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  .احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد

وهو أملع . للمسلمني زةَ فة املمي  َس ل  الفَ  علم أصول الفقه ُيَعد   إن   :فيمكن القول؛ وبعد

اجلواهر يف تاج الثقافة اإلسالمية. أنشأه املسلمون عىل غري مثال سبق، وكان من ابتكاراهتم 

ورايب، واإلغريق ، فبابل عرفت رشيعة ح   رشع   ة  مَّ املجتمع ث   حيث  »يقولون:  ،ةالفذ  
بعوا قوانني جوستنيان، وليس من أمة عرب ومان اتَّ ثين عرش، والر  أقاموا األلواح اال

َّ قانونًااتلاريخ لم ت   املجتمع اإلساليم امتاز عن سائر األمم  لكنَّ ، ارفً أو تنتهج ع   ْسَت 
  .(1)«للرشع حتت اسم )أصول الفقه( ابأنه أول من وضع منطقً 

القانون الذي يعصم ذهن املجتهد ، أو هو منهج البحث عند الفقيه :أصول الفقه هو وإن  

 عن اخلطأ يف االستدالل عىل أحكام الرشع من طرقها املختلفة. 

تيارات واجتاهات فكرية متعددة، هتدف إىل تغيري املجتمعات، ويف عرصنا هذا ظهرت 

اعيه، واللجوء إىل رْصر وتدعو إىل تطوير العلوم الرشعية، وفتح باب االجتهاد عىل م  

 ات العقول. ير طر عْ ات الواقع وم  ير ضر تر قْ م  

، وقبل أن نعرض الدعوة إىل جتديد أصول الفقه :وكان من مجلة ما شملته هذه التحركات

  جديد؟راد بالت  ماذا يُ  :هذه االجتاهات واآلراء جيب أن نفهم إىل

                                                           

 (.5ص)الرسالة الرمزية  (1)
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 ث  ع  بْ ي   الل   نَّ إ  »: بنوه عىل قول النبي ا لقد كان السلف يريدون بالتجديد معنى خاص  

ه  ل   ذ    ه 
 
  ر  َع    ة  مَّ األ

ْ
ل  س  أ ال   د  دل ي    نْ م   ة  ن  س   ة  ئ  م   ك   . (1)«اه  ين  د   ه 

 والسنة بالكتاب العمل من اندرس ما بإحياء – أقواهلم غالب يف –جديد وقد فرسوا الت  

 .عنها الدين وجتريد البدع بإماتة :أي .بمقتضامها واألمر

قه نر وْ ضارته ورر بإعادة نر  :أي، (2)االيشء بمعنى تصيريه جديد   عمل جتديد  است   :ويف اللغة

العقدية، وعمل شيخ اإلسالم كدعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف املجاالت وهبائه إليه، 

 . ابن تيمية يف جمال االجتهادات

ها يعود إىل ما ذكرناه، بعض  : عمل يف هذا العرص بمعان متعددةجديد است  الت   أن   غرير 

 ها ال يتالءم مع املعنى املذكور. وبعض  

منهم، ويف دين من ليسوا د  جر جديد، ودخل يف أسامء امل  يف مسألة الت   الكالم   طر لر وقد اختر 

فبعض من يسموهنم جمددين ال يؤمنون  ؛رر خر أسامء املوضوعات ما هو من موضوعات أ  

عوى، بأساسيات الرشع، وبعض املجاالت التي قيل يف التجديد فيها ال تنطبق عليها الد  

صوص بام ل الن  و  ؤر وي   رس   فر وقد نجد من حياول التوفيق بني الرشيعة وواقع املجتمعات، وي  

 يرتاءى له. 

                                                           

 .من حديث أيب هريرة  (4291) رواه أبو داود (1)

 (.ج د د) املعجم الوسيط (2)
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ر  ق بموضوعنا هو جانب  الذي يتعل   إن   جديد يف أصول اتلَّ  :ما أطلق عليه د، وهود  حم 
القواعد اليت هي:  -بحسب ما نختاره من التعريفات-هبا  املقصود   الفقه   . وأصول  الفقه

ْ ل ي ت و صَّ   .(1)ةلَّ ة من األد  عيَّ بها إىل استنباط األحاكم الرشَّ

 فأمامنا ثالثة أمور هي من موضوعات أصول الفقه، وهي: 

  ها.األحكام الرشعية، وينابيعُ  ة التي هي مصادرُ األدل   -1

 . ةة استنباط الفقه من األدل   كيفي  بني  القواعد أو القوانني التي تُ  -2

 . من األدلة، بوساطة القواعد املذكورة هَ ق  الف   طُ ستنب  املجتهد الذي يَ  -3

فسنجد أنه سيختلط معناه بمعاٍن غريبة ؛ أخذنا باملفاهيم اجلديدة يف معنى التجديد وإذا

 املحاوالت.  ق  دْ ذوذ واالنحراف وص  بني الش   د  عنه ترتد  

ام ب  جديد يف أصول الفقه بالفعل، بل ر  الت   منها دافع   ليس يف كثريٍ  دة  تعد  م   دوافعر  كام سنجد  

ر ْخ ونوايا أ   ذلك أغراض   كان وراءر   للوصول إليها.  ل ام  من أصول الفقه س   ْت ذر رى اّت 

نذكر بعض اآلراء  :يف هذا املجال إىل املحاوالت اجلديدة أو املعارصة ضر ر  عْ نر  وقبل أنْ 

 :ذوذ أو االنحرافها مجهور العلامء بالش  تَ عَ والتي نَ قبل هذا العرص،  رْت ه  التي اشت  

ب ار امللق  اشتهر إبراهيم بن سي   :العلامء يف املجال األصويلففي أوائل عهد نشاط  -1

د  رأي  بإنكاره اإلمجاع، وإمكان حتق   (هـ231واملتوىف سنة )ام بالنظ   يف  ر  كر ذْ ي   (2)اه شاذ  قه، وع 

                                                           

 . (107 ص) والغاية واملوضوع احلد :صول الفقهأ (1)

 (.1/335)روضة الناظر برشح نزهة اخلاطر (2) 
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 اًل أو َح  م تعدياًل ه قد  أن   م  لَ ع  ومل نَ  .راء املرفوضة، وعىل أنه يف اآلاض  رر املباحث األصولية عر 

 ة اإلمجاع. ي  آخر لدليل  

هم قصدوا عدم إمكان ذلك عىل العهود آخر من العلامء، ولكن   وقد شاركه يف رأيه عدد  

د كانوا جمتمعني يف املدينة، ومل يكونوا قْ والعر  ل  أهل احلر  عىل أن   بناء   ؛(1)التالية لعرص الصحابة

  قد تفرقوا يف البلدان أو األمصار.

يف كتب  رْت ك  ملواصفات اإلمجاع التي ذ   ال  د  عر م   أو بديال  ال  موا حر د  قر مل ي   -امكالنظ  -وهم

 فض. ام اقترص كالمهم عىل اإلنكار والر  األصول. وإن  

املتوىف سنة )كان داود بن عيل األصفهاين الظاهري  :امظ  بة من عهد الن  رَ ق  وعىل مَ  -2

 ت بعمل   وة  دْ وكان ق  . «إبطال القياس»يف  اكتاب  ف أي والقياس، وأل  ض الر  يرف   ن، م  (هـ260

 ٍب رْ حر  الذي أوقد نارر  (هـ456املتوىف سنة )مذهبه اإلمام أيب حممد عيل بن أمحد بن حزم 

كري عىل اآلخذين بالقياس، مع أنه من املتحمسني د الن  بينه وبني علامء اجلمهور، وشد   ة  ير حام  

كانوا يرون املنطق اليوناين من أساسيات املعرفة، لييس، ومن الذين وطاللمنطق األرسط

 . «املنطق قريب حلدل اتلَّ »: هسام   اف يف ذلك كتاب  وأل  

 وأن  ، أصالة اإلباحةإىل التوسع يف جمال  ر  اضط   ؛ولتضييقه عىل مذهبه يف رفض القياس

، أي أنه الرشعيةفهي عىل اإلباحة األصلية ؛ يف نصوص الشارع نازلة ال نجد هلا حكاًم  كل  

 عن األخذ بالقياس.  البديلر  ها، فصار االستصحاب  كم  ب ح  ستصحر ي  

                                                           

