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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تمهيد

 قههد م ههم  ،الفقههه  ههد احههد الالاصههر الهامههة  ههس حيههالتلا اإلسههالمية الاربيههة

الدالسدن لهذه الحيالة المث ى انها إلى جانب سهماتها وصااصاهها المتلدمهة 

، ألنههها تسههتلد إلههى شههرياة شههام ة اههسان حيههاة اإلنسههان «حيههالة ناندنيههة»

داب، صاحسته مهن المهيالد إلهى الد هاة، به  بمجمدمة متماسكة من األحكام واآل

 ان يمدت.ملين به وشرمن له نس  ان يدلد، وباد 

ولسلا  س حاجهة إلهى ان نتحهدن  لها مهن نيمهة  هذا الفقهه ومكانتهه الاالميهة، 

وشهادة كسال م ماء القاندن  س الاالم ك ه له وإشادة المؤتمرات الدولية ل قهاندن 

سلا ان  ذا الفقه كهان اسهاا التشهريا والقيهاء المقالن به، وتلديهها بشأنه  حس

، تسهدلن  يهها الهل م اوالفتدى  هس الاهالم اإلسهالمس ك هه،  ي هة عالعهة مشهر نرن ه

وتغيرت األوااع واألحدال،   م ييق صدله بمشهك ة، ولهم يقاهد مهن الد هاء 

بما ب، ب  كان لديه لكه  حادعهة حهديو، ولكه  واناهة حكهم ولكه  مشهك ة حه  

 ومالج.

* * * 
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 ااصص الفقه اإلسالمسص

لقههد م ههم الدالسههدن لهههذا الفقههه، المتامقههدن  ههس  همههه، انههه  قههه اصههي  كهه  

وحههده بههين نههدانين  ااألصههالة، متفههرد بصااصاههه ومميلاتههه التههس جا تههه نسههيج  

 الاالم و قهها  هد متميل  س ماادله واسسه وا دا ه واتجا اته ووساص ه.

وإن شهتن ن هنل ل شهرياة  - إن  ذه الصااصص والمميلات ل فقهه اإلسهالمس

 لا بك مهات  ئلتستحق ان يؤلف  يها كتاب، ب  كتب، ولكلس اجتل - اإلسالمية

مههدجلة، تشههير إلههى ماههالم  ههذه الصاههاصص او ج ههها، وإن لههم تداههحها تمههام 

 التدايح.

 األساا الربانسل

بأساسهه الربهانس  ماهدله األول  هد  - نسه  كه  شهسء - لقد تميل  ذا الفقهه - 1

إللهههههس، الههههذص واهههها األصههههدل والقدامههههد وواههههح األ ههههدا  الههههدحس ا

والمقاصد، وارب األمث ة، وبين الاريق و هدى إلهى الاهرا  المسهتقيم، 

وك  دالا ل قرآن الكريم دلاسة م مية مدادمية يصهرج بيقهين حهاأم ان 

او اص مص هد  كهان، وإنمها  هد  ا ذا اللص يستحي  ان يكدن ماهدله بشهر  

 إله اللاا.كالم لب اللاا م ك اللاا، 

ألحكامهه لهدى  ولهذا المالى كان لههذا الفقهه مهن القسهدل وااحتهرام واانقيهاد

ه - األمة مها لهم يحهه بهه اص نهاندن آصهر مهن القهدانين التهس  - ومحكهدمين احكام 

واهاها السشههر ملههذ نههاندن حمههدلابس، إلهى نههاندن نههاب يدن، إلههى احههدن نههدانين 

وإلى الام  به واانقياد له، م ى انهه الاار. ذلك ألن امتلا تل ر إلى  ذا الفقه 
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مسههادة ونربههة إلههى هللا كالاههالة والاههيامن بهه  تههرى ان تقسهه  احكامههه بالراهها 

اإليمان إا به، وصاصهة  هس األحكهام التهس  والتس يم وانشراح الادل امر ا يتم

َؤَ }فََلَلَ ََرَبِّكََلَلَاََ َ  َجههاء بههها نههص صههحيح الثسههدت، صههريح الدالههة  َمن َلَلََ ََتىَٰلَل  

َلَلََ َفََ  حََ م  َلَلككَ ََِّي  ََ ََِييَمَلَلشََجَلَلَ  َوََر  َ َلَل كَم  َلَلي  ََ ٰمَلَلشََُ َلَلشَمكَ َّا ََ ََت فََلَلُفََِِم َ َلَلَهم  َث َلَلٰمََ َ ََ َلَلْ رَِي نَه م 

ش{ َ يما  .[65اللساءل ] تَ  

 الداأع الديلسل

لهههذا األسههاا الربههانس، تلشههأ مليههة اصههرى ل فقههه اإلسههالمس  ههس مهها  اوتسا هه - 2

 لتس  ا  بها ك  القدانين السشرية.يااحسه من الماانس الروحية الديلية ا

 - مها ذلهك ونسه  ذلهك -  هد ا ياتمد م ى واأع الس اة وحهد ا، به  ياتمهد

م ى اليمير الديلس الذص يقيهد بفكهرة الحهالل والحهرام، وا يكفيهه ان يحكهم لهه 

بأنهه صههاحب حهق نيههاء، حتهى يامههتن إلهى اسههتحقانه لهه ديانههة.   هي  كهه  مهها 

س ترانسههه، بهه  صشههية هللا الما هها م ههى سههره يلمجههه  ههد صههد  السهه اات التهه

ونجداه.  هد إذا ا  ن من يد نهاندن األل،، لهن يف هن مهن مدالهة السهماء، وإن 

استااع اللجاة والفهرال مهن مقدبهة الهدنيا،   هن يلجهد مهن مقهاب اآلصهرة، و هد 

 اشد واصلى.

م هى نفسهه يملاهه مهن  اومالى  ذا ان اإلنسهان يقهيم مهن داصه  نفسهه حالس ه

تسامه، و د حالا يقه ا يحهابس وا يتههاون، وا إالشرع ويد اه إلى  مصالفة

 تروج ملده الحي  كحراا القدانين.

 اإلنسانيةل

األصههه ية وملشهههأ ذلهههك ان  «اإلنسهههانية»وتميهههل الفقهههه اإلسهههالمس بللمتهههه  - 3
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نهه ك ههه ااإلسهالم نفسهه لهالس بقيمههة اإلنسهان، ولامهى  ارتههه وامتهر  بكي

 ، وحمهى حياتههاوميت ه اما فة، وحفه له كرامتهه حي هو ومقال   اولوح   اجسم  

من  ريق حرام. ونرل له من الحقهد   جاء امن ك  مدوان، ولد كان جليل  

والحريههات مهها يحفههه م يههه صاههاصص إنسههانيته ومقدماتههها نسهه  ان تاههر  

 .«حقد  اإلنسان»اسمه  االدنيا شيت  

دنههه نههرل  ههذا لننسههان مههن حيههو  ههد إنسههان، بغههو الل ههر مههن جلسههه ول

دام ل جميها لب واحهد،  وو له ولغته ونسسه و سقته، ب  من ديله ومقيدته، مها

 واب واحد.

 قالدال يها  ا قام لها وانف  صاص  لوى السصالص ان جلاأة مرت م ى اللسس

 .«؟؟شِلي وَِم َ »لسدل هللا، إنها جلاأة يهددص!  قالل 

مها يكفيهه،  وا مجب باد  ذا إذا لايلا ممر يفر، ليهددص مهن بيهن المهال

 الى مجذومين مر بهم  س  ريقه إلى الشام.ومث  ذلك لقدم من اللا

 َ»وص فاصههه لقههداد مل صاههص  ومههن  ههذا الملا ههق كانههن وصههية اللسههس

ما ما ياحب الحرب مادة من للسة  س التشفس واانتقام مهن الاهدو،  «تمث َِ

ألمههداء، ، ولكههن اإلسههالم حههرم التمثيهه  بجثههو اامتاههدي   اوصاصههة إذا كههان ماتي هه

 .ا، وكان محالب  الماية لحرمة اإلنسان، وإن كان ميت  

ادوات »ويدم كهان الرنيهق ياتسهرون  هس ن هر باهو كسهال الفالسهفة مجهرد 

لكم»لألمة، جهاء لسهدل اإلسهالم ليقهدلل  «ماشية»او  «انتاادية ِِكمَخََل َإخََل

يَتحَلَلوَ َلَلْيَف يطعمَلَلوَممَلَلشَ طعَلَلمسَرلي   َلَلوَمَلَلشَ  َلَل  سَر ََ... فمَلَلكَنَلَلش َِخَلََل

َ.«مَمشَ غ  همسَفإ َن مىمَهمَفأعينَهمتك مَه
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 الشمدل واإلحا ة.

