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 كلية الشريعة
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 ملخص البحث:

كثّب من الباحثْب وادلفكرين ادلسلمْب وغّب ادلسلمْب   باىتماـحيظى الفكر اإلسالمي اليـو بصفو خاصة 

قطب وغّب ادلسلمْب, وٛبثل قضية )التجديد( ُب ىذا الفكر أحد احملاور الفكرية احلضارية اذلامة الٍب تست

جهود الباحثْب ادلعاصرين, وتؤلف فيها الكتب, وتعقد من أجلها ادلؤٛبرات والندوات العلمية. ويسعى 

ىذه البحث لتحقيق األىداؼ التالية. أوال: ٙبديد مفهـو كل من )التجديد( و )الفكر اإلسالمي( 

احلاضر. ثالثا: بياف ٙبديدا دقيقا. ثانيا: بياف مشروعية ٘بديد الفكر اإلسالمي, وضرورتو َب الزمن 

رلاالتو ادلطلوبة ادلتعددة, وضوابطو الشرعية. رابعا: اإلسهاـ ُب تسليط الضوء على قدرة الفكر اإلسالمي 

ادلنضبط بضوابط اإلسالـ على مواكبة مستجدات الزماف ونوازؿ العصور. وقيادة األمة ضلو بناء مستقبل 

 ستنّبة.واعد يتسم بالعطاء ادلتجدد والرؤية ادلتزنة ادل

 املقدمة:

حبو صو وعلى آلو  زلمد نبيناوادلرسلْب  األنبياء أشرؼعلى  ـوالسالة صالوالرب العادلْب ,  هللاحلمد 
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 أمجعْب , أما بعد :

 بوو ,  وحيوانا اونبات مجاداادلخلوقات  رئسانساف من إلاٗبا  ٛبيز الٍب صائصاخل مأىمن  ركالفد يعف

الغاية  ىيالٍب هلل تعارل, ة صاخلالت وتسخّبىا لو لتحقيق العبودية لو السيادة على ىذه ادلخلوقا يتتهت

 وف .كالىذا  ُبساف وإجياده اإلنمن خلق 

 متفاعال,  ازدىار احلضارة اإلسالمية منفتحا على الفكر البشري  ورصعُب  يسالمإلا ركالفولقد كاف 

ظروؼ الٍب عصفت باألمة حضارات العصور ادلختلفة وثقافاهتا, وكاف قادرا حٌب ُب أحلك المع 

 اإلسالمية على احلفاظ على أصالة ادلنهج وقوامة الفكرة.

وعصيا على االنصهار واالندثار, ذلك أف أصوؿ ىذه الفكر مستمدة من كتاب هللا وسنة رسولو صلى 

 هللا عليو وسلم.

سالـ أف تيِب اإل ادلتجدد ادلنبثق من ادلعطاءكرىا فباستطاعت  سالميةاإلُب أف األمة  كشوليس من 

نشاطاهتا اإلنسانية  ُبحضارة عظيمة تعد من أكثر احلضارات العادل رشدا واستنارة وعدالة واتزانا 

 األزماف ونوازؿ العصور.مستجدات  عم يفاوتك,  اإلسالمية هاوقيم هابثوابت شبثات ادلختلفة,

ىذا  ُب( التجديد )ية ضقل وٛبثوظل ىذا الفكر يتمتع ٖباصيٍب األصالة والتجدد طواؿ تاريخ اإلسالـ 

 ايهف, وتؤلف  صرينادلعاودات الباحثْب هرلتستقطب  الٍب امةذلاارية ضاحلرية كالف احملاورأحد  ركالف

 الكتب, وتعقد من أجلها ادلؤٛبرات والندوات العلمية.

 -ادلختصْب بالفكر اإلسالمي األكاددييْببوصفي أحد  -ىو إسهاـ متواضع مِبوىذا البحث إمنا 

 حقيق ما يلي:لت

 مفهـو كل من )التجديد( و )الفكر اإلسالمي( ٙبديدا دقيقا.ديد ٙب :أوال
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 : بياف مشروعية ٘بديد الفكر اإلسالمي, وضرورتو ُب الزمن احلاضرثانيا

 وابطو الشرعية .ضو ,  ةادلتعددادلطلوبة  تورلاالبياف  :ثالثا

 ي ادلنضبط بضوابط اإلسالـ: اإلسهاـ ُب تسليط الضوء على قدرة الفكر اإلسالمرابعا

على مواكبة مستجدات الزماف ونوازؿ العصور, وقيادة األمة ضلو بناء مستقبل واعد يتسم بالعطاء 

 ادلتجدد والرؤية ادلتزنة ادلستنّبة.

 خطة البحث :

 ادلقدمة : :قسمُت البحث إذل : مقدمة, ٛبهيد, وثالثة مباحث, وخاٛبة. وذلك على النحو التارل

 بياف امهيو موضوع البحث ,واىدافو , وخطتو,ومنهجو.تشمل على 

 على ٙبديد مفهوش مصطلحى البحث األساسْب, ومها :  شتملي والتمهيد:

 التجديد . -

 والفكر اإلسالمي . -

 مشروعية ٘بديد الفكر اإلسالمي .  ُب:  وادلبحث األول 

 رلاالت ٘بديد الفكر اإلسالمي . ُب:  الثاينوادلبحث  

 . اإلسالمي: َب ضوابط ٘بديد الفكر  لثالثوادلبحث ا 

 : تشتمل على أبرز النتائج العلمية للبحث . واخلادتة 

 منهج البحث : 
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والتتصيلى,  أكثر من منهج َب إعداده, لعل أبرزىا ادلنهجْب التحليلي إتباعتقتضى طبيعة البحث  

إذل التجديد, وكذا  وبياف احلاجة ٙبديد مفهـو كل من ) التجديد ( و ) الفكر اإلسالمي (, ُبوالسيما 

 ورلاالتو وضوابطو .  اإلسالميبياف مشروعية ٘بديد الفكر  ُب

 اآلياتوالنقل, وترقيم  العزو واالقتباس  ُبمن التزاـ األمانة العلمية  العلميمع العناية ٗبا يقتضيو البحث 

للغة العربية واإلمالء وعالمات الَبقيم, ا وبياف سورىا, وٚبريج األحاديث النبوية, والعناية بقواعد القرآنية

 وتزويد البحث بفهرس للمصادر وادلراجع.

 هللا اسأل التوفيق والسداد والرشاد

 التمهيد :

 حتديد مصطلحات البحث : 
جداً دلعرفة رلاؿ  مباحثو ومسائلو مهم ُبال شك أف ٙبديد مصطلحات البحث األساسية قبل اخلوض  

 مراد الباحث ومقصوده.البحث ودائرة حدوده, لفهم 

 ىنا بالبياف والتوضيح, ومها :  –بإجياز  –البحث مصطلحْب أساسْب أتناوذلما  ُبولدينا 
 التجديد والفكر اإلسالمي. 

 أوالً : التجديد :

 التجديد لغة : 
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ُء الثوٌب والشي جديداً. واجلديد : نقيض اخلَلق, يقاؿ : َجْد  ّبهيوتصاللغة : جعل الشيء  ُبالتجديد  

 .(1)َصّْبُه جديدًا  أي صار جديداً, وَ٘بْدَد الشيء : صار جديداً, وأَجده وَجْدده واسَتَجْده,  أيجيٌَِد, 

 التجديد اصطالحاً : 

عرَّفو العلقمي,  اجتهد العلماء والباحثوف قدديًا وحديثًا َب ٙبديد معُب ) التجديد ( اصطالحاً. وشلن

 .   (2)عمل والكتاب والسنة واألمر ٗبقتضامها "من ال أندرسحيث قاؿ أنو " إحياء ما 

 .(3) ىذا التعريف نفسو ُب عوف ادلعبود أباديواختار زلمد مشس احلق 

  (4) وعرَّفو ادلناوي بتنو : بياف السنة من البدعة, وإكثار العلم ونصرة أىلو, وكسر أىل البدعة. 

 زلضاإحيائو خالصًا  اء اجلاىلية, ٍب العملوعرفو ادلودودي بتنو : " تنقية اإلسالـ من كل جزء من أجز 

 . (5)على قدر اإلمكاف "

) صلى هللا عليو عهد الرسوؿ  ُبحيث كاف  اذل وعرفو كذلك القرضاوي بتنو يعِب : " العودة بالدين

 ( وسلم

 .(6)تبعهم بإحساف " ومن وصحابتو

ادلسلم دلعاجلة  فهمًا يهدي كما عرفو الكاتب عمر عبيد حسنة بتنو : " الفهم اجلديد القومي للنص,

 .(7) " الوحي كل عصر يعيشو, معاجلة نابعة من ىدى  ُبمشكالتو وقضايا واقعة 

                                                           

 ) جدد ( ةد, ماالبن منظور –ساف العرب ر : لانظ(ٔ)
حملمد مشس احلق اّبادي,  –. وعوف ادلعبود شرح سنن أيب داود ٕٔٛ/صٕللمناوي, ج –(فيض القدير شرح اجلامع الصغّب ٕ)

 .ٖٙٛ/صٔٔج
 .ٜٖٔ/صٔٔ(راجع : عوف ادلعبود شرح سنن أيب داود, جٖ)
 .ٕٕٛ-ٕٔٛ/صٕ(انظر : فيض القدير, جٗ)
 .ٕ٘ين وإحياؤه, ص(موجز ٘بديد الد٘)
 . ٕٛراشدة ٘بدد الدين وتنهض بالدنيا, ص من أجل صحوة(ٙ)
 ٕٓسبيل الوراثة احلضارية, ص االجتهاد للتجديد(ٚ)
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 وبتفحص ىذه التعريفات يتبْب أهنا ال ٚبرج عن ثالثة أمور : 

 من معادل سنن الدين, ونشرىا بْب الناس, ومحلهم على العمل هبا . أندرس: إحياء ما  األول 

كاف عليو  ما  إذلالدين شلا علق بو من أوضار اجلاىلية, والعودة بو  تنقيةو بدع وأىلها, : قمع ال الثاين 

 زمن الرسوؿ ) صلى هللا عليو وسلم ( وصحابتو الكراـ . ُب

 : تنزيل األحكاـ الشرعية على ما جيُد من وقائع وأحداث, ومعاجلتها وفق ىدي الثالث 

 اإلذلي .  الوحي

نبينا زلمد ) صلى  التجديد ىنا : إعادة نضارة الدين اإلسالمي كما أنزؿ على ـوعليو يكوف ادلراد ٗبفهو  

وتنزيلو  هللا عليو وسلم ( , بإحياء ما اندرس من سنتو ومعادلو وتنقيتو شلا ألصق بو من بدع وزلدثات,

أذىاف  ُبادلَبسبة عنو  على واقع احلياة ومستجداهتا, وبياف صورتو الصحيحة, وتغيّب ادلفهومات اخلاطئة

 الناس .

