،بد اهللا حممد الصديق الغماري  ع ،اللطيف
   .)هـ١٣٩٩

 ، حتقيق سليمان دنيـا    ، أبو حامد حممد بن حممد     )الغزايل( :افت الفالسفة  -
  .)هـ١٤٠٠ ،٦ ط، دار املعارف،القاهرة(

 ،الرمحن أبو احلجاج املـزي   يوسف بن الزكي عبد)املزي(: ذيب الكمال  -
  .)هـ١٤٠٠ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت (،فبشار عواد معرو: حتقيق

حممد : حتقيق ،أبو منصور حممد بن أمحد األزهري      )األزهري( :ذيب اللغة  -
  .)هـ١٤٢٢ ،دار إحياء التراث العريب ،بريوت (،عوض مرعب

حممد بن إمساعيل األمـري      )الصنعاين(: توضيح األفكار ملعاين تنقيح األنظار     -
املدينـة املنـورة    (،ي الدين عبد احلميد   حممد حم : حتقيق ، الصنعاينّ احلسين، 

  .)ت. د،املكتبة السلفية
سليمان بن عبد اهللا بن حممد       :تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد       -

  .)ت.د ، مكتبة الرياض احلديثة،ضالريا( ،بن عبد الوهاب
عبد الرمحن بن ناصر    ) السعدي( :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان       -

 .)هـ١٤٢١ ، مؤسسة الرسالة،بريوت( ،ابن عثيمني:  حتقيق،ديالسع
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  - ث -
  ).هـ١٤١٣ ، دار الوطن،الرياض (،مجال سلطان) سلطان( :ثقافة الضرار -
 منشورات دار   ،بريوت (،أمحد زكي أبو شادي   ) أبو شادي ( :ثورة اإلسالم  -

 .)ت. د،مكتبة احلياة
  - ج -

،  بن عبـد الـرب النمـري        يوسف )ابن عبد الرب  (: جامع بيان العلم وفضله    -
  .)هـ١٣٩٨ ،دار الكتب العلمية ،بريوت(

حممد بن جرير بن يزيد بـن        )الطربي( :جامع البيان عن تأويل آي القرآن      -
  .)هـ١٤٠٥ ، دار الفكر،بريوت (،خالد

 حتقيق الشيخ أمحـد  ،حممد بن عيسى أبو عيسى) الترمذي( :جامع الترمذي  -
   .)ت.د ، املكتبة الفيصلية،مكة املكرمة (،شاكر

 ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي       )البخاري( :اجلامع الصحيح   -
 ،٣ ط ، اليمامـة  ،دار ابن كـثري    ،بريوت( ،مصطفى ديب البغا  .  د :حتقيق
   .)هـ١٤٠٧

ابن رجب  ( :حديثاً من جوامع الكلم    جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني      -
ـ        )احلنبلي حتقيـق شـعيب     ،ن أمحـد   زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن ب

  .)ـه١٤١١ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت(األرناؤوط، 
حممد بن عمر بن عبد الـرمحن        )العقيل( :جدلية العقل يف الفكر والعبودية     -

  .)هـ١٤١٥ ، دار ابن حزم،الرياض( ،العقيل
 ،برمنجهام( ، مجال سلطان  )سلطان( :جذور االحنراف يف الفكر اإلسالمي     -
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  .)هـ١٤١٢ ،اإلسالمية مركز الدراسات ،بريطانيا
أمحد حممـد    )سامل( :اجلذور العلمانية يف الفكر التجديدي عند أمني اخلويل        -

  .)هـ١٤٢٦ ، اهليئة املصرية العامة للكتاب،القاهرة( ،سامل
حممد . د: دراسة وحتقيق  )عمارة( :»األعمال الكاملة «مجال الدين األفغاين     -

  .)هـ١٣٨٨ ،طبعة القاهرة( ،عمارة
صدر ضمن   ،السيد يوسف ) يوسف( :ألفغاين والثورة الشاملة  مجال الدين ا   -

 ، اهليئة املصرية العامـة للكتـاب  ،القاهرة( ،)١٥١(سلسلة تاريخ املصريني  
  .)هـ١٤٢٠

 ،حممد طاهر اجلـوايب   ) اجلوايب( :جهود احملدثني يف نقد منت احلديث النبوي       -
  .)هـ١٤٠٦ ، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا،تونس(

أمحد عبد احلليم بن عبد      )ابن تيمية ( :صحيح ملن بدل دين املسيح    اجلواب ال  -
 ود عبد العزيـز بـن       ،د علي بن حسن بن ناصر     :  حتقيق ،السالم ابن تيمية  
 ، دار العاصمة  ،الرياض( ، ود محدان بن حممد بن احلمدان      ،إبراهيم العسكر 

  .)هـ١٤١٤
ن حممـد بـن      عبد الرمحن ب   :)الثعاليب(: اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن     -

 .)ت.د ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت(، خملوف الثعاليب
، القـاهرة (،  يطنطاوي جوهر  )جوهري (:اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي     -

  .)هـ١٣٤١ ،مطبعة البايب احلليب
  - ح -

-   مكتبة الرشـد   ،الرياض( ،تاج السر أمحد   )حران (:حاضر العامل اإلسالمي ، 
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 .)هـ١٤٢٥، ٢ط
علي بن حممد بن    ) املاوردي( :ري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي     احلاوي الكب  -

 الـشيخ   ،الشيخ علي حممد معوض   : حتقيق ، البصري الشافعي  املـاوردي حبيب  
  .)هـ١٤١٩ ، دار الكتب العلمية،بريوت (،عادل أمحد عبد املوجود

 ،أمحد املعروف بشاه ويل اهللا ابن عبد الـرحيم  )الدهلوي( :حجة اهللا البالغة   -
  .)ت. د، مكتبة املثىن،دار الكتب احلديثة ، بغد،القاهرة( ، سيد سابق:حتقيق

 مركـز   ،القاهرة( ،فريدة النقاش ) النقاش( :حدائق النساء يف نقد األصولية     -
  .)هـ١٤٢٣ ،القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

 ،حممد لطفـي الـصباغ     )الصباغ( :احلديث النبوي مصطلحه بالغته كتبه     -
  .)هـ١٤٠٧ ،٥ط، إلسالمي املكتب ا، دمشق،بريوت(

 ابن  :حاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة            -
  .)هـ١٤٢١ ، دار الفكر للطباعة والنشر،بريوت (،عابدين