وتميههل  ههذا الفقههه بصادصههية اصههرى  ههس شههمدله لكهه  جدانههب الحيههاةل  - 4

لوحية ومادية،  ردية واجتمامية، ديلية وسياسية،  ال يهدع ناحيهة ملهها إا 

إلهى بلهاء الدولهة،  «األك  والشهرب»شرع لها، وحكم  يهال من ادب الماصدة 

 الحكم، وسياسة المال. وسياسة

وانفرد الفقه اإلسالمس بجانب ا يدجد  س اص ن ام ناندنس آصر  هس الشهر  

الهذص يهل م الاه ة بهين اإلنسهان ولبهه، وبهه  «الاسادات»او الغرب، و دل نسم 

هه - مههادة - تسههدا لحههق الصههالق م ههى المص ههدنين،  اكتههب الفقههه وماههادله، تقديم 

هه  ههس الدجههدد و ههس مسههادة هللا، ومثهه  ذلههك  م ههى مهمههة اإلنسههان األولههى اوتلسيه 

جانب اآلداب ومحاسن األصال  التس ا يدليهها الفقهه الداهاس اص ا تمهام،  هس 

 حين ان لها مكانها ومكانتها  س  قه اإلسالم.

م ههى ان جدانههب الماههامالت وشههتدن األسههرة والمجتمهها والدولههة ومالناتههها 

  س التس تحت  الحيل األكسر من  ذا الفقه.

 نيةلاألصال

ويتميههل الفقههه اإلسههالمس بللمههة األصالنيههة التههس تتص هه  كهه  احكامههه مههن  - 5

مسادات وماامالت ومقدبات واحهدال شصاهية ومالنهات دوليهة، وشهتدن 

من اوامره وندا يهه  اإدالية ودستدلية، ولهذا نجد القرآن الكريم يذي  كثير  

َلك َلمَ }فهن إليههل بمث   ذا التا ي  الذص ا تهيمه القهدانين الداهاية وا ت ت َذَ 

َتَع  ََ َإَ َن نَلَلى م  َلٰك َلَلم  َل َلَل َلَلَ َََخي  َلك َلَلمَ } س{م  ََ ذَ  َهَلَل ََرَِر  َلَك َلَلم  َنَلَل   يَهمَ س{ََِز  ََرت َلَلَِّنكَ ه م   َ َلَل }ت َطهكَ

َل} سَتَىٰق َلََ {لَعَ ٰك مَ } ،ََِّهش{ َلَلَاََخي  {ذَ  َر    َتََلأ  َ َلك  ََرَِت  َل} ،َل َِّا ِ{ت  َا ۥََنَلشَ َإََِٰلو َ} ،شََن َيَل
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ىَا ََرَمق  َحَشةا  .{شَُءََس َي  َشََرسََفَ 

نسه  كه   القدانين الداهاية ا يهمهها اللكهاة والاههر والتقهدى، إنمها يهمهها 

شههسء انت ههام مالنههات المجتمهها ال ا ريههة، واسههتقرال ماامالتههه، وا يفيههد ا 

م هى حسههاب  - ولهد  ههس رها ر األمههر - إذا تهم  ههذا اانت هام وااسههتقرال اكثيهر  

 الاهر والتقدى.

اص صهيالة  «تقلين األصهال »مهمة الفقه اإلسالمس  س  وا لرو ان كانن

األوامههر واللههدا س األصالنيههة  ههس صههدلة تشههرياات م لمههة م ههى حههين كانههن 

تقلين الاادات، اص حسب ما تاهال   - كما  د ما دم - مهمة القاندن الرومانس

 ههس نالههب نههاندنس، و ههر   - مههن صيههر او شههر - ام يههه المجتمهها الرومههانس نههديم  

  ذا وذاك! كسير بين

ومن عم شدد اإلسالم  س تحريم الربا واللنى والصمر والميسر، وكه  انهداع 

ال  ههم، واكهه  المههال بالسا هه ، ولههد بالترااههس، وشههدد الاقدبههات م ههى الجههراصم 

مهن الحهرب وا مهن السياسهة وا مهن  األصالنية، ولهم يقسه  انفاهال األصهال 

نتاهادية الها ا تجاليهة او اانتااد، ولذلك حرم الصمر برلم ما ولاء ا مهن م

َُ لَ }  َ ه َمشََُِن  َ م  ََل نٰشَسََرإَث  َمع  ََرَمنَ  َل ََن َي مل  .[219]السقرةل  {َعَهَمشَمكَِٰمَ َفَيَهَمشَُإَث 

 الاالميةل

وإن بهدا  هس  -  ههد «الاالميهة»إلهى ويتميل  قهلها اإلسهالمس كهذلك بللمتهه  - 6

 ه  قهه ياههفه بأنهه ا يسههتايا ملاههف ان -  غههتهمبال، الاههرب، وكتههب 

ل ارب وحد م، ذلك ان المادل األول لهذا الفقه كتهاب مهالمس  هد القهرآن 

ِ{تَ َشَبَ َ}  َ عَ  ََمَليَكَََِلَذ  يَ ََليَك َلََ ََل   َْ َل ََع   َُشَ ََع َ    َ م  وسهلة  [1]الفرنهانل  ٱلَٰذيَََِِّٰلَٱل 



 7 ن األصالة والتجديدالفقه اإلسالمية بي

عَ  ََمَلَليَك{َرَمَلَلشََُِبَ }لسههدل مههالمس  َلكَ   َمَلَلةا َاَإَٰ ََبت  نَ  رنَلَلش ََ...َ» [107األنسيههاءل ] َسَلَل  

 .«ِلن فَ  عثَإل ََُموَخشصةسَرِّعثوَإل َِلنشسَنشفة

شههتى،  ههس مصت ههف األو ههان ومههن  اوا مجههب ان حكههم  ههذا الفقههه شههادب  

مصت ههف األجلههاا   ههم يقاههد مههن الد ههاء بحاجاتههها، بهه  كههان اسههسق ممهها تتا سههه 

 هد مهن لايهات  حاجاتها وماالسها المحدودة،  حاول ان يرنى بها إلهى مها يريهد

 ومقاصد، لم تكن  س حسسانها، ولم تدل بص د ا.

وا مجههب كههذلك ان صههدمن  ههذا الفقههه مقههدل كسيههرة، مههن كهه  الالاصههر 

والس هههدان واأللهههدان والاسقهههات، مهههن مهههرب و هههرا وبربهههر و لهههدد واتهههراك 

وليههر م، مههن شههتى األناههال  ههس الاههالم القههديم، ومههن  ههؤاء ص فههاء وامههراء 

 وسدد.واللياء و قراء وبيو 

 المدادميةل

بللمته المدادمية، واتجا ه إلهى السسها ة،  اويتميل الفقه اإلسالمس ايي   - 7

والساد مهن التاقيهدات الشهك ية، م هى صهال  مها مهر  بهه نهاندن كالقهاندن 

الرومانس من نلمة ذاتية، واتجاه إلى الشك ية. يقدل األسهتاذ الهدكتدل م هس 

 - «القهاندن واانتاهاد»لهه بمج هة  س بحو  ابدوص مميد ك ية الحقد  سابق  

باههد مقالنههة بههين الشههرياة اإلسههالمية  - الاههدد الصههام  مههن السههلة األولههى

 الرومانس الذص  د المادل األول ل تشرياات األولوبيةلوالقاندن 

إن القههاندن الرومههانس يقههدم م ههى الشههك ية التههس تتا ههب إجههراءات لسههمية، »

، م هههى حهههين ان الشهههرياة مايلهههة،  هههس المحهههدل  هههس جميههها ن مهههه او قدس ههه

اإلسههالمية تقههدم م ههى التجههرد مههن الشههك يات، والسسهها ة  ههس التاامهه ، ونيههة 
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 .«... الفريقين  س التااند وم ى لوح الادالة الفارية بين اللاا

وند ام ن الدكتدل السلهدلص الذص واها القهاندن المهدنس الماهرص الجديهد 

قاندن القهديم انهه اسهتقى باهو  س األلبايلاتل ان من ملايا  ذا القاندن م ى ال

المسادئ الاامة من الفقه اإلسالمس، وملها الللمة المداهدمية التهس يتميهل بهها 

 من القدانين الالتيلية التس اصذ ملها القاندن المدنس المارص القديم.