ومحلهم على ٛبثلو  لوكهم حسبما يقتضيو ىذا الدين,ذلك تعديل ألوضاع ىؤالء الناس وسٍب ىو بعد  

 . العمليواقعهم  ُب

 : اإلسالميثانياً: الفكر  

من كلمتْب, ُب الدراسات اإلسالمية, وىو يتكوف  احلديثةمصطلح الفكر اإلسالمي من ادلصطلحات   

 ) اإلسالـ (, وياء النسبة الٍب ربطت أوذل الكلمتْب باألخرى.مها : ) الفكر (, و

 مركباً . وأعرُؼ أواًل بكل كلمة من ىاتْب الكلمتْب على حدة, ٍب أعرؼ هبذا ادلصطلح بصفتو 

 الفكر :   -ٔ



 ٕٛٛ ه ٖٔٗٔرللة العلوم الشرعية العدد اخلامس عشر ربيع األخر 

 

 . (1)الشيء, والتفكر: التتمل ُبِكر تفكّباً, وىو إعماؿ اخلاطر أو العقل فالفكر لغة : مصدر فكَّر ي  

  (2) . ذىنية من أفعاؿ, وما يتم بو التفكّب الذىِبوىو اصطالحاً : مجلة النشاط   

 اإلسالم : -ٕ  

 .(3) نقياد االستسالـاللغة : اال ُباإلسالـ   

اخلاص  الشرعيادلصطلح  ُبالعاـ : االستسالـ هلل وفق منهجو وشرعو . وىو  الشرعيادلصطلح  ُبوىو  

مبادئ ومناىج, وتقابلو األدياف األخرى الٍب  لعريب زلمد بن عبد هللا: " الدين الذي جاء بو النيب ا

 من األدياف الشرقية, وكذلك ادلبادئ البشرية كالشيوعية " عرفت بعد ٙبريفها باليهودية والنصرانية, وغّبىا

(4). 

ل الكام " واإلسالمي : ىو ادلنتسب إذل اإلسالـ, ألف الياء ىذه ياء النسبة, ويتحقق االنتساب 

ادلنسوب  إنسانًا أو ذلك أف يكوف ادلنتسب  ُب يستويلإلسالـ بالتزاـ تعاليمو وأحكامو وٛبثل مبادئو, 

ذلك جرى العرؼ منذ جاء  عماًل واألصل ُب ىذه النسبة أف يقاؿ : مسلم, بداًل من إسالمي, وعلى

رين ادلعاصرين لدى عمـو ادلفك اإلسالـ وإذل مطلع العصور احلديثة, حيث شاع لفظ " إسالمي " 

 .(5) مسلمْب وغّب مسلمْب "

 الفكر اإلسالمي : -ٖ 
منذ انتقاؿ النيب )  بذذلا ادلسلموف  الٍبادلراد بالفكر اإلسالمي ىنا : احملاوالت العقلية واجلهود العلمية 

 صلى هللا عليو وسلم ( إذل الرفيق األعلى لفهم اإلسالـ وعرضو, ومواجهة ادلشكالت الواقعية
                                                           

 ) فكر (  البن منظور, مادة –(انظر : لساف العرب ٔ)
 . ٖٚٔجملمع اللغة العربية, ص –(انظر : ادلعجم الفلسفى ٕ)
 .(انظر : لساف العرب, مادة ) سلم ( ٖ)
 ٕٔ(حقيقة الفكر اإلسالمي, صٗ)
 (ادلرجع السابق, بتصرؼ يسّب .٘)
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 .(1)أصولو ومبادئووء ض ُب
وىو عبارة أخرى : كل ما أنتجو ادلسلموف وفق منهج اإلسالـ من فكر بشرى ُب ادلعارؼ الكونية العامة ادلتصلة 

 ونستنتج من (2)هللا عنهم وإذل عصرنا احلاضر رضيباهلل سبحانو وتعاذل والعادل واإلنساف منذ عصر الصحابة 
 ىذا البحث, وىي :  ُب ددات للفكر اإلسالمي ادلقصودالتعريفْب السابقْب أموراً مهمة ٛبثل زلٍ 

 الفكر اإلسالمي نتاج عقلي بشري  : أفأواًل 
 : أنو منحصر ُب ما يصدر عن ادلسلمْب فقط . ثانياً 

 : أف رلالو واسع يتمثل ُب ادلعارؼ الكونية العامة . ثالثاً 
 إذل عصرنا احلاضر . ر الصحابة رضي هللا عنهم وٛبتد: أف مراحلو تبدأ منذ عصٍ رابعاً 

 : أنو منضبط بضوابط اإلسالـ وأصولو العامة, ومتقيد ٗبنهجو .خامساً 
والسنة  القراّف الكرمي ُبالقاطعة  " وكل فكر بشري نتج عن فكر مستقل ودل ينطلق من مفاىيم اإلسالـ الثابتة

( يعُب إضفاء طابع اإلسالـ  قولنا ) فكر إسالمي النبوية الصحيحة, ال ديكن وصفو بتنو فكر إسالمي, ألف 
فكر ما على اإٍلسالـ وىو ليس بإسالمي, بل نصفو بتنو فكر عاـ  عليو, وليس من ادلنطق السليم أف حيسب 

, تقَبب من اإلسالـ حينًا وتبتعد عنو أخرىوإمنا انطلق من أدياف وعقائد ومناىج  دل ينطلق من اإلسالـ,
 .(3)أخرى " أحيانا

 كل عصر   ُباحلركة الفكرية ُب اإلسالـ جيد أف ادلسلمْب تاريخ  ُبوإف الناظر 
 القراّف الكرمي وعلى السنة ادلطهرة يتخذوف منهما ما يفهموف ويتعلموف ما جيهلوف . ُب يقبلوف

تتفاوت والعقوؿ تتباين واذلمم تعلو وهتبط, ووجد على مر العصور حصيلة كبّبة من الفكر  اإلفهاـودلا كانت 
وثيقة الصلة بالكتاب والسنة, صحيحة النسب  صيلة مذاىب فكرية الـ, وقد حوت ىذه احلسوب إذل اإلسادلن

 داخلية أو مؤثرات خارجية .  واضلرافاتبدع  وليدة ىيإليهما, وأخرى ليست كذلك, وإمنا 

                                                           

للدكتور زلمد  –. واألصالة ادلعاصرة ُب الفكر اإلسالمي ٙللدكتور زلمد البهي, ص  –تطوره  ُبانظر كالً من : الفكر اإلسالمي (ٔ)
 . ٚرأفت سعيد, ص

للدكتور زلسن  –. و٘بديد الفكر اإلسالمي  ٕٔدكتور زلسن عبداحلميد, صلل –انظر كالً من : ادلذىبية اإلسالمية والتغيّب احلضاري (ٕ)
 . ٛٔعبد احلميد أيضاً, ص

 

 بتصرؼ يسّب . ٛٔللدكتور زلسن عبد احلميد, ص  –اإلسالمي  ٘بديد الفكر(ٖ)



 ٜٕٓ ه ٖٔٗٔرللة العلوم الشرعية العدد اخلامس عشر ربيع األخر 

 

 اىاتا٘ببل وُوجدت  ,السنة وُوجدت ا٘باىات فكرية دخيلة تلبس رداٌء إسالميا, وأخرى تتمسح بالكتاب و
 وئ اإلسالـ وتناقض مبادئو .تنا
وادللتـز بتصولو العامة  ىو الفكر ادلنضبط بضوابط اإلسالـ اإلسالميلذا البد من التتكيد على أف الفكر  

ىذه الضوابط واألصوؿ أو قل التزامو هبا   العقدية والتشريعية, وإنو كلما ابتعد الفكر الصادر عن ادلسلم عن 
 . باإلسالميكلما ضعف اتصافو 

 : مشروعية جتديد الفكر اإلسالمي :  دلبحث األولا 
هللا  أنيقـو ٘بديد الفكر اإلسالمي ويستند على أصل إسالمي قوامو قوؿ النيب ) صلى هللا عليو وسلم : )  

 , وىذا يعُب أف التجديد سنة(1) (يبعث ذلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد ذلا دينها 
لضماف حيوية الدين اإلسالمي والفكر  –كانت أمة الدعوة أـ أمة االستجابة   سواء –إسالمية الزمة لألمة 

كتبهم   ُبادلنبثق عنو, واستمرار صالحيتو لكل زماف ومكاف, وىو ما فهمو علماء اإلسالـ ومفكروه, فسطروه 
 وٛبثلوه واقعاً عملياً ُب أحكامهم ومواقفهم . 