أبو الطيب السيد صديق حـسن      ) القنوجي( :احلطة يف ذكر الصحاح الستة     -
  .)هـ١٤٠٥ ،دار الكتب التعليمية ،بريوت (،القنوجي

 ،بريوت( ،يوسف القرضاوي  )القرضاوي( : فريضة وضرورة  ل اإلسالمي احل -
  .)ـه١٣٩٤ ،مؤسسة الرسالة

أبو نعيم أمحد بـن عبـد اهللا        )األصبهاين( :حلية األولياء وطبقات األصفياء    -
  .)هـ١٤٠٥ ،٤ط ، دار الكتاب العريب،بريوت( األصبهاين،

  - خ -
 ،القاهرة( ،نيس منصور أ) منصور( : أعظمهم حممد رسول اهللا    ،اخلالدون مئة  -
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  .)هـ١٤١٠ ،٧ ط،الزهراء لإلعالم العريب
 مطبعة  ،القاهرة( ،سيد قطب  )قطب( :خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته    -

  .)هـ١٣٨٥ ،٢ ط،البايب احلليب
 مكتبة  ،القاهرة( ،يوسف القرضاوي  )القرضاوي( :اخلصائص العامة لإلسالم   -

  .)هـ١٤٠٧ ،٣ ط،وهبة
 ،يوسـف القرضـاوي   ) القرضـاوي ( : العوملة خطابنا اإلسالمي يف عصر    -

  .)هـ١٤٢٥ ، دار الشروق،القاهرة(
 :اخلطوط العريضة لألسس اليت قام عليها دين الشيعة اإلمامية اإلثىن عشرية           -

 ،٤ ط،مطـابع الـصفا مبكـة املكرمـة      ( ،ب الدين اخلطيب  حم )اخلطيب(
١٤٠٨(.  

مني بن فضل اهللا    حممد أ ) احمليب(: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر       -
  .)ت. د،دار صادر ،:بريوت(

 عـادل   : تعريب ، مراد هوفمان  )هوفمان( :خواء الذات واألدمغة املستعمرة    -
 .)هـ١٤٢٢ ، مكتبة الشروق الدولية،القاهرة( ،ونشأت جعفر املعلم

  - د -
ابـن  ( : العقل والنقل أو موافقة صحيح املنقول لصريح املعقول        درء تعارض  -

 ، حممد رشاد سـامل    . د : حتقيق ،أمحد تقي الدين بن تيمية    أبو العباس    )تيمية
  .)هـ١٣٩٩ ،طبع على نفقة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية(

 ،حممد عبـداهللا  ) دراز( :دراسات إسالمية يف العالقات االجتماعية والدولية      -
 .)هـ١٣٩٢، ٢ ط، دار القلم،الكويت(
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سامية مـصطفى   ) خلشابا( : الكتاب األول  ،دراسات يف االجتماع الديين    -
 .)م١٩٩٣، ٢ ط، دار املعارف،القاهرة(

 ،برمنجهام( ، وحممد سرور نائف   ، زين العابدين  :دراسات يف السرية النبوية    -
  .)هـ١٤٠٧ ، دار األرقم للنشر والتوزيع،بريطانيا

 ، عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين الـسيوطي        )السيوطي( :الدر املنثور  -
  .)هـ١٤١٣ ،دار الفكر، ريوتب(

 :دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب جتديدية إصالحية ال دعـوة وهابيـة             -
  .)هـ١٤٢٦ ، دار طويق،الرياض (،أمحد بن عبد العزيز احلصني )احلصني(

 ، دار ثابـت   ،القـاهرة  (،خالد حممد خالد   )خالد( :دفاع عن الدميقراطية   -
 .)هـ١٤٠٥

، األمني اجلكين  حممد   )الشنقيطي( :دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب      -
  .)هـ١٤١٧ ، مكتبة العلم، مكتبة ابن تيمية، جدة،القاهرة(

 ، ترمجة كمال حممـد بـشر      ، ستيفن أوملان  )أوملان( :دور الكلمة يف اللغة    -
  .)ت. د،١٢ط ، دار غريب،القاهرة(

 دار ،القـاهرة ( ،علي بن العباس بن جريج) ابن الرومي( :ديوان ابن الرومي   -
  .)هـ١٣٩٧ ،الكتب املصرية

  - ذ -
حممـد  : حتقيـق  ، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف      )القرايف(: الذخرية -

 .)م١٩٩٤ ،دار الغرب ،بريوت (،حجي
عبد الرمحن   .د: حتقيق ،حممد بن طاهر املقدسي   ) املقدسي( :ذخرية احلفاظ  -
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  .)هـ١٤١٦ ،دار السلف ،الرياض (،الفريوائي
بو الفضل جالل الـدين   احلافظ أ  )السيوطي( :)للذهيب(ذيل طبقات احلفاظ     -

  .)ت.د ، دار الكتب العلمية،بريوت(، عبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي
 زين الدين أيب    )ابن رجب احلنبلي  ( :طبقات احلنابلة البن رجب   الذيل على    -

 ،الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين أمحد البغدادي مث الدمشقي مث احلنبلي           
  .)ت. د ، دار املعرفة،بريوت(

  - ر -
 املكتـب   ،بـريوت ( ،عمر عبيد حـسنة   ) حسنة (:ية يف منهجية التغيري   رؤ -

  .)هـ١٤١٥ ،اإلسالمي
 ،دمشق (،وهبة الزحيلي  )الزحيلي(: الرخص الشرعية أحكامها وضوابطها    -

  .)هـ١٤١٣ ، دار اخلري،بريوت
 حممد علي   : حتقيق ،)ابن تيمية ( :الرد على البكري تلخيص كتاب االستغاثة      -

  ).هـ١٤١٧ ،مكتبة الغرباء األثرية ،ةاملدينة املنور (،عجال
أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبـو         ) ابن تيمية ( :الرد على املنطقيني   -

  ).ـه١٣٦٩ ،٢ ط، إدارة ترمجان السنة، الهورن،باكستا (،العباس
 ،القـاهرة ( ،حتقيق الدكتور حممد عمارة   ) عمارة( :رسائل التوحيد والعدل   -

  .)هـ١٣٩١ ،دار اهلالل
 عبد: حتقيق ،حممد بن عبد الوهاب    )ابن عبد الوهاب  (: ائل الشخصية الرس -