 (.189، 185 /1)املستصفى  (1)
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 انقاذ  إاألخذ بالقياس، و رفض   لهشك  ملا ي   ال  باالستصحاب كان حر  األخذر  ويبدو أن  

 الوقائع عن األحكام.  لو  لورطة خ  

عوا يف توس   -اوهم من يرفضون األخذ بالقياس أيض  -يعةر الش   أن   نجد ؛وهلذا

األصول ) االستصحاب وأكثروا من الكالم عنه، وعن ثالثة أصول أخرى، وسموا اجلميع

، (االحتياط)، و(الرباءة)، و(االستصحاب) :، وهي(ةي  اه  قَ ة الف  ل  األد  )(، أو ةالعملي  

الرجوع إليها عند  إن   :سواء كانت هذه الثالثة األخرية رشعية أو عقلية. وقالوا (يريخ  الت  )و

  .أو اجلهل باحلكم الواقعي، واليأس من حتصيله والعثور عليه ك  الش  

، وإنام يطلقون عليها ال يسموهنا حكام   -عندهم-والنتيجة املرتتبة عىل هذه األدلة

الكتاب  :مصدره األدلة االجتهادية األخرى أي -عندهم-احلكم ألن   (؛لوظيفةا)مصطلح 

 ا.ثني عرش أيض  ل عن أئمتهم االنقر ة عندهم واسعة تشمل كل ما ي  ن  . والس  ة والعقلن  والس  

هو حماولة لفتح األخذ بام ذكرناه من األصول املنتجة للوظيفة يف وال شك أن توسعهم 

 . املجال أمام التعّرف عىل األحكام الرشعية أو الوظائف فيام ال دليل عليه من الشارع

ابعويف هناية القرن ال -3 الطويف  القوي نجم الدين طرح سليامن بن عبد :اهلجري س 

ا، رأيا  متطر  (هـ716املتوىف سنة )  . يف املصلحة -وفق املقاييس األصولية-اوشاذ   ف 

رشحه احلديث الثاين ه أورد رأيه يف يف املصلحة يذكر فيه رأيه، ولكن   اف كتاب  هو مل يؤل  

 . «ر  ا ض   ال  و   ر   ض   ال  »:  ، وهو قولهةالنووي  والثالثني من األحاديث األربعني 

  يُ  ومَل  
طلعت عليه من افيام  ا بعده إىل رأيه هذاوعلامء األصول الذين عارصوه أو جاؤ رش 

ْ عْ اتلَّ »: باسم ة كامال  بع رشحه لألربعني النووي  . وقد ط  كتبهم يف  «ح األربعنييني يف رش 
 نوات األخرية. الس  
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ه مل خيرج لكن   -وضةكرشحه ملخترص الر  م عن املصلحة يف بعض كتبه يتكل  وإن مل -وهو 

ة، وغري رضوري  ، ةرضوري   :إىل م املصلحةر ه تقسيامهت  د  قْ يف ذلك عن رأي اجلمهور فيها، مع نر 

اه ذلك تعس  وعد   اوتكل   ف  لرأي مجهور العلامء هو ما  واملخالف   ه اخلاص  ام كان رأي  ، وإن  ف 

، ام يف رشحه عىل املصلحة مطلقً الذي تكل  ، «ار   ض   ال  و   ر   ض   ال  » :أورده يف رشحه حلديث

 ال املصلحة املرسلة. 

جارة ، كالت  فعالح والن  ي إىل الص  بب املؤد  بأهنا الس   -فرْ ب الع  سر بحر  -ف املصلحةر ر  وقد عر 

  .(1)أو عادةً  ارع عبادةً ي إىل مقصود الش  بب املؤد  الس   :ع هيب الرش  سر بح، وبحر ية إىل الر  املؤد  

رعايتها مقدمة  ارع، ذكر أن  ة املصلحة من نصوص الش  ي  ج  ة عىل ح  وبعد أن أقام األدل  

 عىل ذلك بوجوه، منها:  ، مستدال  عىل النصوص واإلمجاع

 ، واإلمجاع حمل  وفاٍق  حمل   -إذن-فهونكري اإلمجاع قالوا برعاية املصالح، م   ن  أ -أ 

 ف فيه. ل  ك بام اخت  مس  ق عليه أوىل من الت  ف  ك بام ات  مس  ، والت  خالٍف 

، ارشع   يف األحكام املذموم   اخلالف   النصوص خمتلفة متعارضة، فهي سبب   ن  أ -ب

ْت ل ْف فيه، فهو سبب االتفاق املطلوب  حقيقي » املصالح أمر   ورعاية   يف نفسه، وال ُي 

  .(2)«ه أوىلباع  ، فاكن اتل رشًع 

ا يف العبادات ها، وأم  ه  بْ عىل جانب املعامالت والعادات وش   قديمر ذلك الت   قرص   ه ير لكن  

 .(3)صوص واإلمجاع ونحومها من األدلةفيها الن   رات ونحوها، فاملعتب  د  قر وامل  

                                                           

 .(239ص )التعيني  (1)

 (.260، 259ص )املصدر السابق  (2)

 .(274ص )املصدر السابق  (3)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الفقه بني الثبات والتجديد   

8 
 

وليس املقصود . وما يرتاءى هلم أنه ذو منفعة اس  الن   هي مصلحةُ ف، ة  واملصلحة عنده عام  

 . يف ذلك املصالح املرسلة التي يقول هبا اإلمام مالك

وال »من عبارات الطويف نفسه. قال:  هلذا االعتبار خالصة   رر نذك   ونجد من املناسب أنْ 
ْ  إنَّ  :يقال  ة  ي  ع  ر   نا أنَّ رْ نقول: قد قدَّ  اه، ألنَّ تلَّ بمصاحلهم فيؤخذ من أد   ع أعلم  الرشَّ

هذا  ها يف حتصيل املصالح. ثم إنَّ مْ دل ق  ن  فلْ  ؛هاة الرشع، ويه أقواها وأخص  املصلحة يف أدلَّ 
 اسة  ي  س   ا مصلحة  ادات، أمَّ قول والع  الع   يارها َع م  قال يف العبادات اليت ختىف مصاحل  ي  
 إذا ا ل، فإنَّ قْ ادة والع  فيه معلومة هلم حبكم الع   ،يف حقوقهم م لكَّفنيالْ 

 
ْ يْ رأ ع نا ديلل الرشَّ

ا صوص لمَّ انل   تها، كما أنَّ عي  يف حتصيلها َع ر  ا ه أحانلا أنَّ ن  مْ ل  فادتها، ع  عن إ   اقاعدً ت  م  
  انا أنَّ مْ ل  ع   ، باألحاكمف  ال ت   اكنْت 

 
إحلاق املسكوت عنه  :اس، وهوي  امها َع الق  م  نا بت  لْ ح  أ

 .(1)«بينهما باملنصوص عليه جبامع  

، عن القياس األصويل املعروف البديُل  واالستصحاُب ، اإلمجاعُ فاألمور السابقة: 

ألهنا تتناول  ؛ل يف جمال أصول الفقهُخ د  كانت مما يَ =  ةن  والس   ،واملصلحةُ ، الواسعُ  والقياُس 

، بل ا جتديد  إليها عىل أهن   رُ ظَ ن  ن يُ كُ مل يَ  هُ أو بتوسيع نطاقها، ولكن   ،كان بإنكارها األدلة، سواء  

يف ا هلا ذكرً  د  ج  مل نَ يف املصلحة التي  ويف  ، باستثناء أفكار الط  ة  شاذ   ا آراء  عىل أهن   ر  ذكر كانت ت  

 كالم املتقدمني. 

التجديد يف أصول إىل ا أصحاهب   ع  دْ ، مل ير ويف العرص احلارض نجد دعوات يف غاية اخلطورة

وأدلة تأخذ  عىل مناهَج  رشيعات  غيري بوجه عام، وإىل اعتامد الت  الت  ون إىل ع  دْ الفقه وإنام كانوا ير 

فإهنم جلؤوا  ؛لدعواهتم الرشعية عائقة   صوص  وحيث كانت الن   ،والواقعَ  اعتبارها العقَل يف 

                                                           

 (.280، 279ص ) التعيني (1)
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الكتاب  :إليهام األحكام الرشعية ومهاي عىل أهم أصلني تستند إىل طرق متعددة يف التعد  

  :. فدعوا إىلوالسنة

 تعطيل الكتاب. 