 الدسايةل

التهس جلستهه التاهر  والجمهدح  «الدساية»ويتميل الفقه اإلسالمس بللمة  - 8

 س مداا اامتدال والتداأن، دون جلدح إلى إحهدى جهتهس  اوجا ته داصم  

اإل را  او التفهري . و هذا اعهر مهن آعهال صهفته الربانيهة،  ق مها يسه م تفكيهر 

السشر من الغ د او التقاير، نتيجة التأعر بالمؤعرات السيتية واللمليهة، التهس 

بتاهر  مث هه او اشهد. و هذا  - مهادة - تد ا اإلنسان إلهى مداجههة التاهر 

َْ }ته  امر ا حي ة لننسان  يه، ألنه مقتاى  سياته، وحكم جس ََر َ َلك    َِ َ ع َٱۡل 

} َ ا ََع   ك    َِ َ ََرَنشَ َٱۡل  ََِۖ َخي 
َد َعشَُءي ۥََِّٱل  َكَ  .[11اإلسراءل ] َِّٱلٰش

ولههههذا لايلههها األن مهههة السشهههرية والقهههدانين الداهههاية تتفهههاوت  يمههها بيلهههها 

يمين إلى اناى اليسال، كما نجد ذلهك اليمين إلى اناى الوتتلانو من اناى 

وااحا  س مدانفها مهن الروحيهة والماديهة، او الفرديهة والجماميهة، او المثاليهة 

تقهابالت التهس تسايلهن  يهها موالداناية، او الثسهات والتاهدل، او ليهر ذلهك مهن ال

ملههها مدنههف الدسهه   - وحههده - المههذا ب والف سههفات وتار ههن، واتصههذ اإلسههالم

والههذص مههدح هللا بههه  ههذه األمههة  «الاههرا  المسههتقيم» اه القههرآنالاههدل الههذص سههم

ش{ قالل  ََرَسطا َِ ٰمةا ك م  نَ  َلَاَََّعَ    .[143السقرةل ] }َرَنذَ 
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وا ابهههالذ إذا ن هههنل إن الدسهههاية او التهههداأن  هههس الاهههابا الاهههام والسهههمة 

 م ى امتداد القرون. - بافة مامة - األص ية لثقا تلا وحيالتلا اإلسالمية

 تداأن بين الفردية والجماميةلال

المتهداأن  تميهل الفقهه اإلسهالمس بمدنفهه كهان «الدسهاية»من  هذه  اوانسثان   - 9

مهههن الفرديهههة والجماميهههة،  هههال يسهههتايا دالا لههههذا الفقهههه ان ياهههفه بأنهههه 

مث  مامة القدانين الدااية  س بالد الغهرب ال يسراليهة او  « ردص الللمة»

 بالد الاالم الحر.

م.  قههد 1804 القههاندن المههدنس الفرنسههس الههذص صههدل مههام ذلك مههثال  وللأصههذ لهه

 هد ها األول تحريهر الفهرد ممها كان  ذا القاندن وليد الثدلة الفرنسية التس كهان 

كان يلدء به من نيدد واعقال،  س السياسة والقاندن واانتاهاد وليهر ذلهك ك هه 

 - ل ان لننسهانلتقهر 1789من نداحس الحياة الاامة.  جهاءت  هذه الثهدلة مهام 

 سيايهة ب غهن مهن القداسهة اا يجهدأ الاسهو او المسهاا  احقدن   - ابامتساله  رد  

 بها، ولد لاالح الغير.

ومههن عههم سههاد  ههذا القههاندن لوح  ههردص نههدص ي تههتم مهها الههروح الههذص ام ههى »

 إمالن حقد  اإلنسان، و د تدميم حقد  األ راد وحمايتهها، ويل هر إلهى الفهرد

ا مههن كهه   ههد الجمامههة. األ ههم  ههس الحيههاة، ا بامتسههاله جههلء  بامتسههاله الالاههر 

ولقد كان من نتاصج ذلك ان اتى ونن امتسهرت  يهه الحقهد  ما قهة المهدى، وان 

ممها يترتهب م هى  هذا ااسهتامال مهن صاحب الحق  س استاماله سيد ا يسأل 

 .(1)«األارال التس تحيق بغيره

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
 =مههدى اسهتامال حقههد  اللوجيههة، ومها تتقيههد بههه  هس الشههرياة اإلسههالمية والقههاندن »( ان هر كتههاب 1)
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ان مهها  - د يدسههف مدسههىكههم يقههدل اسههتاذنا المرحههدم د. محمهه - ومههن الحههق

حدن باد ماهر الثهدلة مهن تاهدلات اجتماميهة واسهاة المهدى واأل ميهة، نهد 

ادى إلى تادل مماعه   هس القهدانين، جا هها تل هر إلهى الفهرد وحقدنهه بامتسهاله 

 س الجمامة، ومن عم اصذت  س الحهد مهن حريتهه  هس اسهتامال حقدنهه،  اميد  

مهن الثابهن ا انه ما ذلهك، بقهى إ .«التاسف  س استامال الحق» لشأت ن رية 

الههذص ا ليههب  يههه ان ن ههرة الشههرياة اإلسههالمية لحقههد  األ ههراد وتقييههد ا بمهها 

يحقق ما حة الجمامهة وا ييهر ماه حة الفهرد نفسهه صهاحب الحهق  اوسها 

 امن ن رة القدانين الحديثة  س  ذه اللاحية، ولههذا نرا ها جميا ه امدى واباد اعر  

مها  يههه مههن صهالح صههاحب المهال واليههرل بالمحتههاج  تسهيح التاامهه  بالربها مهها

 ل قر،.

وناتقد ان  ذه التفرنة الدااحة، بين  ابا الشرياة اإللهيهة و هابا القهاندن 

السشهههرص، ترجههها إلهههى تفرنهههة اساسهههية  هههس اصههه  حقهههد  الفهههرد  هههس الشهههرياة 

 والقاندن.

  سياهة لهه  ههد يم كهها اإن القاندن  س اول امهره، ياتسهر حقهد  الفهرد حقدن ه

ويتاههر   يههها حسههب مهها يههرى، ومههن عههم ا حههرج م يههه وا تثريههب إن اسههاء 

وكه  مها ياتسهر لهه مهادة  - استامالها. اما الشرياة اإللهية  تهرى ان الفهرد نفسهه

مهن هلل تاالى وحده، وملحهة ملهه لاسيهده، وا يمهلح مها يمهلح  م ك - من الحقد 

، ولهذلك امجتمها ما هحقد  األ راد إا لغر، حكيم  د تحقيهق الصيهر ل فهرد وال

 مصت فة. ةنجد تقييد استامال الحقد  من نداح مديد

ذلك، بأن من المس م الذص ا جدال  يه ان واها الشهراصا إنمها  هد لماهالح 
ــــــ ــ ــــ ــ  ـــــــ
 (.5لألستاذ الدكتدل السايد ماافى السايد )ص« المارص الحديو =
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، وان  هذا عابهن  هس جميها األحكهام بااسهتقراء، االاساد  س الااج  واآلجه  ما ه

 و ذا ما اصتاله اكثر الفقهاء المتأصرين.

م ههى ذلههك األسههاا، وجههدب ان يكههدن اإلنسههان  ههس مم ههه  اويترتههب ملاقي هه

 كههان مم ههه بهها ال  مهها ناههد هللا مههن التشههريا، وإا  اواسههتاماله لحقدنههه متفق هه

 .(2)لملانيته ل شرياة ومقاصد ا

وإذا كانههن الللمههة الفرديههة ملتفيههة مههن الفقههه اإلسههالمس بههال ليههب،   سههلا  

هه هههذه الك مههة مههن مههدلدل بمهها ل «جمههامس الللمههة»بأنههه  انسههتايا ان ناههفه ايي 

وااح الماالم  هس ماهرنا، تمث هه المالكسهية بمدالسهها المصت فهة، وتاسيقاتهها 

وتيههصيمه،  -  ههس الدولههة ممههثال   - المتسايلههة، وك ههها تالههس تدسههيا دول المجتمهها

بحيههو تاههسح  ههس المالههك األوحههد لماههالح اإلنتههاج والمسههيار م ههى التجههالة، 

وتيهييق دول الفهرد، والتق يه  مهن حقدنهه  إله  ... والمتحكم  س الأا  األ هراد

 وحرياته، حتى تلكمش مدا سه، وتادا ندلاته، وتذب  حدا له.

واواح مث  لدسهاية الفقهه اإلسهالمس  لها  هد مدنفهه مهن الم كيهة الفرديهة، 

 هد ا ياادل ا وي غيها كما  س   سفة المالكسية، وا يقر ها بغيهر حهدود وا 

رو   هس اكتسهاب سمالية، وإنما يقس ها بقيهدد وشه  سفة الرا  سنيدد تذكر، كما 

باد الم كية و س استهالكه وإنفانه باد ذلك، ويدجب م هى  ما يم ك، و س تلميته

ذلك م ى ان المهال مهال هللا، واإلنسهان  اكثيرة وتكاليف شتى، باني   االمالك حقدن  

 مستص ف  يه.