 مطابع ،الرياض (،حجاب سيد .د ،بلتاجي حممد .د ،الرومي زيد بن العزيز
  .)ت.د الرياض
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 ، دار إحيـاء العلـوم     ،بريوت( ،للشيخ حممد عبده   )عبده (:رسالة التوحيد  -
  .)هـ١٣٩٧

أمحـد  :  حتقيـق ،هللا الشافعيحممد بن إدريس أبو عبد ا    ) الشافعي( :الرسالة -
  .)هـ١٣٥٨ ،كتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة( ،حممد شاكر

مود حم )شاكر: (املتنيب  مطبوعة يف صدر كتاب    رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا     -
  .)هـ١٤٠٧ ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة( ،حممد شاكر

حممـد بـن    )اينالكت( :الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املصنفة    -
دار البـشائر    ،بريوت( ، حممد املنتصر حممد الزمزمي    :حتقيق ،جعفر الكتاين 
  .)هـ١٤٠٦ ،٤ط ،اإلسالمية

 دار  ،جـدة ( ،نذير محـدان   )محدان( : يف كتابات املستشرقني   rالرسول   -
  ).هـ١٤٠٦ ،٢، طاملنارة

حلراين محد عبد احلليم بن تيمية ا     أ )ابن تيمية ( :رفع املالم عن األئمة األعالم     -
  ).هـ١٤٠٨، ٢ ط، دار الكتب العلمية،بريوت( ،أبو العباس

الـدار  ( ، ترمجة عبد السالم بنعبد العايل  ، بيري برديو  )برديو( :الرمز والسلطة  -
  ).م١٩٩٠ ،٢ ط، دار توبقال،البيضاء

 الفـضل   وأب) األلوسي( :روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين        -
 دار إحياء التـراث   ،بريوت (،ود األلوسي البغدادي  شهاب الدين السيد حمم   

  .)ت.د ،العريب
عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي        )ابن قدامة ( :روضة الناظر وجنة املناظر    -

 جامعـة   ،الريـاض ( ،عبد العزيز عبد الرمحن السعيد    . د:  حتقيق ،أبو حممد 
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  .)هـ١٣٩٩ ،٢ط ،اإلمام حممد بن سعود
  - ز -

 حممـد  بـن  علي بن الرمحن عبد )ابن اجلوزي ( :لتفسريا علم يف املسري زاد -
هـ١٤٠٤ ،٣ط ،اإلسالمي  املكتب،بريوت( ،اجلوزي(.  

 أبو عبد اهللا حممد بـن أيب        )ابن قيم اجلوزية  ( : يف هدى خري العباد    زاد املعاد  -
 ، وعبد القادر األرناؤوط   ،ط شعيب األرناؤو  : حتقيق ،بكر الزرعي الدمشقي  

  .)هـ١٤١٢ ،٢٦ ط،ومكتبة املنار اإلسالمية ، مؤسسة الرسالة،بريوت(
  ).ت. د، دار الكتاب العريب،بريوت( ،أمحد أمني )أمني( :زعماء اإلصالح -

  - س -
 ،حممد ناصـر الـدين األلبـاين      ) األلباين( :سؤال وجواب حول فقه الواقع     -

  ).هـ١٤٢٢ ،٢ ط، املكتبة اإلسالمية،األردن، عمان(
بو عمر يوسف بن عبد اهللا       أ )عبد الرب  ابن (:االستيعاب يف معرفة األصحاب    -
 ،دار اجليـل   ،بـريوت  (،علي حممد البجاوي  : حتقيق،  بن عبد الرب النمري   ا

   .)هـ١٤١٢
 ،الرياض( ،حممد ناصر الدين األلباين    )األلباين( :سلسلة األحاديث الصحيحة   -

 ).هـ١٣١٥ ،دار املعارف
حممد : ويين، حتقيقحممد بن يزيد أبو عبداهللا القز     )ابن ماجة ( :سنن ابن ماجه   -

  .)هـ١٤١٦ ، دار املعرفة،بريوت (،فؤاد عبد الباقي
سليمان بن األشـعث أبـو داود السجـستاين          )أبو داود (: سنن أيب داود   -

  .)ت.د ، دار الفكر،بريوت (،دحممد حميي الدين عبد احلمي: األزدي، حتقيق
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ـ         )البيهقي( :سنن البيهقي الكربى   - و أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أب
 ،مكتبة دار الباز   ،مكة املكرمة  (،حممد عبد القادر عطا   : حتقيق ،بكر البيهقي 
  .)هـ١٤١٤

 دار الكتـب  ،بـريوت ( ،عبد اهللا بن عبد الرمحن   )الدارمي( :سنن الدارمي  -
 .)ت. العلمية د

:  سعيد بن منصور اخلراساين، حتقيـق      )اخلراساين( :سنن سعيد بن منصور    -
  .)هـ١٤٠٣ ،لدار السلفيةا، اهلند (،حبيب الرمحن األعظمي

 ، أمحد بن احلسني بن علي البيهقي أبـو بكـر          )البيهقي( :السنن الصغرى  -
 ، مكتبـة الـدار    ،املدينـة املنـورة    (،حممد ضياء الرمحن األعظمي   : حتقيق
  .)هـ١٤١٠

:  حتقيق ، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي       )النسائي( :السنن الكربى  -
دار الكتـب    ،بريوت( ،يد كسروي حسن   س ،عبد الغفار سليمان البنداري   

  .)هـ١٤١١ ،العلمية
 ،القاهرة( ،مد الغزايل حم) الغزايل( :السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث       -

  ).هـ١٤٢٥ ،١٢ ط،دار الشروق
دار  ،القاهرة( ،حممد رشيد رضا   )رضا( :السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة     -

  .)هـ١٣٦٦ ،٢ط ،املنار
 ،مـصطفى الـسباعي   ) الـسباعي ( :ا يف التشريع اإلسالمي   السنة ومكانته  -

  .)هـ١٣٨٠ ، مكتبة دار العروبة،القاهرة(
حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبـو          ) الذهيب( :سري أعالم النبالء   -
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 ،بـريوت  (، حممد نعيم العرقـسوسي    ،شعيب األرناؤوط : حتقيق ،عبد اهللا 
  .)هـ١٤١٣ ،٩ ط،مؤسسة الرسالة

 ، عبد الرمحن بن علي بـن حممـد  )بن اجلوزيا( : بن عبد العزيز  سرية عمر  -
  .)ت.د ، دار الكتب العلمية،بريوت(