 أو تفسريه بحسب األهواء.  

  بادعاء عدم  تارة   :السنة بوجوه خمتلفة، بغية استبعادها عن جمال احلياةيف والطعن

ابرتك ما مل يكن معناه يف القرآن الكريم أو مؤك   وتارة   ،استقالهلا بالترشيع  وتارة  ، له د 

  .حجة لغري الترشيعية ال  بتقسيمها إىل ترشيعية وغري ترشيعية، وأ

  وأنه ينبغي أن ينظر إىل العرف والواقع عند تفسري القرآن الكريم أو السنة، كام يرى

  .ذلك الدكتور حممد عامرة

 كام يرى ذلك حممد إقبال ،أو ترك األخذ باألحاديث يف تقنني األحكام املعارصة. 

 بحسب ما يراه آخرون. أو أن ترّد األحاديث املخالفة للعقل والواقع ، 

إن السنة غري الترشيعية جيب تركها وعدم  :ف بعضهم كمحمد إقبال ويقولوقد يتطر  

 إىل غري ذلك من اآلراء. ..  جعلها أساسًا للقوانني، وأهنا خاصة بعرص الرسول 

اإلحاكم يف تميزي الفتاوى عن »إىل ما فعله القرايف يف كتابه  اوقد يكون بعضهم مستند  
غً  ، بتقسيم السنة إىل ما صدرت عن النبي «األحاكم ، وإىل ما صدرت اومفتيً  اباعتباره مبل 

 »بشأن تأبري النخل:  بام ورد عنه  ا، أو متمسك  باعتباره حاكاًم عنه 
 
  مْ ت  نْ أ

 
 ب   م  ل  عْ أ

 
 ور  م  أ

 . (1)«مْ اك  ي  نْ د  

                                                           

 .( من حديث عائشة وأنس 2363أخرجه مسلم ) (1)
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عيه، سوى ملا يد   اصحيح   امنهم مقياس   أحد   مْ د  قر جديد، ومل ي  من الت   وليس يف ذلك يشء  

 .وما ذكروه يؤدي إىل االنسالخ من الرشع يف آخر األحوالالواقع والعقل، 

 ري ٰى ُّٱ ة السنة ليس فيها هذا التفريق. قال تعاىل:واألدلة التي قامت عىل حجي  

 جس مخ ٱُّٱو  .[٤انلجم: ] َّ يه ىه مه جه ينُّو [٧احلرش: ] َّ حئجئ يي ىي  ني مي زي

 .[٦٥النساء: ] َّ جض مص خص حص مس   خس حس

 ال  » :وقال 
 
َّ ف  لْ  أ  ني 

 
 َع    ائً ك  تَّ م   مْ ك  د  ح   أ

 
 ، ي  ه  ت  يك  ر   أ

ْ
  يه  ت  أ

 
  نْ م   ر  مْ اأْل

 
 مَّ ي، م  ر  مْ أ

 
 ت  رْ م  ا أ

 ه  ب  
 
 : ال  ول  ق  ي  ، ف  ه  نْ ع   ت  يْ ه  ن   وْ ، أ

 
 .(1)«اه  ن  عْ ب  اتَّ  الل   اب  ت   ك  ا يف  ن  دْ ج  ا و  ي م  ر  دْ  أ

 بعَض  ، وإن كانت متس  هيف جتديد أصول الفق منها الكالمَ  ُض رَ مل يكن الغَ  هذه أمور   لكن  

  .موضوعاته

 من السبعينات قبل تظهر مل بخاصة – الفقه أصول جتديد أي –إثارة هذا املوضوع  ولعل  

 ،الصغرية( اإلسالمي الفقه أصول جتديد) رسالة تكون وقد السابق، امليالدي القرن

 الشأن هبذا صدر ما أقدم من، م1980 - هـ1400 سنة يف الصادرة ، الرتايب حسن للدكتور

ر ن   وقد ،احلديث العرص يف
ر متعددة يف بعض املجالت، كام ن   قاالت  م ْت رش 

 كلامت   ْت رش 

ينرشها يف  لبعض األساتذة قالوها يف مقابالت للدكتور عبداحلليم عويس، كان موجزة  

وما -( وهيأصول الفقه بني التقليد والتجديد) :ملف الرشق األوسط الفقهي بعنوان

 .ذا بالٍ  اشيئ   نْ مل تتضم   -ىلجْ يشبهها يف الكتابات العر 

                                                           

 .( من حديث أيب رافع 2663( والرتمذي )4605أخرجه أبو داود ) (1)
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، وكان الكثري ما التجديد والدفاع عن الرشيعة :، أعنيأن  يف هذا الش   الكالم   رر وقد كث  

ر ن  
كانت اقتصادية أو علمية،  ، سواء  ات احلياةد  ج  ستَ مُ وفيق بني الرشيعة وبمسألة الت  ق يتعل   رش 

أو اجتامعية، أو غريها، وكذلك واقع املجتمعات اإلسالمية ما يدخل كثري منه يف جمال 

 االجتهاد والفتوى، وما ينبغي أن يتحقق فيها. 

الشيخ حممد عبده  ، معالقرن التاسع عرش امليالديومثل هذه املحاوالت بدأت منذ هناية 

عوبة، الص   هبا بالغةر  (، ثم تتالت بعد ذلك، وكثرت إىل درجة بلغت اإلحاطة  م1905ت )

ْ  وغرير   جم 
 عاد. وي   ر  كر  لكون الكثري منها ما ي   -اأيض   -ةٍ ير د 

بالتفاسري العلمية كتفسري  بيهة  يف بعض التفاسري الش   وهذا االجتاه له سابقة قديمة

، ويف بعض ما كتبه احلكامء، أو (هـ606املتوىف سنة )( لفخر الدين الرازي مفاتيح الغيب)

( ملحمد بن فصل املقال فيام بني احلكمة والرشيعة من االتصالالفالسفة املسلمون، مثل )

بمسألة  اخمتص   يكنْ ـْم لر  هذا املوضوعر  . لكن  (هـ595املتوىف سنة )أمحد بن رشد احلفيد 

 التعبري.  التجديد، أو التطوير، إن صح  

 يف هذا املجال.  اهامً  امكانً  ث ُل مُت  ايبلة الدكتور حسن الرت  حماوَ  فإن   ؛وهلذا

ض عن اجلزئيات والتفصيالت وشطحات اللسان، وأقترص عىل أهم ما ذكره يف ر  عْ وسأ  

 جمال األدلة. 

  :يرى الدكتور الرتايب

لقلة  ؛الرجوع إىل النصوص بقواعد التفسري األصولية ال يشفي إال قليال   أن   -1

 . النصوص
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 طرائق الفقه االجتهادي التي يتسع فيها النظر. ر  و  طر ن   ه يلزمنا أنْ وأن   -2

إىل معلومات ال  للتفكري آلر  االذي من شأنه أن يكون هادي   ه  قْ الف   أصول   علمر  وأن   -3

مك كيف تستنجي ولكن ال يعلمك كيف ل  عر الفقه ي   . وقال: إن  افكر   د  هتدي إىل فقه، وال تول  

وال ندري ه. سه منزلتر خْ لم للفقه وبر عن الظ   م  إىل آخر ذلك من الكلامت التي تن   !تقود سيارة

  !!خص كيف يقود السيارةإذا كان من مهامت الفقه، بل قوانني العامل ورشائعه، أن تعلم الش

فإن دعوته التجديدية بشأن األدلة أو مصادر الترشيع تتلخص يف  ؛ومهام يكن من أمر

 األمور اآلتية: 

بعض النصوص ويؤخذ منها املعنى اجلامع،  ير ، بأن نستقر  األخذ بالقياس الواسع -1

 د، فيقاس عىل ذلك. ْص أو القر 

 وتوسيع نطاقها.  ،التوسع يف املصالح املرسلة واملقاصد -2

 ، وتفعيل بعض األصول املبنية عليه. األخذ باالستصحاب الواسع -3

 . األخذ باإلمجاع وفق صورة جديدة ختتلف عن صورة اإلمجاع التقليدي -4

 . من مصادر الترشيعا جعل أمر احلاكم وقراره مصدرً  -5

 عن هذه األمور:  اموجز  ا وسنذكر فيام يأيت كالم  

 (1)ال يفي بمتطلبات احلياة فريى أنه بمعايريه التقليدية حمدود   ؛أما القياس . 