النظر  ُبجهده وطاقتو  الفقيو استفراغ, وىو : يالفقه اإلجهادأنواعو ادلتعددة : ومن صور التجديد ادلشروع و  
ادلنصوص عليها ُب الكتاب السنة أو ُب أحدمها  وإعماؿ العقل الستنباط األحكاـ الشرعية الفرعية من أدلتها 

(2) . 
ذا باإلضافة إذل ى من حياة اإلنساف, بينما التجديد بعمومو يشتمل  العملياجلانب  ُبواالجتهاد ٘بديد 

ادلتعددة الٍب جاء هبا اإلسالـ,  اجلانب, اجلانب الفكري واجلانب الروحي من حياة اإلنساف وىي اجلوانب
 .وادلتمثلة ُب : العلم, اإلدياف, العمل

, وقد كاف  (3)زلمد إقباؿ  ويعد االجتهاد مبدأ احلركة أو الديناميكية ُب بناء اإلسالـ و٘بدد أحكامو كما يقوؿ
العهد  ُبدل يكن ذلا نظّب  الٍبادلناسبة للمسائل  عظيم ُب إثراء الدراسات الفقهية وإجياد احللوؿ  ذلذا ادلبدأ أثر

 األوؿ لإلسالـ . 
                                                           

 قرف ادلائة ( , احلديث ُب كتاب ) ادلالحم (, باب ) ما يذكر  ُب –هللا عنو (  رضيمن حديث أىب ىريرة ) – داود َب سنتو أبورواه (ٔ)
 ادلستدرؾ, كتاب ) الفًب وادلالحم (, احلديث رقم  ُب. ورواه احلاكم ٜٓٔ/ صٗ(, ج ٜٕٔٗرقم )  

.  ٖٕٓع ادلقاصػػد احلسػػنة, صجػػ أف سػػنده صػػحيح ورجالػػو ثقػػات . را. وذكػػر السػػخاوي وكػػذا األلبػػاى ٛٙ٘-ٚٙ٘/صٗ(, ج ٕٜ٘ٛ) 
 .ٛٗٔ/صٕ(, ج ٜٜ٘) وسلسلة األحاديث الصحيحة, احلديث رقم 

للشوكاين, بتحقيق : سامي األثري ص  –. وإرشاد الفحوؿ  ٔٓٗ/صٕالبن قدامو, ج –راجع كالً من : روضة الناظر وجنة ادلناظر (ٕ)
 .  ٕٗٗحملمد أبو زىرة, ص  –. وتاريخ ادلذاىب اإلسالمية  ٕٚٓٔ – ٕ٘ٓٔ

 .ٓٚٔ, ٛٙٔ ,ٕٗٔالديِب ُب اإلسالـ, ُب الصفحات:  : ٘بديد الفقرراجع(ٖ)



 جتديد الفك اإلسالمي: مشروعيتو, ورلاالتو, وضوابطو ٜٕٔ
 د. مفرح بن سليمان القوسي

 

وَما َكاَن ادلُْؤِمُنوَن لَِينِفُروا وقد أشار القراّف الكرمي إذل أمهية االجتهاد وضرورة التفقو ُب الدين, يقوؿ تعاذل : ) 
يِن ولُِينِذُروا قَ ْوَمُهْم إَذا رََجُعوا إلَْيِهْم َلَعلَُّهمْ َكافًَّة فَ َلْوال نَ َفَر مِ  ُهْم طَائَِفٌة لَِّيتَ َفقَُّهوا ِف الدِّ ن ْ َََْذُروَن ن ُكلِّ ِفْرقٍَة مِّ  

ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْسَتنِبطُ  ويقوؿ تعاذل, (1) ( ُهْم (: )وَلْو َردُّوُه إََل الرَُّسوِل وإََل ُأْوِل اأَلْمِر ِمن ْ  .(2) ونَُو ِمن ْ
نصوص القراّف  ُب , وذلك الستمرار النظر(3) ( فَاْعَتِِبُوا يَا ُأْوِل األَْبَصارِ االجتهاد بقولو : )  وشرع هللا سبحانو

 كل زماف ومكاف .   ُبوادلستجدات  والسنة, وإثبات قدرة ىذه النصوص على مواجهة ادلتغّبات
و٘بديد حراكو ليتوافق مع   ... إال تتكيداً لعملية العطاء التشريعي وثرائووليس اإلمجاع والقياس واالستصحاب  

 ما جيد من مشكالت عرب مسّبة الزمن ٕبسب الضوابط الشرعية ادلعتربة .
 الٍب يعيشها ادلسلم متغّبة متجددة وكل يـو يواجو فيها من األمور ما ىو فاحلياة 
وقضاياه, فالبد من  زلدودة, ولكل عصر وزماف أحوالو  جديد والنصوص زلدودة, واألحداث والوقائع غّب 

االجتهاد الستنباط األحكاـ الشرعية من تلك النصوص ذلذه األحداث والوقائع ادلتجددة, وَب ذلك استمرار 
 التشريع والتقنْب . ُبللشرعية ُب أداء مهمتها 

وَب كتاب هللا الدليل على سبيل اذلدي  ي : " ليست تنزؿ بتحد من أىل دين هللا نازلة إالفعيقوؿ اإلماـ الشا 
, أو على سبيل احلق فيو داللة  أخر, ويقوؿ ُب موضع (4) فيها " : " وكل ما نزؿ ٗبسلم فقيو حكم الـز

على سبيل  الداللة, وإذا دل يكن فيو حكم بعينو طلب  إتباعوموجودة . وعليو فإذا كاف فيو بعينو حكم لـز 
 . (5)احلق فيو باالجتهاد "

قد  والسنةنصوص القراّف    كل عصر توجد حوادث طارئة تستدعي أف يشرع ذلا حكم, بل إف كثّبًا منوَب
معروؼ ُب تاريخ القراّف الكرمي وتاريخ السنة  , وكما ىوالنبويالعهد  ُبظهرت  الٍبقاءت استجابة للحاجات 

ج اذل اجملتهدين وادلفكرين ادلسلمْب ملحو ٙبتا  النبوية, وَب كل عصر توجد حياة الناس ادلتطورة مسائل وقضايا
مساحات أكرب  إذل الدين, وهبذا االجتهاد تتسع دائرة أحكاـ الدين لتشمل ىذه ادلسائل والقضاياالذين يردوف 
 اع احلياة وتطورىا.ٕبسب اتس

                                                           

 . ٕٕٔ اآليةسورة التوبة,  (ٔ)
 ٖٛصورة النساء, اآلية (ٕ)
 . ٕ اآليةاحلشر, (سورة ٖ)
 

  ٕٓالرسالة, ص(ٗ)
 ٚٗٗادلصدر السابق, ص (٘)



 ٕٜٕ ه ٖٔٗٔرللة العلوم الشرعية العدد اخلامس عشر ربيع األخر 

 

لذلك ادلنحصرة, و  نحصر, فال يصح دخوذلا ٙبت األدلةالوجود ال ت ُب: " فألف الوقائع  طيبيقوؿ اإلماـ الشا
تكوف منصوصًا على حكمها, وال  من القياس وغّبه, فالبد من حدوث وقائع ال اإلجهاداحتيج إذل فتح باب 

 يوجد لألولْب فيها اجتهاد, وعند ذلك فإما أف ُيَبؾ الناس
تعطيل التكليف لزوماً,  للهوى, وىو معُب إتباعفيها مع أىواىم, أو يُنظر فيها بغّب اجتهاد شرعي, وىو أيضًا 

ألف الوقائع ال ٚبتص بزماف دوف زماف  كل زماف,  ُبوىو مؤٍد إذل تكليف ماال يطلق, فإذف البد من االجتهاد 
"(1). 

ادلنهج احلق, بسبب تقادـ  كما أف اندراس معادل الدين, وتفشى البدع, واتساع رقعة الفساد واالضلراؼ عن
بعثة اجملددين وبروز فقهاء  إذلد مسيس احلاجة يؤك اإلذلي, كل ذلك الوحيالزمن وابتعاد ادلسلمْب عن مصدر 

عنو كل الشوائب  تقدديو كما أنزلو هللا, ويُبعدوفعلى إظهار اإلسالـ و  ومفكرين مسلمْب متميزين يعملوف 
 كل ما اندرس من معادلو أحكامو . عليو وحُييوف   والعناصر الدخيلة

اجلديدة والتطورات  ى ادلعاصرة ومواجهة القضاياعل اإلسالميإف التجديد من أبرز الدالئل على قدرة الفكر 
ألمم يذوب ُب ثقافات ا أفودوف وفكره وذاتيتو,  احلضارية, واحليلولة دوف خروج اجملتمع ادلسلم عن إطار ثقافتو

كما أف التجديد عامل مؤثر حيوؿ بْب الفكر واجلمود وعالمة على ٙبرر الفكر من  األخرى ومذاىبها وقوانينها 
البيئات والعصور .  ليد, كما أنو ديثل طابع احلركة ُب اإلجابة على مستجدات التطور السريع ُب سلتلفالتق قيد

بل ترؾ  وتاعَبضأماـ ادلشكالت الٍب  وقد أثبت تاريخ الفكر اإلسالمي خالؿ عمره الطويل أنو دل يقف عاجزاً 
كرين إسهامات شٌب ُب رلاالت التجديد وكاف للعلماء وادلف لنا رلموعة ضخمة من احللوؿ الشرعية ادلنضبطة .

وكانوا هبذه اإلسهامات ركناً من أركاف احلضارة اإٍلسالمية ٗبا أدوه من  عصورىم,  ُبادلتعددة, وكاف أثرىم نافذاً 
 . بنائها العاـ ُبمهاـ اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية 

*  *  * 
 : رلاالت جتديد الفكر اإلسالمي :  الثاينادلبحث  

 وأخرفيجدد عادل ُب الفقو,  لقد ٕبث العلماء رلاؿ التجديد, فذكروا أف رلاالتو عديدة, وأنو بالتارل قد يتجزأ, 
ُب العقيدة وثالث ُب الدعوة والثقافة, ورابع ُب الَببية واإلصالح االجتماعي, وخامس ُب االقتصاد أو السياسة 

                                                           

 . ٗٓٔ/ص ٗالشريعة, ج ادلوافقات ُب أصوؿ(ٔ)



 جتديد الفك اإلسالمي: مشروعيتو, ورلاالتو, وضوابطو ٖٜٕ
 د. مفرح بن سليمان القوسي

 

فرد واحد نظريًا ُب الدين كلو ولألمة كلها . ويقوؿ ِقَبل من ... , ألف التجديد الكلي من الصعب ٙبققو 
 . (1)شلن تشرؼ بالتجديد أف يكوف جدد كل نوع من أنواع الدين "  السهارتفوي : " ال ينطبق على كثّب

وذلذا قاؿ العلماء : إف ) َمْن ( ُب قوؿ النيب ) صلى هللا عليو وسلم ( : إف هللا يبعث ذلذه األمة على رأس كل 

يشَبؾ  القرف, بل تتسع ألكثر من ذلك, وعليو فقد ُبمن جيدد ذلا دينها( ال تقتصر على واحد مائة سنة 

 (2) تص كل منهم بفن من فنوف العلم الشرعي, أو جانب من جوانب السلوؾ " .خيرلموعة ُب عملية التجديد 

 الذيَب منهج التجديد وال شك أف قدرات اجملدد وٚبصصو وحاجة البيئة والزمن الذي يعيشو, كل ذلك لو أثر 

 يتجو إليو . وال شك أيضاً أف من أبرز اجملاالت الذييسلكو, ورلالو 

 حُيتاج فيها إذل التجديد على العصور ما يلي : إذل

 :(3): رلاؿ العقيدة, ذلك من حيث ما يلي أوالً 

العقيمة, واجلدؿ  الفلسفات سيما ما علق هبا من إضافات بشرية, والتنقيتها شلا شاهبا, وٚبليصها من كل  ( أ

 ,  السلبية لعلم الكالـ .  واآلثارادلذمـو

فيها وفق نصوص ىذين  بياف ادلنهج الصحيح ألخذىا من الكتاب والسنة ومناقشة القضايا اجلديدة ادلثارة  ( ب

 ادلصدرين . 