ابن ( ،سرية عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام مالك بن أنس وأصحابه             -
، بـريوت ( ،أمحد عبيد: حتقيق أيب حممد عبد اهللا بن عبد احلكم  )عبد احلكم 
  .)هـ١٤٠٤، ٦ ط،عامل الكتب

 ، دمشق ،بريوت( ،مصطفى السباعي  )السباعي(:  النبوية دروس وعرب   السرية -
ـ  ١٤٠٠ ،٥ ط ،املكتب اإلسالمي   صـدرت الطبعـة األوىل عـام        ، هـ

 ).هـ١٣٨١
 ،املدينة املنـورة   (،أكرم ضياء العمري  ) العمري( :السرية النبوية الصحيحة   -

  .)هـ١٤١٢ ،مكتبة العلوم واحلكم
  -  ش-

سـعد   )التفتازاينّّّ( :لتنقيح يف أصول الفقه    ملنت ا  التوضيحشرح التلويح على     -
 ،بريوت( ،زكريا عمريات :  حتقيق ،فعياالدين مسعود بن عمر التفتازاين الش     

  .)هـ١٤١٦ ،دار الكتب العلمية
شـعيب  : احلسني بن مـسعود البغـوي، حتقيـق       ) البغوي(: شرح السنة  -

 ،املكتـب اإلسـالمي    ، بريوت ،دمشق (، حممد زهري الشاويش   ،األرناؤوط
  .)هـ١٤٠٣ ،٢ط

 املكتـب   ،بـريوت ( ،ابن أيب العز احلنفي   ) احلنفي( ةالطحاويشرح العقيدة    -
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  .)هـ١٣٩١، ٤ ط،اإلسالمي
 صححه وعلق   ،أمحد بن الشيخ حممد الزرقا    ) الزرقا(: شرح القواعد الفقهية   -

  .)هـ١٤٠٩ ،٢ط ،دار القلم ،دمشق (،عليه مصطفى أمحد الزرقا
 )البـهويت ( :أويل النهى لشرح املنتهى   شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق       -

 ،٢ط،  عـامل الكتـب  ،بـريوت ( ،منصور بن يونس بن إدريس البـهويت    
  ).هـ١٤١٧

 ،دار املعـارف   ،القـاهرة ( ،محد حممـد شـاكر    ) شاكر( :الشرع واللغة  -
 .)هـ١٣٦٠

 ،مـصر  (،سامل علـي البهنـساوي     )البهنساوي( :الشريعة املفترى عليها   -
  .)ـه١٤١٦ ،الوفاءدار  ،املنصورة

  - ص -
 حممد بن حبان بن أمحد أبو     )ابن حبان ( :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      -

 ، مؤسسة الرسالة  ،بريوت (،شعيب األرنؤوط : حتقيق ،حامت التميمي البسيت  
  .)هـ١٤١٤ ،٢ط

 ،بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري     مسلم  ) مسلم(: صحيح مسلم  -
 ، دار إحيـاء التـراث العـريب       ،بـريوت  (،حممد فؤاد عبد الباقي   : حتقيق
  .)هـ١٣٧٤

 أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري        )النووي( :صحيح مسلم بشرح النووي    -
  .)هـ١٣٩٢ ،٢ط ، دار إحياء التراث العريب،بريوت( ،النووي

أبو عبد اهللا مشس     )ابن قيم اجلوزية  ( :الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة     -
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. د:  حتقيـق  ، سعد الزرعي الدمشقي   الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن       
 .)هـ١٤١٨ ،٣ط ، دار العاصمة،الرياض (،علي بن حممد الدخيل اهللا

 ،جمموعة مـؤلفني   :صورة العرب واملسلمني يف املناهج الدراسية حول العامل        -
 سلسلة كتـاب املعرفـة      ،وزارة التربية والتعليم باململكة العربية السعودية     (

  .)ـه١٤٢٤ ،تصدر عن جملة املعرفة
  - ط -

عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي أبو الفضل،        ) السيوطي( :طبقات احلفاظ  -
  .)هـ١٤٠٣ ،دار الكتب العلمية ،بريوت(

 ،حممد حامد الفقي  : حتقيق ، حممد بن أيب يعلى أبو احلسني      :طبقات احلنابلة  -
  .)ت.د ، دار املعرفة،بريوت(

 عمر بـن قاضـي      أبو بكر بن أمحد بن حممد بن       )شهبة( :طبقات الشافعية  -
 ،عـامل الكتـب    ،بـريوت ( ،احلافظ عبد العليم خـان    . د: حتقيق ،شهبة
   .)هـ١٤٠٧

تاج الدين بن علي بـن عبـد     : تأليف )السبكي( طبقات الشافعية الكربى،   -
 ،عبد الفتاح حممد احللو   .حممود حممد الطناحي د   . د: حتقيق ،الكايف السبكي 

  .)هـ١٤١٣ ،٢ط ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة(
 حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البـصري          )ابن سعد ( :الطبقات الكربى  -

  .)ت. ددار صادر ،بريوت( ،الزهري
سـليمان  : حتقيق ،أمحد بن حممد األدنه وي     )األدنه وي (: طبقات املفسرين  -

  .)ـه١٤١٧ ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة( ،بن صاحل اخلزي
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أبو عبد اهللا مشس الـدين       )ابن القيم ( :اسة الشرعية يف السي  الطرق احلكمية  -
حممـد  . د: حتقيـق  ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي     

   .)ت. دمطبعة املدين ،القاهرة (،مجيل غازي
  - ع -

 املكتبـة التجاريـة   ،القـاهرة ( ،أبو إسحاق الشاطيب  )الشاطيب( :االعتصام -
  .)هـ١٣٣٢ ،الكربى

حممـد حامـد     )الناصر( :زاعم التجديد وميادين التغريب   العصرانيون بني م   -
  .)هـ١٤٢٢ ،٢ ط،مكتبة الكوثر ،الرياض( ،الناصر

 ، دار املعـارف   ،القاهرة( ، حممد عمارة  )عمارة( :العطاء احلضاري لإلسالم   -
  .)٦٢٦(  عدد رقم،سلسلة اقرأ

  .)هـ١٣٩٨ ، دار الفكر،بريوت (،سيد سابق )سابق( :سالميةإلالعقائد ا -
 )املطعـين ( : االرتداد عن الدين بني األدلة الشرعية وشبهات املنكرين        عقوبة -

  .)هـ١٤١٤ ،مكتبة وهبة( ،العظيم املطعين بدع
) ابن عبد اهلـادي   ( :العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية         -