                                                           

 . (22ص )جتديد أصول الفقه  (1)
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ة يف تبيني أحكام النكاح والشعائر واآلداب، فسريي  لألصول الت   ح استكامال  ام صلر ورب  

 .(1)ولكنه ال جيدي يف املجاالت الواسعة يف الدين

ر إىل مجلة من نظر ي   ا، بلد  حمد   اعليه نص   يس  ق  ينبغي أال يكون األصل املر  ؛ولذلك

من مصاحله،  نة  ي  عر م   من مقاصد الدين، أو مصلحة   ني   عر م   د  قصر ستنبط منها مر صوص، وي  الن  

هذا القياس  ى ذلك املقصد عند التطبيق عىل الوقائع أو النوازل اجلديدة. وأن  خ  ثم نتور 

درجة أرقى يف البحث عن جوهر مناطات  -أو قياس املصالح املرسلة-اإلمجايل الواسع

  .(2)األحكام

مفهوم القياس بمعنى القاعدة العامة املتوصل إليها وما ذكره الدكتور الرتايب يدخل يف 

وا  بع  ت  ، وهذا أمر م  باستقراء طائفة من النصوص واألحكام ْلغ  ومعلوم للعلامء، ولكنهم مل ي 

لكونه أقوى يف الداللة عىل حكم الوقائع  ؛العلة املعروف، أي قياسر  األصويل   بسببه القياسر 

 من القواعد العامة. 

  ُيرى الدكتور الرتايب أن الرشيعة مل  :به مجهور العلامء ر  ق  ويف االستصحاب الذي ي

ها عليها أقر   ف  تعارر م   ما كان يف املجتمع اجلاهيل القديم، بل كانت هناك أمور   كل   ْل د  بر ت  

عليه ينبغي  منها، فام مل يرد من الشارع دليل   تدخل يف إصالح ما اعوج  الرشع، وإنام 

يف العمل به، وإبقاؤه عىل ما كان عليه. وذكر بعض القواعد املبنية عىل ذلك،  االستمرار  

 وهي: 

 

                                                           

 (.23ص ) أصول الفقهجتديد  (1)

 (.25، 24ص املصدر السابق ) (2)
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  .األصل يف األشياء احلل -1

 .ويف األفعال اإلباحة -2

 .ويف الذمم الرباءة من التكليف -3

  .مقبولة عبادة   -يقصد به وجه اهلل-قه املؤمنما تطو   وكل   -4

 نْ فير  ،ص  الن   در ر  إال أن ير  مرتوك ذ ملتاع احلياة الدنيا عفو  خ  ما أُ  وكل   -5
أو  و  فْ العر  ي صفةر ف 

 .(1)اإلباحة عن فعل معني

 النظر إىل الواقع الذي، ثم النظر يف األصلني الواسعني، ثم البدء بالنصوص :وهو يشرتط

اطبيق مؤد  ى عند الت  فر لالفهم الذي يتبادر من النصوص قد ي   ألن   ؛وأسبابهه نعيشه بمصاحل  ي 

  .(2)ينيف الد   رة  د  قر م   ، أو مصلحة  آخر   قد يأباه نص  وإىل حرج عظيم، 

قامت عىل صحتها  رة  قر  م   ، وما ذكره أمور  ا، أو جتديد  اولسنا نرى يف كالمه هذا جديد  

يف األشياء  فليس األصُل  -كام أطلقها -ق األقوالطلَ ولكن ال ينبغي أن تُ األدلة الرشعية، 

 : األصُل قاَل يُ  واب أن  . فالص  وما هو نافع   فريق بني ما هو ضار  من الت   د  ، بل ال بُ اطلقً مُ  ل  احل  

 . حريمُ الت   يف املضار   األصَل  ، كام أن  ل  يف املنافع احل  

 لت  غ  ئه ُش يقبل جميء الرشع، وبعد جم فصحيح   ؛كليفة من الت  م  الذ   براءةُ  األصَل  ا أن  وأم  

  .، ويبقى ما عدا ذلك عىل األصل املذكورالذمة بام أمر به الشارع

                                                           

 (.28،  27ص )ديد أصول الفقه جت (1)

 .(28ص )املصدر السابق  (2)
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غري  «عبادة مقبولة -يقصد به وجه اهلل-قه املؤمنطو  ما تَ  وكل  » وقول الدكتور الرتايب:

 ع بأنه يقصد وجه اهلل.طريق االبتداع يف الدين، وكل مبتدع إنام يتذر  مقبول وهو 

صعب التحقيق إن  -بالصورة التي رسمها له األصوليون-فإنه  ؛ق باإلمجاعوأما ما يتعل  

 هو ما ار  تعذ   أكثر املايض يف وهو -العرص انقراض فيه اشرتطنا إذا سيام ال-ار  عذ  تر مل يكن م  

 .عرص احلايلال يف

اختار بشأن حكم جاحد  (هـ631املتوىف )حمققي األصوليني كاآلمدي  وهلذا نجد أن  

ْ فصيلالت  املجمع عليه  يف  ملا كان داخال   ام بكفر من جحده، إال إذا كان جاحد  كر ، وهو أال حي 

حقيقة اإلسالم، أو ما ثبت من الدين بالرضورة كالعبادات اخلمس، ووجوب اعتقاد 

 . (1)فال تكفري جلاحده ؛وأما إن مل يكن كذلكالتوحيد والرسالة. 

مل رنْي  بذكر رأي عا ي. وأكتفعدم إمكان انعقادهوقد مالت طائفة من علامء هذا العرص إىل 

 الوهاب خالف والشيخ عبد، يحممد اخلرض خالشي :يف هذا املجال، مهاْين  مشهورر 

 . 

 يقول الشيخ حممد اخلرضي:

عليهم، ويه  ْت ض  ر  َع الفتوى يف مسألة ع   أمجعوا فعاًل ويبىق هذا السؤال وهو: هل »
 من املسائل االجتهادية؟ 

بني الصحابة  اال نعلم فيها خالفً  كثريةً  هناك مسائل   بأنَّ  :ويمكن اجلواب َع ذلك
بآراء  اأفتو اأما دعوى العلم بأنهم مجيعً به،  ن احلكم  مك  ما ي   يف هذا العرص، وهذا أكث  

 .فيه دعوى حتتاج إىل برهان يؤيدها ؛متفقة، واتلحقق من عدم املخالف
                                                           

 (.1/282)اإلحكام  (1)
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وانتقال الفقهاء إىل أمصار املسلمني،  -عرص اتساع اململكة-أما بعد هذا العرص
ع ناز  ، مع االختالف يف الم  د  ونبوغ فقهاء آخرين من تابعيهم ال يكاد حيرصهم الع  

ل َع يسه   ال إذ ذاك مما ؛دعوى وقوع اإلمجاع ن  ظ  ة واألهواء املختلفة، فال ن  يالسياس
 م أنَّ عل  ال ي   -اأيضً  -كثرية يف هذا العرص مسائل   ْت د  ج  ، مع تسليم أنه و  قبول   س  فْ انلَّ 

 خالف يف حكمها. اأحدً 

من ادىع اإلمجاع فهو اكذب، لعل انلاس قد » :نفهم عبارة أحد بن حنبل؛ ومن هنا
وبعض فقهاء احلنابلة  .«نعلم انلاس اختلفوا إذا لم يبلغهاختلفوا، ولكن يقول: ال 

 .(1)«...يرى أن اإلمام يريد غري إمجاع الصحابة

 الوهاب خالف، فيقول: وأما الشيخ عبد

« 
 
إذا ن انعقاده مك  ال ي   -اهانَّ بتعريفه وأراكنه اليت بيَّ - اإلمجاع   أنَّ  :اجح  راه الرَّ واذلي أ

ه احلكومات أمر   ْت تولَّ  انعقاده إذا ويمكن ،وشعوبهاه إىل أفراد األمم اإلسالمية أمر   ك   و  
، فلك حكومة تستطيع أن تعني الرشوط اليت بتوافرها يبلغ اإلسالمية َع اختالفها