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
 - 80)ص لألسهتاذ الهدكتدل محمهد يدسهف مدسهى« المدص  لدلاسة الفقه اإلسالمس»( من كتاب 2)

82.) 
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 اصدله واداباه الك يةل

بما واها لهه مهن ندامهد دنيقهة،  -   ذلك ك ه د - ويتميل الفقه اإلسالمس - 10

واصههدل مقللههة، تيههس   راصههق اسههتلسا  األحكههام  يههه، سههداء كانههن مههن 

ام  - باد ااستيثا  مهن عسدتهها -  ريق السيان والتفسير ل لادص الشرمية

مهههن  ريهههق مههه ء الفهههراف  يمههها ا نهههص  يهههه بالقيهههاا او ااستحسهههان او 

الهذص  «اصهدل الفقهه»م  م يه م هم تشااستاالح او لير ا. و ذا  د ما ا

ا تدى إليه  قهاء اإلسالم ملذ مهد مسكهر. وكهان اول مهن دونهه  هس صهدلة 

المارو ههة، عههم نمهها  «لسههالته» ههس  - للل - الشهها اس م ميههة لاصههدة، اإلمههام

واتسهها ناانههه حتههى نيهه   يمهها باههدل إنههه مههن الا ههدم التههس نيههجن حتههى 

 ا اساه مث   ذا الا م.احترنن. ولم يار  ناندن وا  قه  س الدني

 هههس كتابهمههها  «حشهههمن ابهههد سهههتين»و «السهههلهدلص»يقهههدل الهههدكتدلانل 

لهم تسه ك الشهرياة اإلسهالمية  هس نمد ها الاريهق الهذص  ... »اصدل القاندنل »

س كه القاندن الرومهانس،  ه ن  هذا الفقهه بهدا مهادات، كمها نهدملا، ونمها واأد هر 

لشهرياة اإلسهالمية،  قهد بهدات من  ريق الهدمدى واإلجهراءات الشهك ية. امها ا

مهههن ملهههد هللا، ونمهههن واأد هههرت مهههن  ريهههق القيهههاا  ا، ووحي هههملهههلا   اكتاب ههه

متههاأوا م ههى  قهههاء الملاقههس، واألحكههام المداههدمية. إا ان  قهههاء اإلسههالم ا

ومسادئ مامهة مهن  تاأوا م ى  قهاء الاالم باستصالصهم اصدا  الرومان، ب  ام

حكهام مهن ماهادل ا، و هذا مها سهمده با هم ندع آصهر،  هس اصهدل اسهتلسا  األ

 .«اصدل الفقه

م ههم اصههدل  المههدص  إلههى» ههس مقدمههة كتابههه  «الههدواليسس»ويقههدل الههدكتدل 

 ل«الفقه
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بمها ابتكهروه مهن  هذا الا هم، وبمها انهامدا  يهه  - إن لجال الفقه  س اإلسهالم»

نههد اسههدوا صدمههة إلههى م ههم الحقههد  مامههة ا تقههدل،  - مههن ندامههد  ههس ااجتهههاد

ا يلال ملهد ليهر م يهذكر، وسهه دا ل قيهاء والمفتهين  هر   اغ دا به  رال  وش

الب اهرولات  هارولة مهن  ذا الا م  ا، ولد هم الشراصا والقدانين تسهيال  

 .«ل إ ... الحقد 

 القدلة م ى اللماء والتجددل

وملية اصهرى لههذا الفقهه الا هيم،  هس صاهدبته ومرونتهه وندلتهه م هى  - 11

، وحهه  كهه  ئومداجهههة كهه   ريههف، ومههالج كهه   ههال اللمههاء والتجههدد،

 مشك ، مهما يكن حجمه وندمه.

وا مجههب ان دصههه   هههذا الفقهههه شهههتى السيتهههات واألو هههان، وحكهههم مصت هههف 

األجلهاا واأللهدان، مهن امهراب السهدادص، إلهى ولعهة الحيهالات الاريقهة  ههس 

ههه ة، متسايلههه ابهههالد األكاسهههرة والقياصهههرة والفراملهههة والتساباهههة. ونهههد واجهههه ن م 

متق سهة،   هم  متغيهرة، واحهداا   امتسامهدة، واواهام   االبة، وا كال  يومادات مت

باإل تههاء  يههها، والتشههريا لههها، والقيههاء بيلههها بههالقدل الفاهه ،  اييههق ذلام هه

 والحكم الادل.

اللهاا  حتى الاادل المتأصرة التس ل ب  يها التق يد المذ سس، واشتهر لهدى

جههد ان المتههأصرين مههن م مههاء المههذا ب ص د هها مههن ااجتهههاد والمجتهههدين، ن

مهن   يهال   - تسة السابقين  هس التصهريج والتهرجيحالمتسدمة، الذين لم يس غدا مر

قفههدا جامههدين  ههس وجههه األحههدان، مههاجلين امههام المشههكالت يلههم  - ااجتهههاد

الجديدة. ب  واجهد ا باجتهادات شتى، وان هال متفاوتهة، ونهرلوا لهها احكامهها 
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  ا م يها بأنها ارب من ااجتهاد ناصم م هى الل هر  هس م ى وجه يجلم من ا

اللاههدص، والل ههر  ههس وجههده الماههانس والماههالح، م ههى نحههد مهها كههان يفاهه  

 المجتهدون األواص ، وإن اصت فن داصرة ااجتهاد ودلجته.

وجهدنا ملهد متهأصريهم  هذا اللهدع مهن ااجتههاد  وإذا اصذنا  قهه الحلفيهة مهثال  

 لمساص . يما ا يكاد يحاى من ا

ومما يذكر  لا م هى سهسي  المثهال مها كهان مهن اجتههاد م بشهأن  قهدان ونهن 

باهد اتسهاع الدولهة  - مثه  بهالد الس غهال - الاشاء  هس باهو األناهال األولوبيهة

الاثمانيههة، والههذص جههر إلههى الكههالم مههن الملاقههة القريسههة مههن الملاقههة القاسيههة 

واللهلول  ... «بيها الد هاء»ن الشمالية، ومن المدانين  يها. وكذلك ما كان بشهأ

تاههر ات »وبشههأن  ... مههن الدرههاصف والمرتسههات  ههس األونهها  ن يههر مههد،

شهأن وب ... بههوما يتا هق  «الحكر»وبشأن  ...  س ب د نشأ  يه الدباء «األصحاء

واههمان مهها يه ههك  «السههدكرتاه»او  «السههدكرة»وبشههأن  ... «ص ههد الحدانيههن»

لد المحتهال » س كتهاب مثه   اساحو ملثدل  ولير ا، مما يجده ال ... من التجالة

وليههره مههن كتههب  «حاشههية ابههن مابههدين»الماههرو  بهه   «م ههى الههدل المصتههال

 المتأصرين.

* * * 
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 تجديد الدين لحمة من هللا لألمة

ولبما تد م باو اللهاا ان الفقهه اإلسهالمس ا يتسها صهدله ل تجديهدن ألن 

ا كههان  ههذا شههأنه  ههال اساسههه اسههاا ديلههس لبههانسل اساسههه الههدحس المااههدم ومهه

 يتقس  تجديدات السشر لير الماادمة.

ومن حسن الحه ان نجد  هس اللاهدص الديليهة نفسهها مها ياهرح بشهرمية 

 ههس الحههديو الاههحيح الههذص لواه  وآصههر، وذلههك نرنههالتجديههد ل ههدين بههين كهه  

ع َلَل َبِسَنَلَللََ-َإ َهللاَ  عَلَلثَلهَلَلذيَِ مَلَلة»َ ريههرة مههن اللسههس صاههص ابههد

  .(3)«هشَد نهشمكَ  ْدَلَ-َمشئةَسنة

 قهد يكهدن  س  ذا الحهديو تاه ح ل جمها. كمها تاه ح ل مفهرد  «من» ولف ة

ا، ونهد يكهدن اكثهر مهن واحههد، كمها نالهه الهذ سس وابهن كثيهر وابههن المجهدد واحهد  

 األعير ولير م، وكما يشهد به التالي .