حممد :  حتقيق ،حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن قدامة املقدسي أبو عبد اهللا           
  .)ت.د ، دار الكاتب العريب،بريوت( ،حامد الفقي

 ،بريوت (،حممد بن عبد الوهاب    :عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة      -
  .)هـ١٣٩٧ ،٣ ط،املكتب اإلسالمي

  .)هـ١٣٧٣ ، دار الكتاب العريب،القاهرة( ،حممد الغزايل :عقيدة املسلم -
: حتقيـق  ،حلراينأمحد بن عبد احلليم بن تيمية ا   )ابن تيمية ( لعقيدة الواسطية ا -
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 ،الرئاسة العامة إلدارات البحوث واإلفتـاء      ،الرياض( ،حممد بن عبد العزيز   
  .)هـ١٤١٢ ،٢ط

، ٢ ط ، عـامل املعرفـة    ،جـدة ( ،حممد اذوب  :علماء ومفكرون عرفتهم   -
  .)هـ١٤٠٣

بدر الدين حممود بن أمحـد       )العيين(: عمدة القاري شرح صحيح البخاري     -
  .)ت.د ،لتراث العريب دار إحياء ا،بريوت(، العيين

 مع شرح احلافظ مشس الدين ابـن قـيم          عون املعبود شرح سنن أيب داود      -
دار الكتب   ،بريوت( ،حممد مشس احلق  أبو الطيب    )العظيم آبادي ( :اجلوزية
  .)هـ١٤١٥، ٢ط ،العلمية

 - غ -
 حممد عبـد    . حتقيق د  ،القاسم بن سالم أبو عبيد    ) اهلروي( :غريب احلديث  -

 .)هـ١٣٩٦ ، دار الكتاب العريب،ريوتب( ،املعيد خان
  - ف -

 :أمحد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العبـاس         )ابن تيمية (الفتاوى الكربى    -
مكتبة  ،الرياض( ،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي       : حتقيق

 .)بدون تاريخ :ابن تيمية
قـه ومعـه   يف التفسري واحلديث واألصول والف    ابن الصالح    ومسائل   فتاوى -

بو عمرو عثمان بن عبـد الـرمحن         أ )ابن الصالح  (:أدب املفيت واملستفيت  
 دار املعرفـة،    ،بريوت( ، عبد املعطي أمني قلعجي    . د :، حققه الشهرزوري
  ).هـ١٤٠٦
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 أمحد بن علي بن حجر أبو       )ابن حجر ( :فتح الباري شرح صحيح البخاري     -
 دار  ،بـريوت  (،حمب الدين اخلطيـب   :  حتقيق ،الفضل العسقالين الشافعي  

   .)هـ١٤١٠ ،الكتب العلمية
) الـشوكاين ( :فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري          -

  .)ت.د ، دار الفكر،بريوت (،حممد بن علي بن حممد
 أبو العبـاس  )القرايف( :الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق مع اهلوامش       -

 دار  ،بـريوت ( ،خليل املنـصور  :  حتقيق أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف    
  .)هـ١٤١٨ ،الكتب العلمية

عبـد الـرمحن    : حتقيق ،أبو حامد حممد بن حممد    ) الغزايل( :فضائح الباطنية  -
  .)ت. د،مؤسسة دار الكتب الثقافية ،الكويت( ،بدوي

 ،عبد اهللا حممد اجلبوري   ) اجلبوري( :صالة والتجديد إلسالمي بني األ  االفقه   -
  .)هـ١٤٢٥ ،لنفائس للنشر والتوزيع دار ا،األردن(

 ،يوسف القرضـاوي  ) القرضاوي( :الفقه اإلسالمي بني األصالة والتجديد     -
  ).هـ١٤٢٤، ٢ ط،مكتبة وهبة، القاهرة(

علـي  ) الـصاليب ( :فقه التمكني أنواعه وشروطه وأسبابه ومراحله وأهدافه      -
  .)هـ١٤٢١ ، دار الوفاء، املنصورة،مصر( ،حممد الصاليب

 ، دار الفكـر   ،بريوت( ،حممد سعيد رمضان البوطي   ) البوطي( :فقه السرية  -
  .)هـ١٣٩٩ ،٧ط

 ،٧ ط ، مؤسسة عامل املعرفـة    ،بريوت( ،حممد الغزايل  )الغزايل( :فقه السرية  -
  .)م١٩٧٦
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دار  ،بريوت( ،:زكي ميالد ) ميالد( :والتجديد الفكر اإلسالمي بني التأصيل    -
  ).هـ١٣٩٦ ،الصفوة

 ،بريوت( ،حممد البهي ) البهي( : باالستعمار الفكر اإلسالمي احلديث وصلته    -
 ).هـ١٣٩٣ ،٦ ط،دار الفكر

 ، دار القلم  ،بريوت( ،غازي )توبة (:الفكر اإلسالمي املعاصر دراسة وتقومي     -
  .)م١٩٧٧، ٣ط

 مكتبـة   ،تـونس  (،سن التـرايب  ح) الترايب( :؟الفكر اإلسالمي هل يتجدد    -
  .) بدون تاريخ،اجلديد

 دار  ،بـريوت ( ،صبحي حممـصاين  ) حممصاين( :فلسفة التشريع يف اإلسالم    -
  .)هـ١٣٩٥ ،٥ ط،العلم للماليني

حممد ) املناوي: ( من أحاديث البشري النذير    فيض القدير شرح اجلامع الصغري     -
  .)هـ١٣٥٦ ، املكتبة التجارية الكربى،القاهرة( ،وفؤالرعبد 

  - ق -
 ،القاهرة( ،لألستاذ توفيق الطويل   )الطويل( :اع بني الدين والفلسفة   ز  نقصة ال  -

  .)هـ١٣٦٦ ،مكتبة اآلداب
 ،القـاهرة ( ،عبد املتعال الصعيدي   )الصعيدي( : الكربى يف اإلسالم   القضايا -

  .)ـه١٤٢٣ ،مكتبة اآلداب
 عز الدين عبد العزيز بن      )بن عبد السالم  ا( :حكام يف مصاحل األنام   قواعد األ  -

  .)ت. د،ية املكتبة التجار،القاهرة( ،عبد السالم السلمي الدمشقي الشافعي
حممد مجال الـدين    ) القامسي( :قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث      -
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  .)هـ١٣٩٩ ، دار الكتب العلمية،بريوت( ،القامسي
-     عبد اهللا بن عبـد العزيـز        )العجالن( :القواعد الكربى يف الفقه اإلسالمي