 .الشخص مرتبة االجتهاد، وأن تمنح اإلجازة االجتهادية ملن توافرت فيه هذه الرشوط
  .(2)«وبهذا تستطيع ك حكومة أن تعرف متهديها وآراءهم يف أي واقعة

د عهد الصحابة، وفيما عدا هذه الفرتة يف ادلولة األموية باألندلس، عْ ا ب  وأمَّ » وقال:

 .(3)«من أكث املجتهدين ألجل الترشيع فلم ينعقد إمجاع، ولم يتحقق اجتماع  

                                                           

 (.314، 313ص )أصول الفقه  (1)

 (.55، 44صعلم أصول الفقه ) (2)

 املصدر السابق. (3)
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عن  ايب بديال  مه الدكتور الرت  فينبغي البحث عن البديل، وما قد   ؛رك  وإذا كان األمر كام ذُ 

 وهو اتفاق املجتهدين من أمة حممد  بحسب الصورة املذكورة يف كتب األصول-اإلمجاع

د  أقول -ديني أو رشعي حكم عىل العصور من عرص يف عر  بديال : ما قدمه الدكتور الرتايب ي 

 ألن   ؛االجتهاد وفق الفقه اإلسالمي التقليدي حتتاج إىل ضبطفهو يرى أن نتائج  ؛غري مقبول

  .عتها تؤدي إىل تباين املذاهب واآلراء واألحكام، وهلذا فهي حتتاج إىل الضبطَس 

تسوية اخلالف،  لطان مجاعتهم تدبرير  املسلمون بس  وابط يف رأيه هي أن يتوىل  الض   وأهم  

واالجتامع، يتشاور املسلمون يف األمور الطارئة يف ه إىل الوحدة. ويتم ذلك بالشورى ورد  

يالحق يف املسألة  ، والذي هو أقل علام  علام    من هو أقل  حياهتم العامة، فالذي هو أعلم يبرص  

، ويدور بني الناس اجلدل والنقاش حتى ينتهي يف آخر األمر إىل حسم من هو أكثر علام  

 ر جيمع عليه املسلمون أو يرجحه مجهورهم أورأي عام، أو قرا لورالقضية، إما بأن يتب

أو تكون مسألة فرعية غري ذات خطر يفوضونها إىل سلطانهم، وهو »سوادهم األعظم 
من أمري املسلمني إىل الرشيط والعامل  اءً من يتوىل األمر العام، حسب اختصاصه بد

 .(1)«الصغري

ها اذلي إىل اجلماعة املسلمة حقَّ  يمكن أن نردَّ »ويرى الدكتور الرتايب أنه هبذه العملية 
ويمكن بذلك أن تتغرير أصول  .اكن قد بارشه عنها ممثلوها الفقهاء، وهو سلطة اإلمجاع

الفقه واألحاكم، ويصبح إمجاع األمة املسلمة، أو الشعب املسلم، وتصبح أوامر احلاكم 
 .(2)« يف أصول األحاكم يف اإلسالمنْي كذلك أصل  

                                                           

 .(30، 29ص جتديد أصول الفقه ) (1)

 . (23ص )للدكتور حممود الطحان  ،التجديد بني السنة النبوية وأدعياء التجديدمفهوم  (2)
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  !عن اإلمجاع ح بديال  بصي   م به، أو أنْ ل  سر ي   أنْ  ن  مك  هذا الكالم ي   مثلر  أن   وال أظن  

واجلهلة وعموم الشعب يف االستفتاء عىل مسألة علمية  ل العوام  دخ  وكيف يمكن أن ير 

 ؟!القابلة للجدل غرير  صوصر الن   ضر عار  ت   يف األ طر العامة للترشيع، وأال   لر دخ  ينبغي أن تر 

 ن رد  مك  ه يُ ورة املطلوبة يف كتب األصول، فإن  بالص   اإلمجاع غري ممكن   ا نرى أن  وإذا كن  

 كانت   ادرة عنهم، سواء  ذلك للمجامع الفقهية يف البالد اإلسالمية، واعتامد اآلراء الص  

 سديد   ف رأي  ال  رأي الشيخ عبد الوهاب َخ  وهلذا فإين أرى أن   ؛باإلمجاع، أو باألغلبية

 وعميل.

فيمكن أن حنتكم إىل الرأي العام املسلم، ونطمنئ » :دى من قول الرتايبوهذا أج
يف أن يضبطوا مدى االختالف ومدى  إىل سالمة فطرة املسلمني، حىت لو اكنوا جهااًل 

 ؟!إىل فطرة اجلهلة ن  أمر طْ ي   وال أدري كيف يمكن أنْ  (1)«اتلفرق

 ة  فرس  ها م  ب نفسر بوجه عام وتنص  جديد عي الت  فإن هناك طائفة أخرى تد   ؛وبإزاء ذلك

 ، أو جتعل  بعد النبي  ة  ة، وخاص  حلي  رْ الرشيعة مر  لآليات واألحاديث. وترى أن   لة  و  ومؤر 

ر  االواقع أساس   : اآليات عىل أسباب النزول، فتقلب القاعدة األصولية لألحكام وتقرص 

 «السبب ال بعموم اللفظ العربة بخصوص» :إىل «العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب»

بأهنا  ة  حر ر  بغية تعطيلها، وإلغاء العمل هبا، فر  ف؛أو حتتال عىل النصوص بالتفسري املتعس  

 !دون االلتزام بضوابط االجتهاد، وقواعد األصول اعلمي   احققت إنجاز  

                                                           

 (.21صمفهوم التجديد بني السنة النبوية وأدعياء التجديد، للدكتور حممود الطحان ) (1)
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منهج الكاتب  مونس  رتص من ضوابط االجتهاد يم يف دعوهتم إىل التخل  ويبدو أهن  

  !«قاعدةَ  ال  ة الذهبية أدالقاع إن  » :يف قوله (برناردشو)رلندي اإلي

يف املجاالت النقدية يف األدب، التي كان يامرس عمله فيها، ولكن  وقد يكون ملا قال وجه  

 رة، ومضار  ط  خر  ذلك سترتتب عليه نتائج   ن  أل ؛ذلك ال يصلح يف املجال الذي نحن بصدده

 هلا. ال حرصر 

وجيه التي خاض يف جماهلا طائفة من فسري والت  لذلك بمحاوالت الت   لر ث  مر وأكتفي بأن أ  

ام هو نوع من التأويل البعيد، والذي الذي صنعوه إن   إن   ا.اعني فيام يسمونه جتديد  هؤالء الس  

 مل يستوف الرشوط. 

، ومن غري اعىل معناه قطع   داال   اهر، واعتبوا النص  والظ   ص  ون بني الن  ق األصولي  لقد فر  

، امرجوح   عىل معناه، لكنه حيتمل غريه احتامال   اهر فهو وإن دل  ظ  ا الاحتامل لغريه. أم  

 ها:أمه   جوء إليه إال برشوطٍ ال جيوز الل   امرجوح   ولكونه احتامال  

ة للخوض الالزم ةر ، بأن يستويف الرشوط العلمي  ل أهاًل لذلكاظر املتأو  أن يكون الن   -1

 فيام خيوض فيه.