هه - ىكمهها نههال الاالمههة الملههاو - اوإنمهها يكههدن مجههدد    اإذا كههان مجتهههدا ناصم 

ا ل سلة، له م كة لد المتشهابهات إلهى المحكمهات، ونهدة اسهتلسا  ناصر   ة،بالحج

الحقهههاصق والهههدناصق والل ريهههات مهههن ناهههدص الفرنهههان وإشهههالاته ودااتهههه 

مها انهدلا مهن » ويشم  التجديد ... وانتياءاته، من ن ب حاار و ؤاد يق ان

ال ها رة احكام الشرياة، وما ذ ب من ماالم السلن، وصفهى مهن الا هدم الديليهة 

وذلهههك ألنهههه سهههسحانه لمههها جاههه  الماهههافى صاتمهههة األنسيهههاء » «... والسا لهههة

والرس ، وكانن حدادن األيام صالجة من التاداد ومار ة احكام الدين اأمهة 
ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ

، ونههال الارانههس وليههرهل سههلده صههحيح، «المار ههة»( اصرجههه ابههد داود والحههاكم والسيهقههس  ههس 3)

 .«الفيو»، وانره الملاوص  س «الجاما الاغير»ولمل السيد س لاحته  س 
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بهد مهن  ريهق وا   إلى يهدم التلهاد ولهم تهف رهدا ر اللاهدص بسيانهها، به  ا

 هس لهرة كه  نهرن  بشأنها انتين حكمة الم ك الاالم، رهدل ندم مهن األمهالم

إجراء لههذه األمهة  «اص ما يجد ويارا  س ك  مار» ليقدمدا بأمساء الحدادن

  .(4)«... ما م ماصهم، مجرى بلس إسراصي  ما انسياصهم

 ولههههذا مهههر  التهههالي  اإلسهههالمس جمامهههة مهههن األمهههالم اشهههتهروا بهههأنهم

مثههه  ممهههر بهههن مسهههد الاليههل، واإلمهههام الشههها اس وابهههس الحسهههن  «المجههددون»

 ،وابهههن دنيهههق الايهههد ،حامهههد الغلالهههسالسهههانالنس، وابهههس شهههارص، وابهههس بكهههر األ

ا تمحههس  هههس تفكيههر األمههة وشهههادل ا  اوليههر م ممههن تركههدا ولاء هههم آعههال  

 وس دكها.

بافة مامهة،  ه ن الفقهه اولهى جدانهب الهدين  اوإذا كان تجديد الدين مشروم  

مداجههة كه   بالتجديد، ألنهه الجانهب الام هس المهرن المتحهرك الهذص يا هب ملهه

  ريف وجديد بالحكم والفتدى والسيان.

دل التجديههدو ومهها حهدودهو و هه  يلهها س األصهالة التههس نريههد ان لولكهن مهها مهد

نحتفه بها لفقهلا اإلسالمس، شأن ك  ما  د اصي   س تراعلا وحيالتلاو و ه  

نال  قهلا من  ذا التجديد الملشددو ام بقى شسء آصهر او اشهياء يجهب ان يسهاى 

 الغيدلون م يهوإليها 

 ا ملا اة بين األصالة والتجديدل

ا بههين األصههالة والتجديههد، إذا حههدد مفهههدم كهه  وابههادل  ههأندلل ا تلهها س ابههد  

ملهما، وواا مدااه الاحيح،   ن اكثر ما يير بثقا تلا ويشيا الس س ة بيللها 

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
 (.10ص، 1ج) « يو القدير» (4)
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المهمهة التهس  ر د اصتال  المفا يم، واااراب الهداات، بتهرك باهو األلفها

نههدة الماهها حات، ماصاههة لجراجههة، دون اههس  وا تحديههد لمههدلداتها،  لههها

 ليفسر ا من يشاء كما يشاء.

إن األصالة  س لغتلا المتداولة ليسن اهد الجهدة والحهدون. وإنمها  هس اهد 

، ال اهيق بههم صي   س القسي هة ليهر الهلنيم الهدمسالليف والدصي  والغش.  األ

ا األشههصاص او األلفههار تههذكر إذا وصههف بههه «األصههي » ولههي  مههلهم. وك مههة

، وإذا وصهفن بهها األشهياء تهذكر «األجلسس»او  «الدصي »ك مة  مادة  س مقاب 

و هههس ال غهههة الدالجهههة . «السرانهههس» او «المغشهههد » او «اللاصهههف» هههس مقابههه  

مها كهان  هس  «تق يهد» ويهراد بك مهة «تق يهد» مقاب  ك مهة «اص س» تستام  ك مة

  س حقيقته وجد ره. وم هره، و د أاصف «األص س» ةلصد

الهذص يهراد ان  األصالة ملدنا إذن ا تلا س إا اللاصف المغشد  او الدصي  

 و د لريب ملا. ،ي اق بلا، ويلسب إليلا

وبلههاء  م ههى  ههذا يمكللهها ان نكههدن اصههالء، ومجههددين  ههس الدنههن ذاتههه نسقههى 

 م ى األصي ، ونأتس بالجديد.

 تحديد مفهدمس األصالة والتجديدل

 هس التقدنها م هى القهديم، ول هو كه  جديهد، مهمها  - إذن - صهالةليسن األ

 يكن  س القديم من ارل، ومهما صاحب الجديد من نفا.

إن إبقههاء كهه  نههديم م ههى ندمههه، وإلههال  بههاب اإلبههداع وااجتهههاد  ههد سههسي  

الااجلين الهذين ا يريهدون ان يام هدا مها و هسهم هللا مهن مقهدل، وا ان يسهذلدا 

 م، وصههالحيتهم ل صال ههة  ههس األل،، والسههيادة  ههس دوجههد ا بلههاء يثستههدنجهههد  
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 ... االكدن، مرددين ندل من نالل ما ترك األول لآلصر شيت  

وليسن األصالة ل و ك  شسء جاء من الغير، ايا كان ذلك الشهسء وذلهك 

ا  ههر او األشههكال الملاسههسة للهها، لليههاأل والغيههر.  قههد نسههتايا ان نأصههذ باهه

ا الصاصههة، بشههر  اا يكههدن مساههو ذلههك مجههرد داص ههها ميههاميللا ومفا يملهه

 الرلسة  س التق يد، ب  الحاجة إلى التحسين.

وند نقتس  باو الجلصيات والادل من  لهاك او  لالهك إذا كلها  هس حاجهة 

ملا يهة ألصهدللا وجهد ر حقيقة إليها، ولم يكن ملهدنا مها يغلهس ملهها، ولهم تكهن 

 او «المراسهم» اسهم احكهام ما كان يتا ق بما يا ق م يه احيالتلا، وصادص  

او لير ذلك من اللداحس الشك ية، التس لم تتار، الشهرياة لهها  «اإلجراءات»

لشدة ناب يتهها ل تغيهر حسهب اللمهان والمكهان والحهال،  مهن  اإا باإلجمال، ن ر  

الحكههم ان يفههد، تل يمههها وتفاههي ها إلههى اولههى األمههر وذوص الشههأن. ومههن عههم 

األحكههام  ههس مثهه   ههذا المجههال ا اههير ملههه وا نقههدلل إن انتساسههلا باههو  ههذه 

حرج  يه، م ى ان نهيمها ونتمث هها ونحدلهها إلهى ماهالة تهذوب  هس داص لها 

ا يتجههلا مههن  اوتصههت   بههأجلاء كيانلهها،  تلسههى جلسههيتها األولههى وتاههسح جههلء  

  قهلا.

ولي  التجديد  د ااستصفا  بك  نديم، و هتح األبهداب لكه  جديهد، بهدمدى 

هان الجديهد د يمثه  التقههدم والرنهس، والقهديم يمثهه  التص هف واانحاها .  هههذه  ااصم 

دمههدى مر داههة.  كههم مههن جديههد سههسء، وكههم مههن نههديم صههالح، بهه  إن ام ههم 

مها ابتدمهه اللهاا  هس ماألشياء واندسها وانفاها نديم ندم الحيهاة واإلنسهان. وإن 

 القرن الاشرين ما ياتسر اار األشياء م ى اإلنسان وصااصاه.
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ن القدم او الجدة امر نسسس امتسهالص،  قهديم اليهدم كهان جديهد األمه ، م ى ا

وجديد اليدم  د نديم الغهد. وا يجهدأ  هس ملاهق الاقه  السه يم ان يكهدن مجهرد 

 مرول اللمن  د الحاكم م ى األشياء بالساالن.

بشههسر،  اولههي  التجديههد ان نسههير ولاء ليرنهها، ونتسهها سههلن اآلصههرين، شههسر  

بذلك ذاتيتلها، ونهذيب شصاهيتلا ونراهى ألنفسهلا مدنهف  فقدبذلاع،  ل اوذلام  

، وا االتسايههة والصيههدع، مدنههف الههذيدل واإلماههاءات، ونههد جا لهها هللا ل وس هه

ترتيى مدنف المق دين الذص مسلهاه م هى اناهال القهديم، ودمهاة الجمهدد.  كهال 

 المدنفين مذمدم، ألنه إ مال ل اق ، وإ فهاء لشهماة الفكهر، وإاهامة اسهتقالل

 الشصاية.

ولههي  التجديههد  ههد تاديهها الفقههه اإلسههالمس حتههى يسههاير القههدانين الداههاية 

الغربية، اتيلية او جرمانية، لاسمالية او اشتراكية،  هذا لهي  مهن التجديهد  هس 

 شسء، ب   د تحريف وتلييف.