 والذيالقيامة النجاة يـو  ج( الَبكيز على توحيد هللا ٔبميع أنواع العبادة, وأف ىذا ىو التوحيد الذي ٙبصل بيو 

 من أجلو بعث هللا الرسل وأنزؿ الكتب, وألجلو كانت اخلصومة 

العبادة للشيوخ  وخاصة ُب البالد الٍب جهل الناس فيها معُب األلوىية, وصرفوا أنواع  األنبياء وأقوامهم,بْب 

 راىبْب . واألولياء والصاحلْب, وقدسوا األضرحة والقبور, وعكفوا عليها راغبْب

                                                           

 . ٖٕٓ/صٚٔاجملهود, جبذؿ (ٔ)
 . ٕٖٓ/صٔٔالبن األثّب, ج  –.وجامع األصوؿ  ٖٜٖ-ٕٜٖ/صٔٔحملمد العظيم اّبادى, ج –(راجع كالً من : عوف ادلعبود ٕ)
دلرواف  –. ومعادل اذلدى إذل فهم اإلسالـ  ٚٗ-ٗٗ/صٔللمنتدى اإلسالمي بلندف, ج –اإلسالـ  ُبىذا كالً من : التجديد  ُب(راجع ٖ)

 . ٖٚٔ-ٖ٘ٔ , إمامةللدكتور عدناف  – اإلسالمي. والتجديد ُب الفكر  ٕٚٔ – ٕ٘ٔالقيسي, ص 



 ٜٕٗ ه ٖٔٗٔرللة العلوم الشرعية العدد اخلامس عشر ربيع األخر 

 

انو وحده ادلشرع سبح كيز على وجوب احلكم ٗبا أنزؿ هللا, وضرورة رد األمور كلها إذل شرع هللا, فهود( الَب  

ُر الَفاِصِليَ عْب, يقوؿ عز وجل : )للخلق أمج وتربية األفراد  (1) (, إِن احلُْكُم إالَّ ّلِِلَِّ يَ ُقصُّ احلَقَّ وُىَو َخي ْ

هتا هبا, أو جواز ار من تنقصها, أو اعتقاد أفضلية غّبىا, أو مساو واجملتمعات على الوالء لشريعة اإلسالـ, واحلذ

 احلكم بغّبىا .

وزلافظتها على  وٛبيزىا, واستعالئها بعقيدهتا وشريعتها, اإلسالميةىػ ( الَبكيز على ضرورة استقالؿ األمة 

 ىويتها, والتحذير من مواالة الكفار والتشبو هبم . 

 اآلثارعرب إحياء وتفعيل  النظرية والواقعية العملية ُب العقيدة اإلسالمية, وذلك و ( الربط الوثيق بْب الناحيتْب

والصرب, وغّبىا من  والزىد والصدؽ القلبية النابعة من صدؽ اإلدياف, كاحلب والتوكل واإلنابة واخلوؼ والرجاء,

 وؾ التعامل مع سبحانو .لالسّب إذل هللا تعاذل, وقيم الس منازؿ

 شكلْب اثنْب : –عادة  –الدين يتخذ  إف االضلراؼ عن 

 : اضلراؼ ُب ادلفاىيم والقيم . األول 

 : اضلراؼ ُب السلوؾ والعمل . الثاين 

 وأراده . أنزلو هللاق ات وتصورات عن الدين على خالؼ احلويعُب االضلراؼ األوؿ : نشوء اعتقاد

 والتصور . لعمل خيالف االعتقادويعُب االضلراؼ الثاين : بقاء االعتقاد صحيحاً ولكن السلوؾ وا 

, ويعدوف ب) مرض الشهوة السلوكيبػ ) مرض الشبهة (, وعن االضلراؼ  العقديويعرب العلماء عن االضلراؼ  

 (2) .األوؿ أعظم وأخطر من الثاين

                                                           

 .ٚ٘ سورة األنعاـ. اآلية( ٔ)
 
 .  ٓٗللدكتور عدناف إمامة ص  –انظر : التجديد ُب الفكر اإلسالمي  (ٔ)



 جتديد الفك اإلسالمي: مشروعيتو, ورلاالتو, وضوابطو ٜٕ٘
 د. مفرح بن سليمان القوسي

 

ا مرض كاف ىالكو وموتو, ومه يقوؿ ابن قيم اجلوزية : " إف القلب يعَبضو مرضاف يتوارداف عليو, إذا استحكما فيو

,ويقوؿ أيضا : الفتنة نوعاف : فتنة الشبهات ,  (ٔ)"  عافاه هللا الشهوات ومرض الشبهات, ىذاف أصل داء اخللق إال من

فتنة الشبهات _ ماذلا إرل الكفر والنفاؽ ,وىي فتنة أىل البدع  –وىي أعظم الفتنتْب وفتنة الشهوات ... وىذه الفتنة 

ابتدعوا من فتنة الشبهات الٍب اشتبو عليهم فيها احلق بالباطل واذلدي بالضالؿ  علي حسب مراتب بدعهم فجميعهم إمنا

 "(ٕ) 

ثانيًا : رلاؿ النظر ُب نصوص الوحي اإلذلي وتدبرىا وفهمها , دلعرفة مراد هللا وأحكامو , واستنباط القيم والنظم القائمة 

َضَربْ َنا ِللنَّاِس ِف َىَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل لََّعلَُّهْم  َوَلَقدْ  { عليها منها , وتطبيقها علي وقائع احلياة البشرية . قاؿ تعارل :

ُروَن  . وفهم قضايا احلياة الواقعية ومعاجلتها  (ٗ) } َأَفال يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قُ ُلوٍب َأقْ َفاذُلَا {, وقاؿ : (ٖ)}يَ َتذَكَّ

 الشريعة .وضبط تغّباهتا بنصوص الوحي وقواعد 

ثالثًا : رلاؿ النظر ُب احلياة البشرية الفردية واالجتماعية من أجل معرفة القوانْب الثابتة الٍب ٘بري علي أساسها حركة ىذه 

ُسَنٌن َفِسريُوْا  َقْد َخَلْت ِمن قَ ْبِلُكمْ   {احلياة , وىي سنن هللا تعارل الٍب ال تتخلف وال تتبدؿ . يقوؿ سبحانو وتعارل : " 

ِبيَ  ِف  ُسنََّة اّلِلَِّ ِف الَِّذيَن َخَلْوا ِمن قَ ْبُل َوَلن جتََِد ِلُسنَِّة { :, ويقوؿ أيضا (٘) } اأَلْرِض فَانُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

 (ٙ) } اّلِلَِّ تَ ْبِديال

كتشاؼ كل ما حيقق اخلّب والنفع رابعًا : رلاؿ النظر والتفكر  والبحث ُب عادل الطبيعة ٗبوجوداتو وظواىر حركتو , ال 

 لإلنساف ُب دنياه وأخراه .
                                                           

 .ٗٔٔص  \ٔ, ج مفتاح دار السعادة( ٔ)
  ٜٖٕ \ ٕ( إغائة اللهفاف من مصايد الشيطاف , ج ٕ)
 .ٕٚ اآليةالزمر , ( سورة ٖ)
 . ٕٗ( سورة زلمد , اآلية ٗ)
 . ٖٚٔ( سورة أؿ عمراف , اآلية ٘)
 . ٕٙ( سورة األحزاب , اآلية ٙ)
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خامسًا : رلاؿ الدعوة إرل هللا واألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر , واٚباذ الوسائل ادلمكنة حلمل الناس علي االلتزاـ 

, ليحيي من حي عن  بالشريعة , ومعاجلة االضلراؼ السلوكي , وفضح ادلناىج واال٘باىات واألوضاع ادلخالفة لإلسالـ

بينة , ويهلك من ىلك عن بينة فلقد كاف من مهمة األنبياء وادلرسلْب عليهم الصالة والسالـ  كشف طريق الضالؿ لئال 

 اأَلْرِض الَِّذيَن يُ ْفِسُدوَن ِف  فَات َُّقوا اّلِلََّ َوَأِطيُعوِن * َوال ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسرِِفي }بطريق احلق , فكاف النيب يقوؿ  يلتبس

 (ٕ) (ٔ){َوال ُيْصِلُحونَ 

هتا الداخلية علي منهج اإلسالـ , وضبط عالقتها اسادساً : رلاؿ احلكم والسياسة , بإقامة دستور الدولة ادلسلمة وتنظيم

 االرتقاءُب كل عصر ُب  ةئادلهياخلارجية ومواقفها الدولية بالضوابط الشرعية , وتوظيف اإلمكانات ادلادية والبشرية 

 . (ٖ)بالصياغة السياسية ٗبا حيقق ادلصلحة الشرعية " 

للعادل اإلسالمي والتعرؼ علي مواطن  االقتصادية, وذلك بالتشخيص الدقيق السليم لألوضاع  االقتصادسابعًا : رلاؿ 

 استنباطجتهاد ُب اخلانقة , واال االقتصاديةالعلل فيها , لتقدمي العالج الناجح ذلا , واخلروج بالعادل اإلسالمي من أزمتو 

 األحكاـ الشرعية

, وذلك إلقامة اقتصاد العادل اإلسالمي علي منهج  واالقتصاديةلكل ادلستجدات ادلعاصرة اخلاصة باجلوانب ادلالية 

 اإلسالـ ووفق ىدية القومي .