 .إليه َف رُص    ملااًل اهر حمتم  فظ الظ  أن يكون الل   -2

به داللة اللفظ عىل ما رصفه قرص   ي ف للفظ عن معناه دليل  ار  ل الص  أن يكون للمتأو   -3

 .إليه من املعنى

 التي فاسريوالت   أويالتللت   ومقبوال   معقوال   امقياس   تصلح – يبدو فيام –وهي رشوط 

ْ  صوصللن   ركر ذْ ت    .أويالت البعيدة وغري املقبولةالت   من اكثريً  فوازي   عليها اواعتامدً  ،ةعي  الرش 
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 ُ ة بط، وإعراضه عن األمور اخلفي  علم أصول الفقه، واهتاممه بالض   ةَ ق  مدى د   وهذا يبني 

به؛ لتضييقه عليهم،  اق ذرع  جديد املطلر الذي ضاق دعاة الت   األمر   املبهمة غري املنضبطة،

وا بالغرائب التي ؤه جماالت االنفالت عن الفهم الصحيح عليهم، فأعرضوا عنه وجاوسد  

  !ىل، بدعوى تأويلها بام يوافق الواقعكْ من بعضها الث   ك  ضحر تر 

ة إىل إلغاء احلدود الرشعية، واالعتامد عىل الواقع، ير ام  ومن هذه التأويالت الر  

 الرسقة: ، ما ذكروه بشأن حد  ةصهات اخلاوالتوج  

، ليس فيه ااملجتمع قبل عرص الرسالة كان بدوي   يذكرون أن   :ففي أحد هذه التأويالت

لذلك، لكوهنا حتقق  بالقطع مناسبة   ة  البدني   سجون يوضع فيها السارق، فكانت العقوبة  

 أمرين:

 قة.ة الرس  إمكاني   تعطيل   األول:

 تعرفه، وحتذر منه. اسر جتعل الن   ارق بعالمةٍ الس   م  ْس : ور والثاين

 اوملا جاء عرص الرسالة مل خيتلف املجتمع عام كان عليه، فأبقى الشارع قطع اليد حد  

ن الذي  :ومعنى ذلك. كام  رشعي اللرسقة، فصار ح أنه ال يطبق هذا احلد يف عاملنا املتمد 

وب، وحتفظ لآلخرين أمواهلم، فتحت فيه أبواب السجون، التي متنع السارق من اهلر

 .(1)وتقيهم من أرضاره

(، بل وردت فيه عبارة من رسقالقرآين مل ترد فيه عبارة ) النص   أن   :ويف تأويل آخر

( وهاتان الكلمتان وصفان ال فعالن، والوصف ال يتحقق يف الشخص السارق والسارقة)

                                                           

 (.63، 62ص )للدكتور حممد عابد اجلابري  ،وجهة نظر (1)
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(، وال يوصف فرد بأنه جواده )إن   :مرتنيإال بالتكرار، فال يقال ملن ظهر منه اجلود مرة، أو 

؛ وعىل هذاد به من قامت به صفة العقل. قصر مرة أو مرتني، بل ي   ل  عق  د ير ج  ألنه و   ؛(عاقل)

فإن عقوبة قطع اليد هي للسارق الذي تكررت منه الرسقة، أما من مل تتكرر منه فيمكن 

 . .(1)امعاقبته بام يردعه عام هو فيه قطعً 

 غاب هذا الفهم عن علامء السلف، من لدن عرص الصحابة حتى اآلن، وال ندري كيف

 !؟!عيوهم األعلم باللغة ودالالت ألفاظها من هذا املد  

تربز طائفة جريئة عىل احلق، جماهرة بالرفض ملا جاء يف تراث هذه  :موإىل جانب من تقد  

فمنهم من يظهر اإليامن باهلل ورسوله، ويذكرمها بإجالل  ،اواحًد  ااألمة، لكنها ليست صنفً 

ينسج  اعام   اتفسري   امحكام، أو يعطي ألحكامه جاء عنهام من األض عام  عر  وتقدير، ولكنه ي  

 سالة، أو يفرسمها بام يروق له.بالوحي والر   ر  عىل منواله، ومنهم من يكف  

   سنكتفي بذكر شخصيتني، مع وجود الفرق بينهام، وذلك  :نف األولفمن الص

تصار أحدمها عىل جانب حمدد، وهو خطري، ونشاط الثاين يف جماالت متعددة، مبثوثة يف قال

 كتبه وحمارضاته. 

 الذي يرفض أن يكون ما جاء عن اهلل  فهو املستشار حممد سعيد العشاموي: أما أوهلام

عام يفهمه  اخمتلف   ا الرشيعة تفسري  فرس  مان، وي  الز   ر  عىل مر للتطبيق  صاحلة   اورسوله أحكام  

 الناس، ويستدل باللغة الالتينية، وباملعاجم، وبالتوراة واإلنجيل، عىل ما يرومه. 

                                                           

اجلنايات املتحدة يف »هذا الرأي إىل كتاب  بر سر . وقد نر (145ص )للدكتور عبد احلميد متويل  ،مناهج التفسري يف الفقه اإلسالمي (1)

 .لألستاذ رضوان شافعي املتعايف «القانون والرشيعة
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ام هي األحكام، وإن   يعةر الرش   أن   - «أصول الرشيعة»كام ذكر ذلك يف كتابه  -فهو ال يرى

فالرشيعة يه املنهاج اذلي يهيمن َع األحاكم، ويطبعها »هي املنهاج والطريق. يقول: 

 .(1)«وليست يه األحاكم حبال من األحوال بطابعه،

 وريسزلقد اكنت رشيعة أو» ثم أخذ خيوض يف حتديد معاين الرشيعة املختلفة، فقال:
ورشيعة ... اإليمان بالل واالستقامة  :واكن ادلين عنده هو الرشيعة .دريس( يه ادلينإ)

د اجلزاء للك إثم، وتدعو ألعمال  ، فيه تضع احلقوق مع الواجبات وحتدل موىس يه احلقر
احلب اذلي .. ورشيعة عيىس يه احلب .الواجبات، دون حتقيق، وتطبق اجلزاءات بشدة

 يدعو صاحب احلقر أال يبحث عن حقه، ومن ل احلق يف اجلزاء أال يفكر يف اجلزاء.

  !وا أعداءكمأحب  

 ّ! نيكمكوا الع  بار

 !إيلكم أحسنوا ملن يسيئ  

وتمازج اجلزاء بالعفو،  .ورشيعة حممد يه الرحة، الرحة اليت تزاوج بني احلق واحلب
 .    (2)«واتلعامل بالفضل واملعروف

تفاسري عديدة للرمحة، ثم يذكر أن رشيعة اإلسالم، ومنهج القرآن، ال يمكن يف ع ثم يرشر 

 !ص  للن   اإلنسانُ  ق  لإلنسان، ومل خيلَ  ص  الن   َق ل  ولقد ُخ أن يكونا قد قصدا إال اإلنسان، 

                                                           

 (.178ص )أصول الرشيعة  (1)

 .(180،  179ص املصدر السابق ) (2)
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عن الطبيعة،  غريب   أمر   ،يف قاعدةٍ  ، واحلياة  يف لفظٍ  وح  ، والر  اإلنسان يف نص   س  بْ وحر 

كل يوم هو يف م املثل األعىل يف احلركة والتجديد )قد  روح اإلسالم الذي ي  ل ضاد  وم  

   (1)(!!شأن

ولسنا نفهم من هذا التجديد الذي يقدمه العشاموي غري االنسالخ من األحكام الرشعية 

 تشاء ما ع  فرش   –كام يراه  -واالكتفاء باملنهج الذي هو الرمحة وترك نصوص الكتاب والسنة 

  !املعامل واضحة غري اطةاملط   الرمحة نطاق يف تشاء ما وافعل  

الرشيعة هي املنهاج، وأن منهاج  ألننا عرفنا أن   ؛إليها حاجة ال الفقه فأصول ؛هذا وعىل

الرمحة، فكل الطرق املؤدية لذلك، والوسائل املحققة هلا من  الرشيعة اإلسالمية حتقيق  

 أصول الفقه. واهلل أعلم.

أصول )مه يلغي ما قد   لكن   يف أصول الفقه، د  ه جمد  ع أن  العشاموي وإن مل يد  واملستشار 

 التي هي ذروة املنهج، أو الرشيعة اإلسالمية. (محةالر  ه )قامر مر  يم  ق  املعروف، وي   (الفقه

   الذي يرى االعتامد عىل املقاصد حممد عابد اجلابريفهو الدكتور  ؛ل اآلخرُج ا الر  أم ،

. ويرى جتديد املقاصد، وأن يكون ةللفهم واالستنباط، دون األحكام اجلزئيا الرشعية طريق  

عىل مكانه وزمانه املتقدمني، ويرى رضورة فتح آفاق جديدة  االعمل بالنص مقترص  

ه مل يظهر جمتهدون تتوفر فيهم الرشوط الرضورية ملامرسة االجتهاد لالجتهاد املعارص، وأن  

التي ترقى إىل مستوى طبيعة مشاكل العرص وحتدياته. ويرى أن أهم رشوط إىل الدرجة 

 االجتهاد العرصاين املطلوب، هي:

                                                           

 .(181ص ) أصول الرشيعة (1)
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 .انفتاح العقل عىل احلياة واملعطيات اجلديدة واالطالع عىل خمتلف العلوم املعارصة -1