  .)هـ١٤١٦ ،طبعت مبطابع دار طيبة ،الرياض( ،العجالن
 دار  ،الريـاض ( ، حممد الطيب  )النجار( :يد املرسلني القول املبني يف سرية س     -

 .)هـ١٤٠٣ ،اللواء
 حممد بن علي بن حممد      )الشوكاين(: القول املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد      -

 ، دار القلـم   ،الكويـت  (،عبد الرمحن عبـد اخلـالق     :  حتقيق ،الشوكاين
  .)هـ١٣٩٦

  - ك -
بن أيب الكرم حممد بن حممد      أبو احلسن علي     )ابن األثري (: الكامل يف التاريخ   -

دار الكتـب    ،بـريوت ( ، عبد اهللا القاضي   :حتقيق ،بن عبد الكرمي الشيباين   
  .)هـ١٤١٥ ،٢ط ،العلمية

اهللا بـن    اهللا بن عدي بن عبد     عبد) ابن عدي (: الكامل يف ضعفاء الرجال    -
 ، دار الفكـر   ،بريوت (،حيىي خمتار غزاوي  : حتقيق ،حممد أبو أمحد اجلرجاين   

  .)ـه١٤٠٩ ،٣ط
 ،الرومي زيد بن العزيز عبد: حتقيق ،الوهاب عبد بن حممد :التوحيد كتاب -

  .)ت. د،الرياض مطابع ،الرياض (،حجاب سيد .د ،بلتاجي حممد.د
 ،دار صادر  ،بريوت (،أدورد فنديك : اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع، تأليف      -

  .)هـ١٣١٤
 )الزخمشري(: يليل وعيون األقاويل يف وجوه التأو     ز  نالكشاف عن حقائق الت    -
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عبـد الـرزاق    :  حتقيـق  ،أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي      
  .)ت.د ،دار إحياء التراث العريب ،بريوت( ،املهدي

مصطفى بـن    )حاجي خليفة ( :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      -
ـ  عبداهللا القسطنطيين الرومي احلنفي     دار  ،بريوت( ،حاجي خليفة : املشهور ب

  .)هـ١٤١٣ ،ةالعلميالكتب 
 أبـو البقـاء     )الكفوي( : معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية     :الكليات -

 ، حممد املصري- عدنان درويش:  حتقيق،أيوب بن موسى احلسيين الكفومي 
  .)هـ١٤١٩ ، مؤسسة الرسالة،بريوت(

 عالء الدين علي املتقي بـن       )املتقي(:  العمال يف سنن األقوال واألفعال     ز  نك -
ـ  ،حممود عمر الدمياطي  :  حتقيق ،لدين اهلندي حسام ا   ،املتقـي :  املشهور ب

   .)هـ١٤١٩ ، دار الكتب العلمية،بريوت(
  - ل -

حممـد سـعيد    ) البوطي( :خطر بدعة دد الشريعة اإلسالمية    أالالمذهبية   -
  .)هـ١٣٩٠، ٣ط ،مكتبة الفارايب، دمشق (،رمضان البوطي

 احلسن علي بن أيب الكرم حممـد    أبو )الشيباين( :اللباب يف ذيب األنساب    -
  .)هـ١٤٠٠ ، بريوت،دار صادر: لنشردار ا(بن حممد الشيباين اجلزري، ا

احلافظ أبو الفضل تقي الدين      )ابن فهد (: حلظ األحلاظ بذيل طبقات احلفاظ     -
ـ  ،حممد بن حممد بن فهد اهلامشي املكي       دار  ،بريوت( ، ابن فهد  : املشهور ب

  .)ت.د ،الكتب العلمية
 دار  ،بريوت (، حممد بن مكرم بن علي     )ابن منظور املصري   (:لعربلسان ا  -
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  .)ت.د ،صادر
مكتبة اإلمـام    ،القاهرة (، للسيد حسني املوسوي   )املوسوي( :هللا مث للتاريخ   -

  .)هـ١٤٠٠ ،ودار اإلميان باإلسكندرية ،البخاري
 ،لألمري شـكيب أرسـالن     )أرسالن( :ملاذا تأخر املسلمون وتقدم غريهم     -

 .)هـ١٣٩٥ ،بة احلياةمكت ،بريوت(
  -م  -

 ، احلـسن النـدوي    أبـو ) النـدوي ( :ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني     -
 .)هـ١٣٩٣ ،٩ ط، دار القلم،الكويت(

 تطـوير للنـشر     :القـاهرة (،   عبد املنعم  )أبو الفتوح ( :جمددون ال مبددون   -
  .)هـ١٤٢٦ ،والتوزيع

اهليئة املصرية العامـة     ،القاهرة (،أمني اخلويل  )اخلويل( :اددون يف اإلسالم   -
  ).هـ١٤٢١ ،للكتاب

عبد ) الصعيدي: (اددون يف اإلسالم من القرن األول إىل القرن الرابع عشر -
  ).هـ١٤١٦ ،مكتبة اآلدابالقاهرة، (، املتعال الصعيدي

 ،القـاهرة  (علي بن أيب بكر اهليثمي    ) اهليثمي(: جممع الزوائد ومنبع الفوائد    -
  .)هـ١٤٠٧ ،دار الكتاب العريب ،بريوت، دار الريان للتراث

أبو حممد عبد احلق بـن       )ابن عطية (: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز      -
 ،بريوت( ،عبد السالم عبد الشايف حممد    :  حتقيق ،غالب بن عطية األندلسي   

 .)هـ١٤١٣ ،دار الكتب العلمية
ـ   ) رضا( :حممد رشيد رضا ودوره يف احلياة الفكرية والسياسية        - د أمحـد فه
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  .)هـ١٤٠٩ ، دار عمار،األردن( ،بركات الشوابكة
إبراهيم حممد  ) العلي( :حممد ناصر الدين األلباين حمدث العصر وناصر السنة        -

  .)هـ١٤٢٤ ،٢ ط، دار القلم،بريوت( ،العلي
 ، دار العـامل الثالـث     ،القـاهرة  (، وهبـة  دمرا )وهبة( :مدخل إىل التنوير   -

  ).هـ١٤١٤
علي بـن    )ابن حزم ( :املعامالت واالعتقادات مراتب اإلمجاع يف العبادات و     -