******** 

 جتديد الفكر اإلسالمي :  ادلبحث الثالث : ضوابط

                                                           

 .ٕ٘ٔ-ٓ٘ٔسورة الشعراء. اآليات  ( ٔ)
 ٜٗللمنتدى اإلسالمي, ص  -والتجديد َب اإلسالـ ٜٕٓللدكتور عبد الرمحن الزنيدي, ص  -أنظر :حقيقة الفكر اإلسالمي ( ٕ)
 ٜٕٓحقيقة الفكر اإلسالمي , ص  ( ٖ)
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اإلسالمية , البد أف ينطلق من أسس قودية  األمةبنة قوية ُب بناء لكي يكوف التجديد سليماً مقبواًل , ول
ومقاصده العامة . الٍب تضبط حركة  ةئومبادوضوابط صحيحة تقـو علي الفهم السديد ألصوؿ اإلسالـ 

 الفكر ادلسلم ُب كل زماف ومكاف .
 ولعل من أبرز ىذه الضوابط ما يلي :

 .  األخرال ينجر حكم احدمها علي  حِبمي , : الفصل بْب اإلسالـ والفكر اإلسالأوالً 
 مبادئ: " ىو الدين الذي جاء بو النيب العريب زلمد بن عبد هللا  -كما تقدـ   –فاإلسالـ اصطالحًا 

الٍب عرفت بعد ٙبريفها باليهودية والنصرانية , وغّبىا من األدياف  األخرىومناىج , وتقابلو األدياف 
,  أمجعْب. وىو الدين الذي ارتضاه هللا تعارل لعباده  (ٔ)رية كالشيوعية "البش ادلبادئالشرقية , وكذلك 
اْليَ ْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِديِنُكْم َفاَل خَتَْشْوُىْم َواْخَشْوِن اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم  {يقوؿ هللا تعارل : 

(, وىو أيضاً  اذلدي ودين احلق , ٕ) } ُكُم اإِلْسالَم ِديًناِديَنُكْم َوَأدْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت لَ 
يِن   {يقوؿ تعارل :   َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ   ُكلِِّو َوَلوْ ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو بِاذْلَُدى َوِديِن احْلَقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

لن تضلوا ما ٛبسكتم هبما : كتاب هللا  , ويقوؿ النيب صلي هللا عليو وسلم : ) تركت فيكم أمرين(ٖ) }
 (ٗ)وسنة نبيو ( 

هلل بعد مبعث نبيو زلمد  االستسالـعلي أف حقيقة  جارٍ  –عند العلماء ادلسلمْب  - االصطالح" وىذا 
شرعو الذي جاء بو نبيو , وإال فإف اإلسالـ دين مجيع  وإتباعصلي هللا عليو وسلم منحصرة ُب اإلدياف بو 

يَن ِعنَد  {( , يقوؿ تعارل : ٘ل السابقْب , ومن تبعهم علي اختالؼ شرائعهم " )األنبياء والرس ِإنَّ الدِّ
 . (ٙ) } اّلِلَِّ اإِلْسالمُ 

                                                           

 ٕٔ( حقيقة الفكر اإلسالمي , ص ٔ)
 .ٖ اآليةسورة ادلائدة  , ( ٕ)
 .ٜ اآلية( سورة الصف , ٖ)
 .ٛٗٙ| ص  ٜٔٙٔ( رواه اإلماـ مالك ُب ادلوطت ُب ) الكتاب اجلامع ( , باب ) النهي عن القوؿ بالقدر ( , احلديث رقم | ٗ)

عضػػل ولكػػن لػػو شػػاىد مػػن ادلصػػابيح : " ىػػو م مشػػكاة| , وقػػاؿ عنػػو ُب  ٖٜٕٗولقػػد أورده األلبػػاين ُب صػػحيح اجلػػامع الصػػغّب بػػرقم | 
 ٙٙص  \ ٔاحلديث ابن عباس بسند حسن أخرجو احلاكم , وروي من حديث أيب ىريرة " , ج

 بتصرؼ يسّب . ٕٔللدكتور عبد الرمحن الزنيدي. ص  –( حقيقة الفكر اإلسالمي ٘)
 .  ٜٔ اآليةعمراف ,  إؿ( سورة ٙ)
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 والسنةسلم من تعاليم ُب الكتاب فاإلسالـ ُب مقابلة الفكر ىو : ما جاء بو رسوؿ هللا صلي هللا عليو و 
  من عند ربو .

 صلي هللا عليو وسلم منزىاف عن اخلطت , ألهنما من علم العليم والكتاب والسنة الثابتة عن رسوؿ هللا
اخلبّب مباشرة , وغّب متتثرين بالزماف وادلكاف , فليس دلستوي الفكر ُب عصوره ادلختلفة , وال للواقع 

 ادلادي , وظروؼ البيئات عمل ُب تشكيلهما أو صبغهما بصبغة وقتية , أو واقعية مقيدة .
فهو : ما قاـ عليهما , واستنبط منهما , ودار ُب فلكهما بالعقل البشري ادلؤىل  أما الفكر اإلسالمي

 لذلك .
احملدود ٕبدود الزماف  –أحد أجزاء اإلنساف ادلخلوؽ  –وألف جهاز ىذا الفكر : ىو العقل البشري 

مي متتثر وادلكاف , وادلعرض دلؤثرات كثّبة ُب حركتو , ومن حركة اإلنساف تفكّبه , فإف الفكر اإلسال
بالواقع ادلادي ادلتغّب, وبادلستوي الفكري الذي يعيشو صاحبو ُب زمنو , وزلدود ُب قدرتو , ومن ٍب فإنو 

رل العقل احملدود الذي أنتج األفكار يعود إ –ىنا  –غّب معصـو من الوقوع ُب اخلطت . والنقص واخلطت 
 (ٔ)ال إرل األساس الذي قاـ عليو ىذا الفكر وىو الوحي " 

ذف الفكر اإلسالمي ليس ىو اإلسالـ نفسو من حيث ىو وحي إذلي ثابت ُب مصدرية ادلعصومْب , إ
ؤدي إرل إقحاـ الفكر وليس ذلذا الفكر عصمة اإلسالـ نفسو , وجيب أال خيلط بو , ألف خلطو بو ي

البشري ُب الوحي اإلذلي , وقد جر ىذا اخللط كثّباً من االلتباسات الٍب أدت إرل نتائج ُب غاية اخلطورة 
, حيث أضيفت أفكار بشرية قدمت لتفسّب اإلسالـ إرل اإلسالـ نفسو , وانتهت إرل إعاقة مسّبة 

بشرية ُب نواحي احلياة إرل دين مقدس فمن أخطر األمور أف  تتحوؿ أفكار  ;احلضارة اإلسالمية 
 وذلك دلا يَبتب عليو من نتائج سلبية سيئة تتمثل ُب:(, ٕ)حياسب الناس عليو 

الدين وتشويهو وٙبريفو عن الغاية الٍب جاء من أجل ٙبقيقها ُب  مبادئإدخاؿ فساد كبّب علي  -ٔ
 اجملتمع اإلنساين .

معصومة ال جيوز  مبادئلفكر اإلسالمي بدعوي أهنا عن احلركة واالجتهاد ُب قضايا ا تقييد الفكر -ٕ
  (ٖ)االجتهاد فيها  

                                                                                                                                                                      
 

 ٚٔ( ادلرجع السابق . ص ٔ)
إذ أهنم عندما يتحػدثوف عػن ىػذا الفكػر , خيلطونػو  ;طت العديد من الباحثْب ُب الفكر اإلسالمي القدمي واحلديث (  ولقد وقع ُب ىذا اخلٕ)

بنصػػوص اإلسػػالـ وأصػػولو , صػػحيح أف الفكػػر اإلسػػالمي البػػد  أف ينطلػػق مػػن أصػػوؿ اإلسػػالـ وضػػوابطو , ولكنػػو بػػالرغم مػػن ذلػػك ال 
تهاديػة لعلمػػاء اإلسػالـ ومفكريػو , فينبغػي عنػد احلػػديث عنػو الفصػل احلاسػم بينػػو أف يكػوف عبػػارة عػن مواقػف اج –كمػا تقػدـ   –يعػدو 

 وبْب نصوص الوحي كتاباً وسنة .
 ٛٔ,ٜٔالدكتور زلسن عبد احلميد , ص  – ٘بديد الفكر اإلسالمي( انظر : ٖ)
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ىذا من ناحية , ومن ناحية أخري فإف اخللط بْب الفكر اإلسالمي واإلسالـ فتح الباب واسعًا أماـ 
ىذا  إخضاعادلستغربة إرل تسميتها معًا ب   ) الَباث ( , ٍب  واال٘باىاتأصحاب ادلذاىب ادلنحرفة 

والقبوؿ والرفض , دوف ٛبييز بْب ما مصدره اإللو اخلالق وما مصدره اإلنساف  واالنتقاءنهج النقد الَباث دل
 ادلخلوؽ .

إخضاع الفكر اإلسالمي ذلذا ادلنهج فإنو قط ال جيوز  زجاوال خيفي علي كل لبيب منصف أنو وإف 
 لو  –ٗبصدريو الكتاب والسنة  –إخضاع اإلسالـ نفسو 
األخذ واألتباع  , وغّب قابل للنقد واالنتقاء , وال جيوز تطويعو ألىواء النفس فالوحي اإلذلي واجب 

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اّلِلَُّ َوَرُسولُُو َأْمًرا َأن َيُكوَن ذَلُُم اخْلِيَ َرُة  {وشهواهتا , يقوؿ تعارل : 
ويقوؿ صلي هللا عليو وسلم : ) ال  (ٔ) }ُو فَ َقْد َضلَّ َضالال مُِّبيًنا ِمْن َأْمرِِىْم َوَمن يَ ْعِص اّلِلََّ َوَرُسولَ 

 ( .ٕ)يكوف ىواه تبعاً دلا جئت بو (  حٍبيؤمن أحدكم 

,  منهما ُب كل عمل ٘بديدي واالنطالؽ,  ماهب واالرتباطثانيًا : موافقة نصوص الكتاب والسنة , 
 ويستلـز ذلك أموراً عديدة , منها : 

ماؿ ىذا الدين وبتف أصولو وفروعو ودالئلو ومسائلو قد جاء بياهنا ُب الكتاب والسنة بياناً اإلدياف بك
 اإِلْسالَم ِديًنا اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأدْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكمُ  {شافيًا , قاؿ تعارل : 

َيانًا لُِّكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْْحَةً َونَ زَّْلَنا َعَليْ  {:  أيضا, وقاؿ ( ٖ)}  (ٗ)} َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِميَ  َك اْلِكَتاَب تِب ْ
, وىذا ىو ادلعطي األساس وادلباشر لعقيدة ختم الرساالت السماوية برسالة نبينا زلمد , فهو كما قاؿ 

,  يسالمالفكر اإل ُب يدادلعطى حيدد حركية التجد, وىذا  (٘)والسالـ ) خاًب النبيْب (  الصالةعليو 
يكوف  من ٍب كما تقدـ َب التمهيد_ –اكتمل وًب , فالتجديد  الذيىذا الدين  إطار ُب ىاباضلصار 

                                                           

 ٖٙ اآلية( سورة األحزاب , ٔ)
ديث حسػػن صػػحيح روينػػاه ُب كتػػاب احلجػػة بإسػػناد صػػحيح " . وذكػػر احلػػافظ ( أورده اإلمػاـ النػػووي ُب) األربعيػػْب النوويػػة ( وقػػاؿ : " حػػٕ)