إنما التجديد الحق  د تلميهة الفقهه اإلسهالمس مهن داص هه، وبأسهاليسه  هد، مها 

 اه األصي ة، وبااباه المميل.ااحتفار بصااص

مسههد الههرأا  » ن الاههرب الههدكتدليوياجسلههس  لهها مهها نالههه مالمههة القههاندني

ماهادل الحهق  هس الفقهه اإلسهالمس، »  س مقدمهة دلاسهته له  ححح «السلهدلص

لن يكدن  ملا  س  ذا السحهو إصفهاء مها »نالل  (5)«بسدلاسة مقالنة بالفقه الغر

ربهههس مهههن  هههرو   هههس الاهههلاة واألسههه دب بهههين الفقهههه اإلسهههالمس والفقهههه الغ

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
اسهات ( و س  س األصه  محااهرات القا ها م هى   سهة نسهم الدلاسهات القاندنيهة  هس ماههد الدل5)

الاربيههة الااليههة. ونههد صههدلت  ههس سههتة اجههلاء مههن الماهههد المههذكدل، التههابا لجاماههة الههدول 

 الاربية.
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والتاههدير، بهه  م ههى اللقههيو مههن ذلههك، سههلالس بهه براأ  ههذه الفههرو ، حتههى 

ناهالا التقريهب مها  الفقهه اإلسهالمس بااباهه الصهاص، ولهن نحهاول انيحتفه 

مد دمهة او صا تهة،  ه ن الفقهه  اسه سهالمس والفقهه الغربهس م هى بين الفقه األ

لاة يسهتق  بهها، ويتميهل مهن سهاصر الهل م اإلسالمس ن ام ناندنس م يم، لهه صه

القاندنية  س صيالته، وتقيس الدنة واألمانة الا مية م يلا ان نحتفه لهذا الفقهه 

هه مههن باههو الفقهههاء  االج يهه  بمقدماتههه و اباههه، ونحههن  ههس  ههذا اشههد حرص 

المحههدعين،  يمهها يههؤن   ههيهم مههن ميهه  إلههى تقريههب الفقههه اإلسههالمس مههن الفقههه 

 يكسهب الفقهه اإلسهالمس نهدة، به  لا هه يستاهد بهه مهن جانهب الغربس،   ن  ذا ا

 .(6)«الجدة واابتداع، و د جانب ل فقه اإلسالمس مله حه م يم

إن المدنف السه يم الهذص ي لملها ان نتصهذه، والهذص يدجسهه م يلها  قهه لسهالتلا 

وحيالتلال ان نار  ما تحتمه م يلا األصالة، وما يقتييه التجديد والتاهدل، 

بشر  ان نم ك التمييل بين مها  هد  اسل ان نجما بين الثسات والمرونة ما  وبالتال

 عابن وما  د متادل من  قهلا.

 مفهدم التجديد ااحتفار بجد ر القديمل

ه، به  ااحتفهار التص ص مهن القهديم او محاولهة  دمه اإن التجديد ا يالس ابد  

 به، وإدصال التحسين م يه. به، وترميم ما ب س

ألن التجديد إنما يكدن لشهسء نهديم. ولليهرب  «اتجديد  »ا سمس ولدا  ذا م

ل تجديهد  هس المالديهات بالتجديهد  هس الماديهات.   هد كهان لهديلا بلهاء اعهرص  مثاا  

 ، والدنا تجديده  ماذا نالاوم يمل جاما او نار مثال  

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
 ماهد الدلاسات الاربية. . ( 3، 2( مقدمة الجلء األول )ص6)
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إن احههدا ذا مقهه  ا يفكههر  ههس  دمههه او  ههدم جانههب حيههدص ملههه ليسههتسدل بههه 

 من  راأ مارص صالبن ألن  ذا  دم وتغيير ولي  بالتجديد! امسلى جديد  

َإ َِلى ْ َْهنشَ قىَفََّم ةَِمَب:

ااحتفههار بجههد ر السلههاء القههديم، واإلبقههاء م ههى  اباههه وصااصاههه، بهه   - 1

 إبراأه والالاية به.

 مله، وتقدية ما ااف من الكانه. ترميم ما ب س - 2

وا تسههدل مههن  سياتههه، مثهه   إدصههال تحسههيلات م يههه ا تغيههر مههن صههفته، - 3

 ل .إ ... تجمي  مدص ه، وتل يف ساحته، ومم  حديقة من حدله

 ماالم التجديد الملشدد ل فقه اإلسالمسل

و س ادء  ذا المفهدم ل تجديد نل ر إلى  قهلا اإلسهالمس  هس  هذا الااهر، 

 الذص اصسح  اباه التغير، والتغير السريا.

اإلسههالمس اليههدم لههه  راصههق او م هها ر  إن التجديههد الههذص يحتههاج إليههه الفقههه

شتى، بايها يتا ق باإل ال والشك ، وبايها يتا هق بالميهمدن والمحتهدى. 

 ويلسغس ان ن قس اليدء م يها، حتى تتيح ماالمها.

 الفقه اإلسالمسل «تل ير»ل اوا  

الفقههه اإلسههالمس ونالههس بهههل ان  «تل يههر» مههن  ههذه التجديههداتل مهها نسههميه

الجلصيههة و رومههه المتفرنهة، ومسههاص ه الملثهدلة  ههس ابدابههها تاهاف احكههام الفقهه 

تاههسح  ههس األصههدل  «ن ريههات ك يههة مامههة» المصت فههة مههن كتسههه  ههس صههدلة

الجاماههة، التههس تلسثههق ملههها  رومههها، وتتشههاب جلصياتههها المتاههددة، وتاسيقاتههها 
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 المتلدمة.

وذلهك م هى نحههد مها  ههد ماهرو   هس القههدانين األجلسيهة،  ههس مثه  الل ريههة 

 ون رية الساالن ولير ا. ... اامة لاللتلامات، ون رية األ  يةال

ان  - امثال السهلهدلص وليهره - وند شهد الدالسدن من كسال لجال القاندن

بمهههداد وملاصهههر، لهههد تدلتهههها يهههد الاهههيالة،  أحسهههلن  الفقهههه اإلسهههالمس للهههس

 ههس لنيههها  - بهه  تفههد  - تيهها ى التها، لاههلان ملههها ن ريههات ومسههادئصههي

ومسههايرتها ل تاههدل، ام ههم الل ريههات الفقهيههة التههس يفصههر بههها اليههدم وشههمدلها 

الغههرب الحههديو، ويت قا هها ملههه اللههاا  لهها و لههاك م ههى انههه مسههدمها، و ههس 

ا، مههن حيههو ملاصههر ا ومداد هها مدجههددة  ههس  قهلهها ملههذ بيههاة مشههر نرن هه

 األولية، وا تحتاج إا إلى الايالة والسلاء.

الغربهس  هس القهرن احدن ن ريهات الفقهه  التس تاد من - ومن  ذه الل ريات

ال هههرو  » ون ريهههة «التاسهههف  هههس اسهههتامال الحهههق» ن ريهههة - الاشهههرين

وك ههها لههها  ... «مسههتدلية مههدم التمييههل»و «تحمهه  التساههة» ون ريههة «الاالصههة

، (7)اسسها  س الشرياة اإلسالمية كما اواح ذلك السلهدلص  س بحو نهديم لهه

المتصااهههين مهههن اسهههاتذة الشهههرياة وكمههها  اههه ن ذلهههك دلاسهههات السهههاحثين 

 والقاندن  يما باد.

بمها صهلاه  قها نها  هس  - إلى حد ما - شسيه «التأصي » او «التل ير» و ذا

الاادل المااية مهن واها ندامهد  قهيهة مامهة، تلهدلج تحتهها احكهام جلصيهة 

اليههرل » «المشههقة تج ههب التيسههير» «األمههدل بمقاصههد ا» كثيههرة، مثهه  نامههدة

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
 .م1936ج ة القياء الارانية. مالا ( م7)
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 ل .إ ... «اليقين ا يلال بالشك» «محكمةالاادة » «يلال

بيههد ان الههذص نريههده  ههس ماههرنا امههر آصههر يصت ههف مههن ذاك  ههس ميههمدنه 

هه اونتاصجههه، وإن كههان كههال األمههرين جما هه ل جلصيههات تحههن  ال متفرنههات، وإدلاج 

 ك يات.