 ،دار الكتب العلميـة    ،بريوت (،أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو حممد       
  .)ت.د

الـدار   ،اهلنـد  (،)صـاحل (مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه أيب الفضل صاحل          -
  .)هـ١٤٠٨ ،العلمية

ـ      )اخلطيب البغدادي ( :مسألة االحتجاج بالشافعي   - ت أمحد بن علي بن ثاب
 ،باكـستان ( ،خاطر خليل إبراهيم مال  :  حتقيق ،اخلطيب البغدادي أبو بكر   

 .)ت. د،املكتبة األثرية
 دار  ،الرياض( ،ناصر عبد اهللا  ) الغماري( :مسألة التقريب بني السنة والشيعة     -

  .)هـ١٤١٦، ٤ ط،طيبة اخلضراء
 حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلـاكم        )احلاكم( :املستدرك على الصحيحني   -
 ،دار الكتب العلمية ،بريوت( ،مصطفى عبد القادر عطا : حتقيق ،لنيسابوريا

  .)هـ١٤١١
 ،حممد بن حممد الغزايل أبـو حامـد       ) الغزايل( :املستصفى يف علم األصول    -

 ،دار الكتـب العلميـة     ،بـريوت  (،حممد عبد السالم عبد الشايف    : حتقيق
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  .)هـ١٤١٣
ثىن أبـو يعلـى املوصـلي        أمحد بن علي بن امل     )أبو يعلى (: مسند أيب يعلى   -

 ،دار املـأمون للتـراث     ،دمـشق  (،حسني سليم أسـد   : التميمي، حتقيق 
  .)هـ١٤٠٤

 ،أمحد بن حنبل  أبو عبداهللا الشيباين   )بن حنبل ا(: مسند اإلمام أمحد بن حنبل     -
  .)هـ١٤٢٠ ، مؤسسة الرسالة،بريوت(

 ،تـاب  مناظرة مبعرض القاهرة الدويل للك     :مصر بني الدولة الدينية واملدنية     -
  .)هـ١٤١٢ ،الدار املصرية للنشر والتوزيع، القاهرة(

املعهـد   ،القاهرة (،علي مجعة ) مجعة (:املصطلح األصويل ومشكلة املفاهيم    -
  .)هـ١٤١٧ ،العاملي للفكر اإلسالمي

حافظ بـن    )حكمي( :معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول        -
 ، دار ابـن القـيم     ،لدماما (،عمر بن حممود أبو عمر    : حتقيق ،أمحد حكمي 
   .)هـ١٤١٠

 ،١٦ط،   دار الـشروق   ،القـاهرة ( ،سيد قطب ) قطب( :معامل يف الطريق   -
  .)هـ١٤١٣

 حممد علـي    : حتقيق ،أبو زكرياء حيىي بن زياد الفراء     ) الفراء( :معاين القرآن  -
 ، اهليئة املـصرية العامـة للكتـاب       ،القاهرة(،   أمحد يوسف تيجاين   ،النجار
  ).هـ١٤٠٠

: حتقيـق ،  أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين     ) الطرباين( :وسطاملعجم األ  -
دار  ،القاهرة (،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين     ،طارق بن عوض اهللا بن حممد     
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   .)هـ١٤١٥ ،احلرمني
أبو القاسم سليمان بـن أمحـد       ) الطرباين(: الروض الداين  ،املعجم الصغري  -

 : عمـان  ،بـريوت  (،أمريرحممود احلاج    و ،حممد شكور :  حتقيق ،الطرباين
  .)هـ١٤٠٥ ، دار عمار،املكتب اإلسالمي

أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم         ) الطرباين( :املعجم الكبري  -
 ،مكتبة الزهـراء   ،املوصل( ،ايد السلفي  محدي بن عبد  :  حتقيق ،الطرباين

  ).هـ١٤٠٤ ،٢ط
 ،ن فارس بن زكريـا     احلسني أمحد ب   وأب) ابن فارس ( :معجم مقاييس اللغة   -

  .)هـ١٤٢٠ ،٢ ط،دار اجليل ،بريوت( ،عبد السالم حممد هارون: حتقيق
 ،بـريوت ( ، نصر أبو زيـد )أبو زيد( :مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن     -

  .)هـ١٤٢٦، ٦ ط،املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء
 عبد الرمحن بن حممـد بـن خلـدون          )ابن خلدون (: مقدمة ابن خلدون   -

  .)هـ١٤٠٤ ،٥ط ، دار القلم،بريوت( ،مياحلضر
 ،الريـاض ( ، مجال سلطان )سلطان( :مقدمات يف سبيل مشروعنا احلضاري     -

  .)هـ١٤١٣ ،دار الوطن
: حتقيق ،حممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد        )الشهرستاين( :امللل والنحل  -

  .)هـ١٤٠٤ ، دار املعرفة،بريوت (،حممد سيد كيالين
دار  ،الريـاض ( ،صاحل بن فوزان بن عبد اهللا     ) فوزانال( :من أعالم اددين   -

  .)ت. د،الصميعي للنشر والتوزيع
 ،حممد عبد العظـيم الزرقـاين     ) الزرقاين( :مناهل العرفان يف علوم القرآن     -
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  ).هـ١٤١٦ ، دار الفكر،بريوت(
عبد الرمحن بن علـي بـن       ) ابن اجلوزي ( :املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم     -

  .)هـ١٣٥٨ ،دار صادر ،بريوت (،و الفرجبن اجلوزي أب حممد
 ، دار الشروق  ،القاهرة( ،حممود شلتوت ) شلتوت(: من توجيهات اإلسالم   -

  .)هـ١٣٩٩ ،٦ط
 دار  ،القاهرة( ،يوسف القرضاوي  )القرضاوي( :من فقه الدولة يف اإلسالم     -

  ).هـ١٤٢٢، ٣ ط،الشروق
 دار  ،بريوت( ،أبو حامد حممد بن حممد الغزايل      )الغزايل( :املنقذ من الضالل   -

 .)هـ١٤٠٥ ،٢ ط،الكتاب اللبناين
حممد ضياء الرمحن    )األعظمي( :املنة الكربى شرح وختريج السنن الصغرى      -

  .)هـ١٤٢٢ ،مكتبة الرشد ،الرياض(، األعظمي
أمحد بن عبد احلليم بـن تيميـة احلـراين     )ابن تيمية( :منهاج السنة النبوية   -