ابن رجب أنو خرجو ابو نعيم ُب ا)ألربعْب( الٍب شرط فيها الصحة ٍب بسط ابن رجب الكالـ ُب تعليلو . راجع جامع العلػـو واحلكػم , 
وأف احلػديث صػحيح  جيػدي أف تعليلػو غػّب رجػب بقولػو : " وعنػد بناوما بعدىا وتعقب احملقق أمحد شاكر  ٕٔص  ٔٗاحلديث رقم 

 ٕٕٔىامش  \ٖ" عمدة التفسّب عن احلافظ ابن كثّب , ج
 .ٖ اآلية( سورة ادلائدة , ٖ)
 .ٜٛ اآلية( سورة النحل, ٗ)
 صػحيحةورواه مسلم ُب  ٛ٘٘ \ٙ| , ج ٖٖ٘٘| , احلديث رقم |ُٛٔب كتاب ) ادلناقب ( , الباب|  صحيحة(  رواه البخاري ُب ٘)

 . ٔ٘ص  \ ٘ٔب ) الفضائل (, باب ) ذكر كونو * خاًب النبيْب ( , ج ُب كتا
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 طرُبمرة , وىذا دينع  أوؿكانت عليو يـو جاءت   الٍبجدهتا  إذلبإعادة احلالة الدينية على مر التاريخ 
 ىي –صورة كانت  بتي –الدين أو نقص منو  ُبالزيادة والنقصاف من عملية التجديد , فكل زيادة 

ىذا ليس  أمرنا ُبباطل مردود على صاحبو , وَب ىذا اجملاؿ ورد قولو صلى هللا عليو وسلم ) من احدث 
 .(ٔ)فيو فهو رد  ( 

االستدراؾ على علم  –ضمنا  –حيمل  –ٙبت دعوى التجديد  –النقص منو  أوالدين  ُبالزيادة  إف إذا
من معطيات عقيدة ختم النبوة , وىى صالحية  جوىريمعطى  ُبيقدح  وكون إذلافة هللا وتقديره ,إض

لقيادة البشرية من بعد واذل قياـ  –زلمد صلى هللا عليو وسلم  بوفاة إليهاانتهى  الٍبهبيئتو  -ىذا الدين  
ولو علم بتف مبدأ  وبيانو , بإبالغورسولو  ألمرزائد  شئ إذلالساعة . ولو علم  هللا تعاذل احتياج البشرية 

 .( ٕ)هللا تعاذل رسولو ببياف نسخو "  ألمرمستقبل حاذلا  ُبدينيا معينا يسوء البشرية  التمسك بو 
مجيع مسائل وقضايا االعتقاد والتشريع  ُباالستدالؿ بنصوص الكتاب والسنة واالستنباط منهما  -ٕ

البشر  أدلة عز وجل ديتاز عما سواه من والسلوؾ وقضايا ادلعرفة عموما , وذلك باعتبارمها وحيا من هللا
 وعارضو فهو باطل . خالفوا موادليل والشطط , فهو حق وصدؽ , وكل  اخلطتوحججهم بالعصمة من 

 –واحلكم والعدؿ ومقياس احلق والصواب  واذلدايةباعتبارمها مشعل النور  – إليهماوالرد عند التنازع 
ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاّلِلَِّ َواْليَ ْوِم  َشْيٍء فَ رُدُّوُه ِإََل اّلِلَِّ وَالرَّسُوِل  ِف  ْعتُمْ فَِإْن تَ نَازَ  )امتثاال لقولو تعاذل : 

ٌر َوَأْحَسُن  ۚ  اْْلِخِر  ِلَك َخي ْ  (ٖ)(  تَْأِويالً ذََٰ
قياس , وعدـ تقدمي كالـ  أوذوؽ  أو  برأيوالداللة  –الثبوت  قطعي الشرعيعدـ معارضة النص  -ٖ

يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل )على كالـ هللا وكالـ رسولو , عمال بقولو تعاذل :  –نا من كاف كائ  –احد 
ُموا بَ ْيَ يََدِي اّلِلَِّ  يٌع َعِليم َوَرُسوِلوِ  تُ َقدِّ َ ِإنَّ اّلِلََّ َسَِ  (ٗ) (َوات َُّقوا اّلِلَّ

 الفكر  ُبتحديث : عدـ معارضة النص ٗبا يسميو ا٘باه ال أولياذلك دخوال  ُبويدخل 
معاف عامة وفضفاضة وغّب  مىعندمقاصد الشريعة ( , وىى ) أو)روح الدين (  (ٔ)ادلعاصر اإلسالمي

الشرعية ادلعتربة ,  األدلةوعدوىا من  اإلسالـعُب هبا علماء  الٍبمباشرة ٚبتلف عن مقاصد الشريعة 

                                                           

 . ٖٔٓ/ص  ٘( , جٜٕٚٙ( احلديث رقم )ُ٘ب كتاب )الصلح (, الباب ) رواه البخاري ُب صحيحة(ٔ) 
  ٗٙ- ٖٙجلماؿ سلطاف ص  –انظر : ٘بديد الفكر االسالمى  (ٕ)
 . ٜ٘سورة النساء , اآلية (ٖ)
 . ٔية سورة احلجرات , اآل(ٗ)
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ء التحديثيْب نوع من ٘باوز النص وٚبطيو . فهذه ادلعارضة من لدف ىؤال الشاطىب رمحو هللا اإلماـوالسيما 
 . إسقاطوأو التحايل على 

ومن التـز بنهجهم من علماء  –هللا عنهم ورمحهم  رضي –: االسَبشاد بفهم الصحابة والتابعْب ثالثا 
فهم السلف الصاحل لنصوص الكتاب والسنة  إذلالسليم الرجوع  اإلسالميعصره , فمن قواعد ادلنهج 

القضايا الدينية  ُبواالسَبشاد هبا  بتقواذلم واألخذ إثرىم واتقىلتابعْب ومن التـز بنهجهم من الصحابة وا
ادلذاىب  أصحابما اشتد اخلالؼ بينهم وبْب معارضيهم  من  إذاالسنة واجلماعة  أىلعامة . وكاف 

ن ىم خّب امة زلمد  , الذي  (ٔ) األوذلالقروف الثالثة  أىل إذلالتحاكم  إذلواال٘باىات ادلنحرفة يدعوهنم 
عنهم التنزيل  هللا رضيصلى هللا عليو وسلم , وىم الصحابة والتابعوف وتابعوىم فقد شاىد الصحابة 

مقالتو ورعوىا ٍب نقلوىا  اعنو وحفظو  امنو وتلقو  ارسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم ومسعو  واوالزموعاصروه 
ٗبراد هللا ورسولو صلى هللا عليو وسلم   وأعلمهم مةاألمن بعدىم كما مسعوىا وفهموىا ولذا فهم افقو  إذل

عن  عندىم وما يغيب القراف كلها فمعاين (ٕ)راية  ُبالتشريع ٗبوافقة بعضهم  ُبوقد جاء القراف الكرمي 
 . بعضهم ال يغيب عن كلهم

عن عنهم علم الكتاب والسنة كما تلقوه ىم  اادلنزلة . فقد تلقو  ُبالتابعوف بعد الصحابة  ٌبتوي
 بسند وثيق . عليو وسلم  رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم . فعلم التابعْب متصل بو صلى هللا

                                                           

دلسايرة العصر ومواكبة التطور –باسم التجديد  –تكييفو  أوالدين  ُباالبتداع  إذل الداعي العقاليناال٘باه  ذلك اال٘باهاقصد هبذا (ٔ)
كتاباهتم, ومفهومها عندىم :   ُب (ىذا اال٘باه من استخداـ كلمة ) التجديد أصحابويكثر  والتشريعيةالعقدية  األصوؿرلاؿ  ُبوخاصة 

 اإلحكاـعلى تغيّب  واجلرأة – ممهعز  ُب –للمقاصد وٙبقيقا للمصاحل  إتباعافتح باب االجتهاد لتخطى النصوص الشرعية  ُبلتوسع ا
) ادلوقف ادلعاصر من  كتايبىذا راجع :   ُب ولالستزادةللتطور وصالحيتو لكل زماف ومكاف  اإلسالـقابلية  إلثباتتعطيلها  أوالشرعية 

 . ٕٛٙ- ٖٕٕالصفحات  ُبدراسة نقدية (  –البالد العربية  ُب السلفيادلنهج 
 –منها  شئ ُب خالفِبمن   أمهلتالعقيدة الواسطية : " قد  ُبمناظراتو  ُب ةييمتابن  اإلسالـومن ذلك على سبيل ادلثاؿ : قوؿ شيخ (ٕ)

 ٍبلا إفما ذكرتو فانا راجع عن ذلك وعلى ثالث سنْب فإف جاء ٕبرؼ واحد عن القروف الثالثة خيالف  –يعُب عقيدة السلف الصاحل 
 . ٚٔٗ/ ص  ٔمجيع الطوائف  عن القروف الثالثة  يوافق ما ذكرتو . رلموعة الرسائل الكربى , ج بتقوؿ

 أف ورأىفنزؿ القراف ٗبوافقتو  أعناقهمتضرب  إفاسارى بدر  ُب رأىهللا عنو  رضيعمر  بن اخلطاب  أفومن ذلك على سبيل ادلثاؿ :  (ٖ)
 أفالغّبة عليو " عسى  ربو  ُبوالسالـ دلا اجتمعن   الصالةعليو   النيبمصلى فنزؿ القراف ٗبوافقتو , وقاؿ لنساء  يمىإبراتخذ  من مقاـ  ي

هللا  رضيصلى هللا عليو وسلم سعد بن معاذ  النيبيبدلو ازراجا خّبا منكن مسلمات مؤمنات " فنزؿ القراف ٗبوافقتو ودلا حكم  إفطلقكن 
, فقاؿ عليو الصالة والسالـ : " لقد حكمت فيهم  أمواذلموتغنم  مهتاذريوتسىب  همتمقاتلتقتل  إف أرى أىقريظة , قاؿ :  بِب ُب عنو

 عنو شهرا . هللا رضيبن مسعود  عبد هلل إذلختلف الصحابة إٔبكم هللا من فوؽ سبع مسوات " ودلا 
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رسوؿ  أصحابعنهم ذلك العلم كما تلقوه ىم من  اادلنزلة فقد تلقو  ُببعد التابعْب تابعوىم  ٌبتوي
بْب وسنة رسولو كتاب هللا ادل  ُبهللا صلى هللا عليو وسلم فكاف علمهم وفهمهم ىو النور ادلبْب دلا 