 .االنطالق من املقاصد الرشعية -2

 .(1)من املقاصد اجزءً اته اته وحتسيني  وحاجي   ات العرصجعل رضوري   -3

ُ رص  َح  ويرى أن    ،والنسل ،والعقل ،والنفس ،الدين) :ات يف احلفاظ عىلوري   الرض 

 قائاًم  افيه من داخل املجتمع اإلسالمي الذي كان يف وقتهم يشكل عاملً  ا، كان منطلقً (واملال

 .رذكَ يُ  هلا شأن   ن  كُ عن غريه من املجتمعات التي مل يَ  ستقاًل بذاته، مُ 

َ إن  ويقول:  فيه األحوال  ت  نا نعيش يف جمتمع أصبحنا فيه تابعني ال متبوعني، وتغري 

 .احلقوق ت  رَ وتطو  

ضاف احلقوق األساسية للمواطن واملجتمع املعارص إىل تلك ت   بأنْ  فهناك اقرتاح  

 ات. ومن هذه احلقوق:وري  الرض  

 احلق يف حرية التعبري. •

 احلق يف العمل. •

 التعليم.احلق يف  •

 احلق يف العالج. •

 :ويدخل يف احلاجات

  .احلاجة إىل تنشيط اإلبداع الفكري ▪

 .اكتشاف املعارف الصحيحة واحلاجة إىل ▪

                                                           

 وما بعدها.( 58ص )للدكتور حممد عابد اجلابري  ،وجهة نظر (1)
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أو  (ر  االجتهاد احل)إىل  ام هو دعوة  ألصول الفقه، وإن   وليس يف هذا الكالم ما هو جتديد  

 . من املقاصد الرشعية التي ينبغي أن تنبعث من رضوريات العرص اانطالقً  ؛(قاملطلَ )

 املحافظةُ  مس املطلوب  ات اخلَ ي  ل  عن الكُ  ما هو خارج   مه من مقاصَد ولسنا نرى فيام قد  

 ُق تتحق   وطرق   ام هي وسائُل . وإن  ُب َس والن   ُل واملا ُل ق  والعَ  فُس والن   ينُ ، وهي الد  اعليها رشعً 

 .اتي  ل  عىل هذه الكُ  هبا املحافظةُ 

ة، وبمالحظة نصوص الشارع التي عي  وابط الرش  هذه املقاصد بالض   طْ بر رْ ولكن إذا مل ت  

 در د  ح  ن   يكفي أنْ  :من األحكام الرشعية، أي اانسالخ   هي األساس يف تكوينها، فإهنا تعد  

هي املقاصد بحسب فهمنا  -عىل هذا-. فتكون أصول الفقه املقاصد ثم نبني أحكامنا عليها

 .د باالعتبارات الرشعيةوإدراكنا وعقولنا وواقعنا ومصلحتنا املطلقة التي ال تتقي  

 الدكتور حممد أركونمها  -اأيض  -نْي صر خْ عاته شر فسنذكر من د   ؛وأما الصنف الثاين ،

 .يوالدكتور حسن حنف

 هبا. وسنكتفي من ذلك متعددة نرش فيها آراءه، وبرش   له كتب   فالدكتور حممد أركون 

من االجتهاد إىل نقد العقل »باستعراض بعض آرائه يف اثنني من هذه الكتب مها: 

ملا يراه يف أصول  اإذ مها يمثالن نموذج  . «تارخيية الفكر العريب اإلسالمي»و  «ياإلسالم

ل تكلم عن املصدر األول ألصول ففي كتابه األو   ؛الفقه اإلسالمي، أو مصادره األصلية

سمي  الر   ته، وسامه القرآنَ ك يف صح  فشك  . وهو القرآن الكريمالفقه، 
(1). 

                                                           

 . (34ص ) من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي (1)
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 ؛ه من إنتاج األصوليني، وأن  عنير رشر  ة امل  ي  انتهاز   ب  اس  نر ه ي  واملنسوخ بأن   خر اس   الن  وفرس  

  .(1)صوص املتناقضةملواجهة الن  

 .(2)وريثتشكيل علم الت   باآليات القرآنية من أجل   ب  الع  بالت   حابةر الص   م  ه  ويت  

 مة  قاور يف تفسري آيات الكاللة بأهنا م   (هـ310ت  )هم حممد بن جرير الطبي  ويت  

ث وصف  بس  ستر م   د    .(3)ي إىل زعزعة نظام اإلرث العريب السابقيؤد   اجديد   الة ملا حي 

 ت  عْ كنر  ،ها عىل علامء املسلمنيط  سق  ة، وي  واألجنبي  ة رصاني  ويستخدم املصطلحات الن  

 ة، واإلمجاع باإلمجاع األرثوذوكيس، وهكذا.ة باملذاهب األرثوذوكسي  املذاهب الفقهي  

الكتاب  :يتكلم عن املصادر الفقهية األربعة «تارخيية الفكر العريب اإلسالمي»ويف كتابه 

بالكتاب يف صحته ويف  ك  ك  شر فهو ي   ؛والسنة واإلمجاع والقياس بام هو من كالم املالحدة

 ا فيام عدا بعض النصوص القليلة.ر  ا مستم  ة ليست إال اختالق  ن  الس   ، ويرى أن  امصدره أيض  

ق عىل بعض املسائل الكبى مثل الصالة، واالحتفال بعيد ب  نظري ط   اإلمجاع مبدأ   وأن  

 النبي!! 

 الرشيعة بأن الكبري الوهم ذلك شيوع أتاحت كبى ة  يلر ح   – رأيه يف –وأما القياس فهو 

 .(4)عاملخرت القانون كل تقديس ليتم اجلديدة؛ املشاكل ل  حير   ،إهلي   أصلٍ  ذات  

                                                           

 .(69ص من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي ) (1)

 (.63ص )املصدر السابق  (2)

 (.52ص )املصدر السابق  (3)

 وما بعدها. (297ص )تارخيية الفكر العريب  (4)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أصول الفقه بني الثبات والتجديد   

27 
 

إذ  ؛فمن الصعب أن ُيَعد  مثل هذا الطرح داخاًل يف جمال جتديد أصول الفقه ؛وعىل هذا

 ُب ل  هلا، وقَ  وإلغاء   ف  س  ها، وما يبديه من رأي هو نَ دَ د  هبذه األصول حتى جُيَ  هو ال يعتد  

  !إهلي إىل أهنا اجتهاد برشي مصدر  ذاُت من أهنا  حقيقة الرشيعة

وهذا يؤكد ما ذكرناه من أنه ال توجد أرضية بيننا وبينه يمكن أن يرجع إليها عند 

وحينئذ ليس هناك إال العقل الذي يلجأ إليه إلثبات األلوهية االختالف واالحتجاج، 

 .والنبوة، وصحة الرسالة، وهذا ليس موضوع البحث

 يعلن أنه صاحب  لكنه -كام هو حممد أركون -فإنه رصيح؛ أما الدكتور حسن حنفي

 اعليه مخسة عرش قرن   قضية، وصاحب فكر شيوعي، هيدف إىل هتديم بناء الدين الذي مر  

  !ىنر بْ وهو ي  

 قيل  الدليل الن   أن   «الرتاث والتجديد»يرى يف كتابه  الدكتور حسن حنفي أستاذ جامعي

، وكالمها ال اأو متن  ، اه ال يعتمد إال عىل صدق اخلب سند  ره، ألن  اخلالص ال يمكن تصو  

، اشيئ   ت  ثب  لرشوط التواتر. فاخلب وحده ليس حجة، وال ي   اوالعقل طبق   يثبتان إال باحلس  

( قال اهللعىل عكس ما هو سائد يف احلركة السلفية املعارصة، من اعتامدها شبه املطلق عىل )

 ، وكأن  ل  قْ والعر  س  دون إعامل احل   -وحدها-ةقلي  الن   ج  جر (، واستشهادها باحل  قال الرسولو)

 . (1)برهان   قلر الن   ، وكأن  ة  ج  ح   اخلبر 

أخطبوط كبري،  -يأو ما يسميه باإليامن السلف-الرشيعة اإلسالمية ه يرى أن  أن   :والغريب