 ل الدلاسة المقالنةاعاني  

كشهف ويحتاج الفقه كذلك إلى ان يدلا دلاسة م مية مدادمية مقالنهة، ت

مههن مكلههدن جههدا ره، ومدالههة مسادصههه، ولسههدج ندامههده، وتج ههى مهها  يههه مههن 

 سا  والتدليد والتصريج.للواصا ااجتهاد وااست

 و ذه الدلاسة المقالنة او المداأنة ذات شاستينل
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 الفقهيةالمقالنة بين المذا ب 

األولىل دلاسة مقالنة داص  الفقه اإلسالمس نفسهه، اص بهين مذا سهه بايهها 

وملهاأع ااجتههاد المصت فهة، ومها يسهتلد إليهه  وجهات الل هر، هو، استسانوبا

دلة وامتسهالات ك يهة او جلصيهة وذلهك لمار هة اص  هذه اآللاء  هد اك  ملها من 

الاههحيح او األصههح، او األليههق بحههال اللههاا اليههدم. ونههد يمكههن التد يههق بههين 

ا  اههه  اآللاء، والجمههها بيلهههها بجاههه  كههه  ملهههها لحالهههة صاصهههة، م هههى نحهههد مههه

 صر.ااو م ى نحد آصر، او انحاء  «الميلان» الشارانس  س

وا اناههد بالمههذا ب الفقهيههة  لههال مههذا ب ا هه  السههلة األلباههة وحههد ا، او 

الحلفهههس والمهههالكس والشههها اس والحلس هههس » حتهههى المهههذا ب الثمانيهههة المدونهههة

 قه ، به  اناهد مها  هد امهم مهن  «سوالجافهرص واألبااه صوال ا رص والليد

سا مدى، كمذا ب األوأامس والثدلص والاسهرص التهس كهان لهها اتسهاع ذلك واو

 يق دونها ويتاسدون م ى اساسها عم انقرادا، وسادت مذا ب لير م م يها.

 و لاك مذا ب لير  ؤاء و ؤاء من الاحابة والتهاباين واتسهامهم. و هس

يلها محفدرهة  يمها نقه  إل بانية - إن لم تدون  س كتاب ملفرد او مجمدمة كتب -

، وكتهههب اصهههتال  (8)والماهههلفاتمهههن كتهههب اآلعهههال والسهههلن مهههن الجدامههها 

، ولير ههها مهههن الكتهههب (11)وشهههروح الحهههديو ،(10)، وكتهههب التفسهههير(9)الفقههههاء

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
 ساهن  ونهد «ماهلف ابهن ابهس شهيسة» ، ونهد  سها  هس بيهروت، و«مالف مسد الرأا »( مث  8)

مله مجمدمة اجلاء  هس حيهدل آبهاد بالهلهد، عهم  سها ك هه  هس بدمسهاص بالهلهد  هس صمسهة مشهر 

 ل سيهقس وند  سا  س الهلد وصدل  س بيروت. «السلن الكسرى» ، وامج د  

ابههن مسههد السههر، ونههد صههدل ملههه مههدة اجههلاء،  «ااسههتذكال» ابههن حههلم، و «المح ههى»( مثهه  9)

 .ال مصاد   واإلشرا  ابن الملذل وا يلا
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 المؤلفة  س ندع صاص كاألمدال والصروج.

 ا مية الدلاسة ل مذا بل

و ذه الدلاسة المقالنهة ل فقهه اإلسهالمس ومذا سهه اهرولية و هس لايهة مهن 

واللفا،  هس اأمة لمار ة ساة آ ها  الفقهه اإلسهالمس ولحابهة صهدله األ مية 

لشتى ااجتهادات وتادد المشالب والملاأع، و ذا ما يشهد به مها تشهتم  م يهه 

 اصدله من ساة ومرونة.

و س اأمة لتصفيف الااسية الذ سية التس تحدل بين اصحابها وبين مجهرد 

 ااص  لمحهو الهرد م يهها. ونهديم  الل ر  س المذا ب األصرى إا  س باو المس

 ماداه. انالدال من جه  شيت  

التهس ابهد ملهها لقيهام اص اجتههاد صهحيح،  «م كة الفقه»و س اأمة لتكدين 

 .«من لم يار  اصتال  الفقهاء   ي  بفقيه»ولهذا نال م ما نال 

 م ى انس اناح  لا بادة امدل لها ا مية صاصة  س  ذه الدلاسةل

 والحديولالدص  بين الفقه 

بد من الدص  بين الفقهه والحهديو اللسهدص.  ممها ا جهدال  يهه ان ما هم ا  - 1

ادلههة الفقههه مههن السههلة.  هه ن آيههات األحكههام  ههس القههرآن ن ي ههة محههدودة. وجهه  

استدال الفقهاء إنما  د باألحاديو و س  ذه األحاديو ما ا يص د من كهالم 

ده او متلهه، او مهن شهذوذ  س عسدته او  س دالته، او من ااهاراب  هس سهل

او م ة تصرجه من حد الحديو الاحيح او الحسن المحتج به، او يدجد لهه 

ــــــ ــ ــــ ــ  ـــــــ
 .«احكام الجااص» ، و«احكام ابن الاربس» ، و«تفسير القر سس»( مث  10) =

 ولير ا. « تح السالص» و «سس  السالم» و «ني  األو ال»( مث  11)



 26 الفقه اإلسالمية بين األصالة والتجديد 

ماال، مساو لهه، او انهدى ملهه، او حهديو آصهر صاهص ممدمهه او نيهد 

ليههر المتسههادل ملههه، او يدجههد حههديو آصههر  اإ النههه او بههين ان لههه مقاههدد  

 ناس  له، لا ا لحكمه بالك ية، او  س حال دون حال.

 ههذا يدجههب م يلهها اا تمههام با ههم الحههديو لوايههة ودلايههة، ومراجاههة ادلههة و

األحكههام  ههس اههدء م ههدم الحههديو الكثيههرة، مثهه  م ههم الجههرح والتاههدي ، وم ههم 

الرجال، وم م م ه  الحهديو، وم هم مصت هف الحهديو، واللاسه  والملسهدج ملهه 

  ... ل إ

تههب السههلة ة كالك باههد الرجههدع إلههى دواويههن السههلة األصههي - و لهها ي لملهها

نيهق دوابن  ىوالسيهق ىالرجدع إلى كتب الاحاو - والمد أ والمسلد والدلامس

 يم وابههن حجههر الاسههقالنس، والاههلاانس والشههدكانسالايههد وابههن تيميههة وابههن القهه

 ولير م.

 الاحابة والتاباينل الالاية بفقه

يجب تدجيه مليد من الالاية إلى  قه الاحابة والتهاباين صاصهة،  ههد  هس  - 2

لدانهها اسههاا الفقههه اإلسههالمس ك ههه، وم يههه تصههرج األصمههة المتسدمههدن او ا

 اساتذتهم.

ونههد تسههين لههس باههدل الدلاسههة والتتسهها وااسههتقرالل ان ا قههه اللههاا لههروح 

اإلسههالم وام مهههم بمقاصههده  ههم الاههحابة، ألنهههم تصرجههدا  ههس مدلسههة اللسههدة، 

ة، ونههدل وشهها دوا اسههساب نههلول اآليههات، وولود األحاديههو مهها سههالمة  اههر

وتمكهن مهن ال غهة، ولههذا إذا اجتماهدا  ،جد ل حق، وجددة  س الفههمربايرة، وت

ملهم ولم ياهر  لههم مصهالف كهان انهرب مها يكهدن  م ى لاص، او نق  من مدد
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 بالهذات  قههاء الاهحابةمن صه ب الشهرياة ولهب اإلسهالم، ونالهس  لها  اتاسير  

إمههالم »  ههس كتابههه الههذين اصههذ مههلهم الا ههم والفتههدى ممههن ذكههر م ابههن القههيم

امثال الص فاء األلباة وابن مسادد وابن مساا وابن ممهر وماصشهة  «المدناين

 وأيد بن عابن ومااذ بن جس ، وابس بن كاب وسه مان وابهس الهدلداء وليهر م

 .لللت

وي ههس الاههحابة  ههس ملههللتهم مههن  قههه اإلسههالمل التههابادن لهههم ب حسههان،  هههم 

والهههدالدون ملههها  هم، والسهههالكدن ، اآلصهههذون مهههلهم، تالميهههذ م وصريجهههد م

 ريقهم، من امثال الفقهاء السساة  س المديلة وماهاء ومجا هد وابهن جسيهر  هس 

مكة، والحسن وابن سيرين  س السارة وم قمة واللصاس والشاسس  هس الكد هة، 

من ومكحههدل  ههس الشههام، ويليههد بههن ابههس حسيههب  ههس ماههر، يو ههاووا  ههس الهه

 ولير م من األمالم.