 . األمْب
وفق لغة  أتيا والنبوي القرآينا فالنص بلساهن يذلاإل الوحيجاء  الٍباللغة العربية  دعبقوا: االلتزاـ  رابعا

 رَّسُوٍل ِإالَّ ِمن  وَمَا َأرْسَْلنَا)العرب وبياهنم وىذا ما تعبدنا هللا تعاذل بو , وىو صريح قولو تعاذل : 
َ ذَلُمْ لِيُ  ِبِلسَاِن قَ ْوِموِ  ( نَ َزَل بِِو الرُّوُح اأْلَِمُي ٕٜٔ) َربِّ اْلَعاَلِميَ  لََتنزِيلُ  َوِإنَّوُ )وقولو تعاذل : (1) (َبيِّ

 . (2) ( ( بِِلَساٍن َعَرِبٍّ مُِّبيٍ ٜٗٔ( َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِيَن )ٖٜٔ)
ومفرداهتا  وأصوذلااعد اللغة العربية يكوف زلكوما بقو  إفاستدالؿ بو البد  أوفكل فهم للنص 

ونفيا ٚبصيصا وتعميما حقيقة  وإثباتاوهنيا  امرأ ادلعاينالعبّب والتصوير والداللة على  ُبومناىجها 
ؤى الصادقة وضلو والكشوؼ والر  اإلذلامات) باطنية ( اعتمادا على من يزعم داللة للنص  وأماورلازا 

. علما باف  إليوصرؼ ظاىر النص  الذينة الظاىرة على ادلعُب ذلك فهو ملـز بإقامة البينة والقري
احلكم ٗبقتضاىا  ولذا ال جيوز  , الشرع أدلةوالكشوؼ والرؤى الصادقة ليست دليال من  اإلذلامات

 الشرعية ادلعتربة . األدلة ُبالقضايا وادلسائل الدينية وال االستغناء هبا عن النظر  ُب 
 .(3)صر فائدهتا على رلرد البشارة والتنبيو واالستئناس هبا فضال عن معارضتها هبا وتقت

وضعها  ُبجوانبها ادلادية والفكرية واالجتماعية , وتصورىا  ُباجليد بواقع احلياة البشرية  الوعي خامسا:
 يواجهها  الٍبومعرفة النوازؿ ادلتجددة  إليوانتهت  الذيالصحيح 

ظروفهم ادلتفاوتة ُب حياهتم ادلعاصرة الف احلياة البشرية ىي , والفقو  ب ادلسلموف ُب بالدىم ادلختلفة
 موقع اإلحكاـ الشرعية واحلكم على الشيء  فرع عن تصوره .

يقوؿ ابن قيم اجلوزية : " ال يتمكن ادلفٌب وال احلكاـ من الفتوى واحلكم باحلق أال بنوعْب من الفهم : 
قيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حٌب حييط احدمها : فهم الواقع والفقو فيو , واستنباط علم ح

                                                           

فمن هللا واف يكن خطا فمُب ومن الشيطاف  وهللا ورسولو برئ منو , أرى أف ذلا مهر  فيها برأيي فإف يكن صوابا ادلفوضة قاؿ : أقوؿَب 
نسائها  ال وكس وال شطط وذلا ادلّباث وعليها العدة , فقاـ ناس من أشجع فقالوا : نشهد أف رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم قضى ُب 

ح ابن مسعود بشي بعد اإلسالـ فرحة بذلك . انظر : إعالـ ادلوقعْب البن امراءة منا يقاؿ ذلا بروع بنت واشق ٗبثل ما قضيت بو  فما فر 
  ٔٛ/ ص  ٔالقيم , ج 

  ٗسورة إبراىيم , اآلية (ٔ)
 ٜ٘ٔ/ٕٜٔ(سورة الشعراء , اآليات ٕ)
  ٕٖ٘ – ٖٕٛ,ٖٔ٘ – ٕٔٛ/ الصفحات  ٔللشاطىب , ج –.راجع : االعتصاـ (ٖ)
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بو علما . والنوع الثاين : فهم الواجب ُب الواقع ,وىو فهم حكم هللا الذي حكم بو ُب كتابو أو على 
 (1)لساف رسولو ُب ىذا الواقع ٍب يطبق احدمها على األخر "

ىا ُب اجملتهد وذلك على اعتبار أف أف تتوفر ُب اجملدد الشروط  الٍب اشَبط العلماء توفر  سادسا :
  (2) االجتهاد لوف من ألواف التجديد ادلطلوب وتتمثل ىذه الشروط ُب األٌب:

أف يعلم ٗبدارؾ األحكاـ وىى : الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس واالستصحاب وغّبىا من األدلة  -ٔ
ألحكاـ ومعرفة الناسخ وادلنسوخ ادلعتربة وادلعترب ُب ذلك أف يعرؼ من الكتاب والسنة ما يتعلق با
 وأسباب النزوؿ ومواقع اإلمجاع واخلالؼ وصحيح احلديث وضعيفة .

 أف يكوف عادلا ٗبقاصد الشريعة  -ٕ
 أف يكوف عادلا بلساف العرب ويكفى ُب ذلك القدر الالـز لفهم الكالـ . -ٖ
ؿ ,واجململ وادلبْب وادلنطوؽ و ؤ طلق وادلقيد والنص والظاىر وادلأف يكوف عارفا بالعاـ واخلاص وادل -ٗ

وادلفهـو واحملكم  وادلتشابو واألمر والنهى وال يلزمو من ذلك أال القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة 
ويدرؾ بو مقاصد اخلطاب وداللة األلفاظ ٕبيث تصبح لديو ملكة وقدرة على استنباط األحكاـ من 

 أدلتها .
 ث والنظر .أف يبذؿ غاية وسعو وطاقتو ُب  البح -٘
 (3) .آف يكوف تقيا عدال مرضى السّبة , ومعروفا بصفاء العقيدة  وسالمة النهج -ٙ

االجتهاد ُب القطعيات َب مسائل العبادات وادلعامالت , كعدد ركعات الصلوات ادلفروضة  سابعا : اجتناب
القضايا الكلية ُب رلاؿ , وأصناؼ مصارؼ الزكاة وحرمو اخلمر والزنا والربا وضلوىا , وكذا القطعيات ُب 

االعتقاد مثل : وجوب التحاكم إذل شرع هللا وحرمة الوالء للكافرين واستخالؼ اإلنساف ُب األرض وكوف 
معيار التفاضل احلقيقي بْب الناس ىو التقوى , واف العبودية هلل ىي أساس احلياة اإلنسانية الصحيحة ... 

ا إال من حيث نقد الواقع البشرى ُب ضوئها , أو بياف صورىا اخل فهذه القضايا وضلوىا ال رلاؿ للنظر فيه
 (4)التطبيقية لإلنساف وأمثاؿ ذلكػػ

                                                           

 ٛٛ -ٚٛ / ص ٔالعادلْب  , ج  إعالـ ادلوقعْب عن رب(ٔ)
وروضة  ٙٚ-٘ٚ/صٕالبن عبد الرب  ج  –وجامع بياف العلم وفضلو  ٔٔ٘-ٜٓ٘اإلماـ الشافعي , ص  –راجع ُب ىذا : الرسالة (ٕ)

 ٔوإعالـ ادلوقعْب البن القيم ج ٛٛ٘-ٙٚ٘/ٕللطوَب ج  –وشرح سلتصر الروضة  ٙٓٗ- ٔٓٗ/ ص ٕالبن قدامة ج  –الناظر 
 .ٕٖٔ- ٖٔٔى ص للشنقيط –ومذكرة أصوؿ الفقو  ٙٗ/ص

 جيدر التنبيو ىنا إذل أف ىناؾ شرطْب آخرين اشَبطهما العلماء ُب اجملتهد ومها : (ٖ)
 أف يستند ُب اجتهاده إذل دليل ويرجع إذل أصل(ٗ)
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 :  اخلامتة
 احلمد هلل الذي بنعمتو  تتم الصاحلات  , وَب ختاـ ىذا البحث أود التتكيد على األمور ادلهمة التالية :

ضارات الٍب أسهمت ُب رقى أف الفكر اإلسالمي فكر إنساين منفتح على كل الثقافات واحل -ٔ
اإلنساف ال يرفضها تعصبا وال يضيق ٗبا تقدمو من علـو ونظم وأفكار , ومعياره فيما يقبل أو يرفض 
معيار موضوعي فما يقبلو جيب أف يكوف منسجما مع اإلسالـ ُب عقائده وتشريعاتو وقيمو ومبادئو وما 

 يرفضو  فإمنا يرفضو لفقدانو ىذا االنسجاـ .
لتجديد بصوره ورلاالتو ادلتعددة نعمة إذلية ونور رباين جعلو هللا تعاذل جسرا بْب النص ادلقدس أف ا -ٕ

وادلصلحة ادلتجددة , وحفظ سبحانو وتعاذل بو النص قدسيتو وللفكر تتصيلو وللعقل حقو ُب الفهم 
اإلسالمي بالعطاء  والتفسّب وللحياة طبيعتها ُب االستمرار والتطوير . وَب ذلك كلو إرواء لشجرة الفكر

 التشريعي والتبصر العقلي .
أف التجديد ُب الفكر اإلسالمي ال يعُب بتي حاؿ التكييف التعسفي بْب وقائع العصر ونصوص -ٖ

الوحي بل ىو ُب حقيقتو انفتاح على الواقع بكل إمكانياتو وتفاصليو وتطوراتو وتواصل ُب الوقت  نفسو 
نطاقها والبحث ُب أفاقها وإحكامها ضمن الشروط والضوابط ٗبنهج علمي مع النصوص الشرعية الست

الشرعية ادلعتربة . وذلك بال شك كفيل بفتح الكثّب من األفاؽ وتزويد ادلسلمْب بالبصائر الٍب حيتاجوف 
 إليها ُب حياهتم ادلعاصرة .