طبع على نفقة جامعة اإلمام حممد      ( ،حممد رشاد سامل  . د: حتقيق ،العباس أبو
  .)هـ١٤٠٦ ،١١ ط،بن سعود اإلسالمية

-   مؤسسة  ،بريوت( ،فهد الرومي ) الرومي( :ة يف التفسري  منهج املدرسة العقلي 
  .)هـ١٤١٤ ،٤ط، الرسالة

وقـد   ،١٠ ط ، دار ثابت  ،القاهرة (،دخالد حممد خال  ) خالد( :من هنا نبدأ   -
  .)هـ١٣٦٩ ظهرت الطبعة األوىل سنة

 ،٣ط ، دار ـضة مـصر     ،القاهرة( ،حممد الغزايل  )الغزايل(: هنا نعلم من   -
 .)هـ١٤٢٤
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إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي       )الشاطيب( :املوافقات يف أصول الفقه    -
  .)ت. د، دار املعرفة،بريوت(عبد اهللا دراز : حتقيق ،املالكي

غـريب  حممد بن عبد الرمحن امل    ) املغريب( :مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل     -
  .)هـ١٣٩٨ ،٢ط ، دار الفكر،بريوت( ،عبد اهللا أبو

 ،أبـو األعلـى املـودودي     ) املودودي( :موجز تاريخ جتديد الدين وإحيائه     -
  .)هـ١٤٠٢ ،٥ ط، مؤسسة الرسالة،بريوت(

 ،الس األعلـى للـشئون اإلسـالمية      ،  مصر( :موسوعة الفقه اإلسالمي   -
   .)هـ١٤١٨

 وزارة  ،الكويـت ( ،الشئون اإلسالمية  وزارة األوقاف و   :املوسوعة الفقهية  -
  .)هـ١٤١٤ ،٤ ط،األوقاف والشئون اإلسالمية

أبو إبراهيم حممد بن     )الفالوذة( :املوسوعة يف صحيح السرية يف العهد املكي       -
  .)هـ١٤٢٣ ، مطابع الصفا،مكة املكرمة( ،إلياس الفالوذة

 أبو الفرج عبد الرمحن بن علـي بـن حممـد          ) ابن اجلوزي ( :املوضوعات -
  .)هـ١٤١٥ ، دار الكتب العلمية،بريوت( ،توفيق محدان: حتقيق ،القرشي

: حتقيـق  ، مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي      )مالك(: موطأ اإلمام مالك   -
   .)ت.د ، دار إحياء التراث العريب،القاهرة( ،حممد فؤاد عبد الباقي

 ،األمـني األمني الصادق    )األمني( :موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية      -
  .)هـ١٤١٤ ،رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى(

حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن سليمان بـن           )الريعي( :مولد العلماء ووفيام   -
دار  ،الريـاض  (،عبد اهللا أمحد سـليمان احلمـد      . د: حتقيق ،زبر الربعي 
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   .)هـ١٤١٠ ،العاصمة
  - ن -

 ،٤ط،  القلـم  دار   ،الكويـت ( ،اهللا  حممـد عبـد    )دراز( :النبأ العظـيم   -
 .)هـ١٣٩٧

 .)هـ١٤٠٠ ، امة للنشر،جدة( ،أمحد حممد) مجال (،حنو تربية إسالمية -
  دار الفكـر اإلسـالمي     ،القـاهرة (مجـال البنـا     ) البنا( :حنو فقه جديد   -

  .)هـ١٤١٦
محد بن علي بن حممد املشهور بابن        أ )ابن حجر (: نزهة األلباب يف األلقاب    -

 ،الريـاض  (، حممد بن صاحل السديري    عبد العزيز : حتقيق ،حجر العسقالين 
  .)هـ١٤٠٩ ،مكتبة الرشد

 ،مكة املكرمـة  ( ، حممد مجيل بن علي    )خياط( :النظرية التربوية يف اإلسالم    -
  .)هـ١٤٢٤ ،مطابع الصفا

ـاد   )املوسى( : العريب يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث       النحونظرية   -
  .)هـ١٤٠٧ ، دار النشر،األردن( ،املوسى

 ،حممد أمحد علي مفـيت    ) مفيت( :ذور الفكرية للدميقراطية الغربية   نقض اجل  -
  .)هـ١٤٢٣ ،كتاب املنتدى سلسلة تصدر عن املنتدى اإلسالمي ،الرياض(

أبو السعادات املبارك بن     )اد بن األثري  (: النهاية يف غريب احلديث واألثر     -
 ،الزاوي طاهر أمحد : حتقيق ،) املشهور مبجد الدين بن األثري     ،حممد اجلزري 

 .)هـ١٣٩٩ ، املكتبة العلمية،بريوت( ،حممود حممد الطناحي
 عبد القادر بن شيخ بن      )العيدروسي( :النور السافر عن أخبار القرن العاشر      -
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  .)هـ١٤٠٥ ،دار الكتب العلمية ،بريوت(، عبد اهللا العيدروسي
) الـشوكاين (: نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار         -

  .)هـ١٣٩٣ ،دار اجليل، بريوت(،  بن علي بن حممد الشوكاينحممد
 - هـ -

 ماجـد   )الكـيالينّ ( :هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس        -
  .)هـ١٤٠٥ ،١ ط، الدار السعودية للنشر والتوزيع،جدة( ،عرسان

  - و -
 ،صالح الدين خليل بن أيبك الـصفدي      ) الصفدي( :بالوفيات الوايف بالويف  -

 دار إحيـاء  ،بـريوت ( ، أمحـد األرنـاؤوط وتركـي مـصطفى       :حتقيق
  .)هـ١٤٢٠،التراث

 ،٢ ط ، مؤسـسة املدينـة    ،جـدة ( ،حممد قطـب  ) قطب( :واقعنا املعاصر  -
  .)هـ١٤٠٨

 ،بـريوت ( ، حممد حسن هيتو   )هيتو (:الوجيز يف أصول التشريع اإلسالمي     -
  .)هـ١٤١٤ ،مؤسسة الرسالة

ملنعقد يف جامعة الريموك باألردن      ا :وقائع مؤمتر التجديد يف الفكر اإلسالمي      -
 ، جامعة الريمـوك   ،األردن( ،هـ١٤٢٢ ربيع ثاين    ١٤-١٢يف الفترة من    

  .)هـ١٤٢٥ طبع يف
  - ي -

 ،القـاهرة ( أنور اجلندي  )اجلندي( :اليقظة اإلسالمية يف مواجهة االستعمار     -
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