وحنن منذ فجر انلهضة العربية احلديثة وحىت اآلن ». يقول: وأنه هيدف إىل حتجيمه
، اا، وأكث رسوخً يف اتلاريخ منَّ  اإليمان السلف، إال أنهم أطول باًع  حناول أن خنرج من

                                                           

 .(391، 390 /1)الرتاث والتجديد  (1)
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ة، كيف نستطيع أن حنجم هذا األخطبوط يَّ ووراءهم تراث حضاري ضخم، وحنن األقلل 
 . (1)«؟!الكبري

باهلدم  ، أي أنه يبدؤهاوليس إجيابي   بي  لْ النقد سر  نه يرى أن  إه شيوعي ماركيس، وإن   :وقال

املجتمع العريب إىل إخوته  م  ل  سر ه إذا استطاع ذلك فإنه سي  ن  إم، أي للدين. ولعوائق التقد  

  .(2). ويقول: أنا ماركيس شاب، وهم ماركسيون شيوخي االعلامنيني، لكي يبنوه إجياب

 (ةي  يك  ت  ك  ل  َياة الد  ي  باملاد  )يؤمن  كافر   د  ح  لْ فهو م  ا؛ ماركسي   -كام قال -وإذا كان حسن حنفي

عزيز رشيف  :لبر املرتجم للعربية من ق  ] «ةارخيي  ة الت  املادي  »يف كتاب  ستالني(. يقول ةي  ل  َد جلَ ا=)

ا[ خالد بكداش، رئيس احلزب الشيوعي السوري :لبر ومن ق   سوف ايلوناين ل  يْ الف   الكم   إنَّ »: أيض 
. العالم اكن وما زال يشتغل بنظام وسيتجمد بنظام لم ُيلقه هلإ القديم ديمقريطس: إنَّ 

فإذا كان هذا هو واقع . «ةيَّ يك  ت  كْ ل  ي اة ادلل يَّ املاد   هو عرض رائع ألصول =ولم يوجده إنسان 

، وهو ال يؤمن بالفقه االدكتور حسن حنفي فام هي جدوى الكالم معه يف أصول الفقه أساًس 

 وال بأصوله؟

(. الرسول قال)و( اهلل قال) يقول من رخر ْس وير   بي  ة الن  ن  ه وال بس  بالقرآن نفس   حيتج  فإذا مل 

  الفقه؟ أصول عن يتحدث أن ملثله وكيف ه؟ج  ح  نر  فبامذا

عىل  واالعتامدُ  ،ورشعي   ما هو نقيل   يست هي جتديد أصول الفقه، بل إلغاء كل  ل وايافالن  

 .حممد أركون العقل والواقع يف تقرير األحكام شأنَ 

                                                           

 .(218ص )اإلسالم واحلداثة  (1)

 املصدر السابق. (2)
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-يف اجتاهات فكرية نات  ي  ضنا إليهم هم عر تعر   نْ مر  ن  أ رر نذك   ومن اجلدير بالذكر أنْ  ؛هذا

 يتمذهب هبا كثريون.  -تعيش يف املجتمع اإلسالمي

 آل ولعل  
 
يوسف )، و(تسهري جولدـ)من املسترشقني اليهود والنصارى ك طائفةٍ  راء

 يف أفكار هؤالء. اأثرً  هُ ق  عليها الف   يَ ن  األصول التي بُ وغريهم يف  (مرجليوث)، و(شاخت

  :واآلن نسأل

 هل علم أصول الفقه غري قابل للتجديد باملعنى الذي نفهمه يف التجديد؟

  ال يمكن اقتحامه؟ امغلقً  اوهل أصبح حصنً 

 أراه.  هذا ما مل أقله، ولست  

 اخلطوات اآلتية ما تسهم يف هذا املجال: ومن املمكن أن تكون

عرض أصول الفقه بطريقة ميرسة، وقرن القواعد األصولية بام يبنى عليها من  -1

ذلك أدعى إىل  ألن   ؛األحكام، أي املزج بني أصول الفقه والتخريج عىل هذه األصول

الفهم، وتفعيل القواعد األصولية، واجلمع بني علمني نظر إليهام عىل أهنام منفكان عن 

 بعضهام طوال قرون.

، إعادة ترتيب املوضوعات األصولية، ودراستها ضمن جمموعات متجانسة -2

 -التعبري صح إن –اقلة نر كمباحث األدلة، ومباحث األحكام، واملباحث اللفظية، وإجراء م  

 األدلة مع والرتجيح التعارض مباحث جعل أن نرى :املثال سبيل وعىل. املباحث بعض بني

 . باحث االجتهاد والتقليدم بعد جعله من أوىل هنايتها، ويف

 وال بأس بأن يكون بحث االجتهاد والتقليد واإلفتاء يف هناية تلك املجموعات.
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، وجتريدها ما ال متس احلاجة إليه، أو إعادة النظر فيام احتوت عليه كتاب األصول -3

ويمكن إمجال بعض ما ال ينبني عليه عمل، أو ما أدخل فيها وليس هو منها، أو غري ذلك. 

 ما ينبغي حذفه فيام يأيت:

 الستنباط مهدة عالقة بذات ليست ،أخرى علوم مباحث من هي التي املباحث -أ

 الرشع، حاكمية ومباحث املنعم، شكر مسألة مثل :الكالم علم كمباحث األحكام،

متعبدا  برشع قبل البعثة، وحكم   النبي كان وهل التمكن، قبل والنسخ املعدوم، وتكليف

 وغري ذلك من األمور التي من هذا النمط. ،األشياء قبل الرشع

 إىل بالتنبيه واالكتفاء ا،لفظيً  فيه اخلالف كان فيام واالستدالالت املناقشات ترك -ب

 .االختالفات هذه أمثال يف ذلك

ى كتر ي   :االستدالل جمال ويف -ج ْ  القوية، األدلة بذكرفر  .منهاا ضعيف   كان ما ذكر لمر وهي 

 احلدود وإمهال احلّد، لرشوط املستوفية أو ،املختارة احلدود ذكر عىل االقتصار -د

 .اجلمهور قبل من واملرفوضة املزّيفة،

املعتمدة عىل األحاديث املوضوعة التي ال أصل هلا أو الضعيفة ترك االستدالالت  -هـ

ألن أمثال هذه االستدالالت ستزيف وتنتقد بذلك، ويف  ؛لعدم الفائدة يف ذلك ؛املرتوكة

 هذا إشغال للدارس يف أمر عديم اجلدوى.

، ومراجعة املعاين اإلفادة من الدراسات اللغوية املعارصة يف مباحث الدالالت -4

ة، ودالالت األلفاظ عىل املعاين يف كتب الرتاث. وتصحيح ما ثبت بالدليل أنه ما اللغوي

 يستفاد منها األحكام وفق األساليب العربية، ومباحث علم اللغة احلديث.
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، فقد اتضح أن بعض اآلراء مراجعة األحكام املنسوبة إىل األئمة عن طريق التخريج -5

 التخريج، ويعرف ذلك من فقه األئمة أنفسهم، مل تكن نسبتها صحيحة، بناء عىل خطأ يف

 سواء كان بكتاباهتم، أو بنقل تالميذهم عنهم.

، والتأكيد عىل القوية منها، االهتامم بمبحث االستدالل، واستبعاد الضعيف يف طرقه -6

 ال سيام األدلة العقلية القاطعة التي ال تعارض الرشع واألحكام املبنية عىل نصوصه. 

 فإنه يمكن اّتاذ ما يأيت: ؛ل األدلة أو مصادر االستنباطويف جما -7

، واستبعاد ما ال حاجة له من فيها اتلفً خم أو عليها امتفقً  كانت سواء األدلة، دراسة -أ

 .ارشوط االستدالل هب

 من والعلامء الفقهاء من املؤهلني يضم   ،موحد فقهي جممع إقامة املمكن من -ب

 اإلفتاء إىل املحتاجة والنوازل الوقائع وفهم دراسة يف إليها املحتاج املتنوعة االختصاصات

 من مصادر االستنباط. اإضافي   امصدر   قراراته واّتاذ هبا،

يف مباحث االستدالل وضبطها  -والسيام الكربى منها -إدخال القواعد الفقهية -ج

لإلفادة منها، ببناء األحكام أة  ي  هر ، وبذلك تصبح م  ببيان أركاهنا ورشوطها، ورشوط تطبيقها

 عليها.

 