ية واستنباط انو جيب على العلماء وادلفكرين ادلسلمْب ادلستجمعْب لشروط النظر ُب النصوص الشرع -ٗ
األحكاـ منها أف يتجنبوا التقليد واف يقوموا  بواجبهم ُب خدمة دينهم وأمتهم باالجتهاد والتجديد 

 فالفكر إمنا ينمو بالتجديد ال بالتقليد .
ينبغي التوجو إذل االجتهاد اجلماعي بدال من االجتهاد الفردي واالستعانة بذوي اخلربة واالختصاص   -٘

الت ادلسائل والقضايا ادلطروحة للبحث والنظر , سواء ُب رلاؿ السياسة أـ االقتصاد ُب كل رلاؿ من رلا
أـ الَببية أـ االحتماء أـ غّبىا من اجملاالت األخرى  فاف ذلك كلو فيو تعاوف على اخلّب والرب والتقوى 

الوصوؿ إذل وتكاتف بْب اجملتهدين وتكامل للجهود واستفادة من الطاقات الفاعلة كما انو أحرى إذل 
 اإلحكاـ الصائبة والنتائج الطيبة ادلثمرة .

 انو البد من الربط بْب النظرية والتطبيق ُب مهمة االجتهاد والتجديد فاالجتهادات  -ٙ

                                                                                                                                                                      

 .(أف يكوف عارفا بالواقعة ومدركا ألحواؿ النازلة اجملتهد فيها. وقد ورد ىذاف الشرطاف ضمن ما تقدـ ذكره من ضوابط التجديدٗ)
 ٕٓ(أنظر: حقيقة الفكر اإلسالمي, ص ٘)



 جتديد الفك اإلسالمي: مشروعيتو, ورلاالتو, وضوابطو ٖ٘ٓ
 د. مفرح بن سليمان القوسي

 

الفكرية أمور نظرية ٙبتاج إذل تنفيذ وٙبقيق ُب واقع ادلسلمْب وحياهتم ادلعاصرة لكي تتحقق الفائدة 
 . منها ادلرجوة

 ُب ىذا البحث ادلوجز استؿ هللا تعاذل فيو موافقة احلق والصواب , كما استلو سبحانو ىذا ما تيسر رل
 أف خيلص نياتنا واف يصلح إعمالنا انو وذل ذلك والقادر عليو .
 وصلى هللا على نبينا زلمد وعلى الو وصحبو أمجعْب .

 
 

 فهرس ادلصادر وادلراجع:
 القرآف الكرمي. -ٔ
ـ, ادلكتب ٜٛٛٔلعمر عبيد حسنة. ط األوذل عاـ  -ثة احلضاريةاالجتهاد للتجديد سبيل الورا -ٕ

 بّبوت. -اإلسالمي
حملمد بن علي الشوكاين, ط األوذل عاـ  -إرشاد الفحوؿ إذل ٙبقيق احلق من علم األصوؿ -ٖ

 القاىرة. -ـ, مطبعة مصطفى البايب احلليبٖٜٚٔ -ىػٖٙ٘ٔ
 -ىػٖٓٗٔت سعيد, ط األوذل عاـ للدكتور زلمد رأف -األصالة وادلعاصرة ُب الفكر اإلسالمي -ٗ

 جدة. -ـ, دار العلمٖٜٛٔ
ـ, دار الكتب ٜٗٔٔ -ىػٕٖٖٔأليب إسحاؽ إبراىيم الشاطيب, ط األوذل عاـ  -االعتصا -٘

 اخلديوية ٗبصر.
 -البن قيم اجلوزية, تعليق: طو عبد الرؤوؼ سعد, ط دار اجليل -إعالـ ادلوقعْب عن رب العادلْب -ٙ

 بّبوت.
ـ, ادلكتب ٜٚٛٔالبن قيم اجلوزية, ط األوذل عاـ  -ايد الشيطافإغاثة اللهفاف من مص -ٚ

 بّبوت. -اإلسالمي
 بّبوت. -خلليل أمحد السهانفوري, ط دار الكتب العلمية العلمية -بذؿ اجملهود ُب حل أيب داود -ٛ
 القاىرة. -للشيخ زلمد أبو زىرة, ط دار الفكر العريب -تاريخ ادلذاىب اإلسالمية -ٜ

 القاىرة. -ـ, دار الصحوةٜ٘ٛٔالدكتور زلسن عبد احلميد, ط عاـ  -ي٘بديد الفكر اإلسالم -ٓٔ
عاـ حملمد إقباؿ, تعريب: عباس زلمود العقاد, ط الثانية  -٘بديد الفكر الديِب ُب اإلسالـ -ٔٔ

 القاىرة. -ـ, جلنة التتليف والَبمجةٜٛٙٔ



 ٖٙٓ ه ٖٔٗٔرللة العلوم الشرعية العدد اخلامس عشر ربيع األخر 

 

رناؤوط, ط عاـ البن األثّب اجلزري, ٙبقيق: عبد القادر األ -جامع األصوؿ ُب أحاديث الرسوؿ -ٕٔ

 ـ, مكتبة دار البياف, ومكتبة احللواين.ٜٜٙٔ -ىػٜٖٛٔ

مطبعة مصطفة البايب  -ىػٖٙٗٔلعبد الرمحن بن رجب احلنبلي, ط عاـ  -جامع العلـو واحلكم -ٖٔ

 مصر. –احلليب 

 بّبوت. -البن عبد الر النمري القرطيب, ط دار الفكر -جامع بياف العلم وفضلو -ٗٔ

ـ, دار ٜٜ٘ٔ -ىػ٘ٔٗٔكتور عبد الرمحن الزنيدي, ط األوذل عاـ للد  -حقيقة الفكر اإلسالمي -٘ٔ

 الرياض. -ادلسلم

ىػ, ٖٛ٘ٔلإلماـ زلمد بن إدريس الشافعي, ٙبقيق: أمحد زلمد شاكر, ط األوذل عاـ  -الرسالة -ٙٔ

 القاىرة. -مطبعة مصطفى البايب احلليب

ـ, مكتبة ٜٜٓٔ -ىػٓٔٗٔدلوفق الدين بن قدامة, ط الثالثة عاـ  -روضة الناظر وجنة ادلناظر -ٚٔ

 الرياض. -ادلعارؼ

ـ, مكتبة ٜٜ٘ٔ -ىػ٘ٔٗٔحملمد ناصر الدين األلباين, ط عاـ  -سلسلة األحاديث الصحيحة -ٛٔ

 الرياض. -ادلعارؼ

للحافظ أيب داود سليماف السجستاين, تعليق: زلمد زليي الدين عبد احلميد, ط  -سنن أيب داود -ٜٔ

 بّبوت. -دار إحياء الَباث العريب

لنجم الدين سليماف الطوُب, ٙبقيق: الدكتور عبد هللا الَبكي, ط األوذل  -ر الروضةشرح سلتص -ٕٓ

 بّبوت. -ـ, مؤسسة الرسالةٜٜٓٔ -ىػٓٔٗٔ



 جتديد الفك اإلسالمي: مشروعيتو, ورلاالتو, وضوابطو ٖٚٓ
 د. مفرح بن سليمان القوسي

 

ـ, ٜٜٚٔ -ىػٜٜٖٔحملمد ناصر الدين األلباين, ط الثانية عاـ  -صحيح اجلامع الصغّب وزيادتو -ٕٔ

 بّبوت. -ادلكتب اإلسالمي

 -ىػٖٙٚٔختصار وٙبقيق: أمحد زلمد شاكر, ط عاـ ا -عمدة التفسّب عن احلافظ ابن كثّب -ٕٕ

 مصر. -ـ, دار ادلعارؼٜٚ٘ٔ

 -ىػٜٜٖٔحملمد مشس احلق العظيم آبادي, ط الثالثة عاـ  -عوف ادلعبود شرح سنن أيب داود -ٖٕ

 بّبوت. -ـ, دار الفكرٜٜٚٔ

 اىرة.الق -ـ, مكتبة وىبةٜٔٛٔللدكتور زلمد البهي, ط الثانية عاـ  -الفكر اإلسالمي ُب تطوره -ٕٗ

ـ, ٖٜٛٔ -ىػٖٙ٘ٔحملمد عبد الرؤوؼ ادلناوي, ط األوذل عاـ  -فيض القدير شرح اجلامع الصغّب -ٕ٘

 القاىرة. -ادلكتبة التجارية

ـ, مكتبة زلمد ٜٙٙٔ -ىػٖ٘ٛٔلشيخ اإلسالـ ابن تيمية, ط عاـ  -رلموعة الرسائل الكربى -ٕٙ

 القاىرة. -علي صبيح

 ادلدينة ادلنورة. -ط ادلكتبة السلفيةحملمد األمْب الشنقيطي,  -مذكرة أصوؿ الفقو -ٕٚ

ىػ, ٗٓٗٔللدكتور زلسن عبد احلميد, ط األوذل عاـ  -ادلذىبية اإلسالمية والتغيّب احلضاري -ٕٛ

 الكتاب السادس ضمن سلسلة )كتاب األمة( بدولة قطر.

للحافظ زلمد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري, ٙبقيق: مصطفى عبد  -ادلستدرؾ على الصحيحْب -ٜٕ

 بّبوت. -ـ, دار الكتب العلميةٜٜٓٔ -ىػٔٔٗٔعطا, ط األوذل  القادر

ـ, ٜٜ٘ٔ -ىػٙٔٗٔالبن قيم اجلوزية, ط عاـ  -مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة -ٖٓ

 بّبوت. -دار الكتب العلمية
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حملمد السخاوي, ط عاـ  -ادلقاصد احلسنة ُب بياف كثّب من األحاديث ادلشتهرة على األلسنة -ٖٔ

 بغداد. -القاىرة, ومكتبة ادلثُب -ـ, مكتبة اخلاصليٜٙ٘ٔ -ػىٖ٘ٚٔ

للدكتور يوسف القرضاوي, ط األوذل عاـ  -من أجل صحوة راشدة ٘بدد الدين وتنهض بالدنيا -ٕٖ

 بّبوت. -ـ, ادلكتب اإلسالميٜٜٛٔ -ىػٛٔٗٔ

بة ـ, ادلكتٜ٘ٚٔأليب إسحاؽ إبراىيم الشاطيب, ط الثانية عاـ  -ادلوافقات ُب أصوؿ الشريعة -ٖٖ

 القاىرة. -التجارية الكربى

 بّبوت. -ـ, دار الفكرٜٛٙٔأليب األعلى ادلودودي, ط الثالثة عاـ  -موجز ٘بديد الدين واحياؤه -ٖٗ

لإلماـ مالكػ بن أنس, رواية: حيٓب الليثي, إعداد: أمحد عرموش, ط السابعة  -موطت اإلماـ مالكػ -ٖ٘

 بّبوت. -ـ, دار النفائسٖٜٛٔ -ىػٗٓٗٔعاـ 

 