 مراجا األص يةلالاددة إلى ال

يجب اا تمام بالكتب األولى، والمراجها األصه ية ل مهذا ب نفسهها،  كثيهر  - 3

مههن الدالسههين ل فقههه ياتمههدون م ههى كتههب المتههأصرين مههن متههدن وشههروح 

اليلابيا األولى التس استقى ملها المتهأصرون. مها ان الكتهب  وحدا ، مغفال  

ال، والساهد مهن التك هف وااستداألولى تمتاأ باليسر والدادح واألصالة 

 واإللغاأ.

ا كتههب اإلمههام محمههد بههن الحسههن الشههيسانس  ههس مههذ ب ابههس ومههن  ههذه اليلههابي

 ل شا اس. «األم» وكتاب ... حليفة، وكتاب المدونة  س مذ ب مالك

وي س ذلك كتب المتقدمين من  قهاء المذا ب،  هس نريسة من الكتهب األولهى 



 28 الفقه اإلسالمية بين األصالة والتجديد 

  س صااصاها التس اشرنا إليها.

مهن نيمتهها،  ههذا ا يقدلهه  ذلهك إلفهال كتهب المتهأصرين او الغهو السوا ي

احههد ممههن ا  هها م ههى  ههذه الكتههب، ومههر  مهها  يههها مههن ذصيههرة وعههروة  قهيههة 

 اص ة،  س حاي ة اجيال ونرون، من ااستلسا  والتصريج والتدليد، والداأنهة 

لحهال. وااصتيال والتاحيح، وتغير الفتدى بتغير اللمان والمكهان والاهر  وا

 الك س م يها. وإنما نالس  ق  مدم ااكتفاء بها واامتماد

وابهن نجهيم وابهن  و   يستغلس باحو من الرجدع إلى كتب مث  ابن الهمام

 الحلفيهةو او مثه  القرا هس وابهن مر هة والهدلدير وشهراح مابدين مهن متهأصرى

س المالكيةو او مث  الرا اهس واللهدوص وابهن حجهر الهيثمه من متأصرى «ص ي »

مهن  مث  ابن مف ح وابن لجب والمهرداوص والسههدتس والرم س من الشا ايةو او

 الحلاب ةو

* * * 
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 المقالنة بين الفقه والقاندن

والشههاسة الثانيههةل ل دلاسههة المقالنههة الما دبههة لتجديههد الفقههه اإلسههالمس،  ههس 

ل بههالقدانين الداههاية الاالميههة الشهههيرة القديمههة ملههها كالقههاندن  دلاسههته مقالنهها

ثه  لرومانس، الذص ياتسر اص  القدانين الغربيهة جماهاء وماهدل ا األول، وما

 رمانس.القاندن الفرنسس، والقاندن الج

ويلاح كثير من الدالسين ل قدانين الدااية باا تمام بالقدانين الجرمانيهة 

مهها تتفههق وجهتههها ووجهتههه،  اصاصههة ومقالنتههها بالفقههه اإلسههالمس، ألنههها كثيههر  

 ، والهدكتدل«السهلهدلص» نلمته. كما احه ذاك مث  الدكتدلوت تقس نلمتها و

 ولير ما. «محمد أكس مسد السر»

َرهذَِِل َ َمكَِلْبِسةَِلمَِزِةََّْ ََِّأ َ ميِْشََّم ةَفَِئَْمنهش:

ان نلداد مار ة ويقيلا بأصهالة الفقهه اإلسهالمس وتميهله واسهتقالله مهن اص  - 1

مههن نسهه  مههن تههأعر الفقههه  لمهها آعههاله باههو المستشههرنين ا قههه آصههر صال  هه

اإلسههالمس بالقههاندن الرومههانس األمههر الههذص تاههدى لههه السههاحثدن وأيلههده 

بأناا السرا ين، كما  ا  الهدكتدل صهد س ابهد  الهب مهن اسهاتذة القهاندن 

 ههس دلاسههته القيمههة مههن الشههرياة اإلسههالمية والقههاندن الرومههانس، وكههذلك 

 «يدسههف مدسههىمحمههد » والههدكتدل «ابههد أ ههرة» المغفههدل لهمهها الشههي 

 ولير م.

بصاههدبة الفقههه اإلسههالمس وسههاته، وندلتههه م ههى مسههايرة  اان نههلداد إيمان هه - 2

التاههدل ومداجهههة كهه  جديههد باههالج يلاسههسه، ووند ههه امههام احههدن القههدانين 
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والنا هها م ههى نههدم المسههاواة، بهه  تفدنههه م يههها  ههس كثيههر مههن األحيههان  ههس 

شههد بهه  و هذا مها مهن الميهمدن والمداهدع. ال  الالاة والايالة،  يه

كثيههر مههن المص اههين الههذين دلسههدا الشههرياة دلاسههة مقالنههة، مههن لجههال 

 القاندن.

ان نتسين المدااا الجديدة التس اجتههد  يهها ليرنها، وسهسقدا  يهها بالتشهريا  - 3

والفتدى،  س حين لهم نقهدم  يهها نحهن مها ي يهق بفقهلها لحهدوعها باهد ماهدل 

باهد تاايه  الفقهه اإلسهالمس مههن  ااجتههاد والتصهريج، او  هس ماهرنا  هذا

الامهه  والحكههم، واكتفاصلهها بههالمدنف السهه سس الاههاجلل مدنههف ااسههتيراد ا 

اإلبداع، مدنف التسدل من الغير، ا اامتماد م هى الهلف . وملدصهذ نجتههد 

 س تال س مها اصهابلا مهن ناهدل وسهد مها لهديلا مهن عغهرات. و هس اصهدللا 

ان اانتسهاا الجلصهس ا مهانا ملهه باهد وتراعلا ما يسافلا بك  مها نريهد، مها 

 من  قهلا. اان ناسغه باسغتلا ونيفس م يه من شصايتلا ما يجا ه جلء  

ان نسهههم  ههس إاهها ة جديههد إلههى القههاندن الاههالمس المقههالن ونقههدم ل اهههالم  - 4

المتحير باو ما لديلا من كلدأ يجه هها م مها ه وبهاحثده، ويسحهو ملهها 

مها ناهرت ملهه   سهفاته وان متهه، ومها  ما حده ومفكروه. وسيجد ملهدنا

مجهلت ملهه شههراصاه وندانيلهه مههن تد يهق بههين الهدين والاقهه ، ومهلج بههين 

الههروح والمههادة، وجمهها بههين الههدنيا واآلصههرة، ومالءمههة بههين حقههد  الفههرد 

 وما حة األمة.

ولقد ندم باو الثقات مهن م ماصلها مهن م ماصلها المااصهرين نمهاذج مهن  قهه 

باهو القيهايا القاندنيهة الكسيهرة،  هس باهو المهؤتمرات شرياتلا، ومدنفه من 

الدولية ل قاندن المقالن  كان من اعر ا شهادة  هذه المهؤتمرات ل فقهه اإلسهالمس 
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 بما مر لاه من األصالة والتميل.

 ل  تح باب ااجتهادلاعالث  

وا م من ك  ما سسق مهن الهدان التجديهد ل فقهه اإلسهالمسل ان ياهاد  هتح بهاب 

ه مهن جديهد، ألن السهاب  تحهه لسهدل هللا صاهص،  هال يم هك احهد ااجتهاد  ي

 مجرد إمالن ذلك. ب  ممالسته بالفا .إلالنه من باده. وا نالس ب مادته 

 هس صهدلة مجمها  اجمامي ه اويلسغس ان يكدن ااجتههاد  هس ماهرنا اجتههاد  

م مههس ييههم الكفايههات الفقهيههة الااليههة، وياههدل احكامههه  ههس شههجامة وحريههة، 

ة، ومها  هذا ا للهى يمن ك  المهؤعرات واليهغد  ااجتماميهة والسياسه ابايد  

من ااجتهاد الفردص،  هد الذص يلير الاريق امام ااجتهاد الجمامس، بمها يقهدم 

من دلاسات مميقة، وبحدن اصهي ة مصدومهة، به  إن مم يهة ااجتههاد  هس حهد 

 مم ية  ردية نس  ك  شسء.ذاتها 

يتجههه اول مهها يتجههه إلههى المسههاص  الجديههدة،  وااجتهههاد الههذص ناليههه يلسغههس ان

 هس اهدء ناهدص الشهرياة  لهها حهال  والمشكالت المااصرة، يحاول ان يجهد 

 ص ية، وندامد ا الك ية.األ

 «اص ياد له وياايه القيمهة» وما  ذا يلسغس ان يايد الل ر  س القديم ليقدمه

 من جديد،  س ادء ررو  الاار وحاجاته.

و هس التهس  «الل هر» او «الهراص»  ذه م ى احكهاموا تقتار إمادة الل ر 

نص  يهه، بلهاء م هى امهرا  او ماهالح أمليهة لهم ياهد لهها اآلن  اانتجها  يما 

ب  يلسغس ان يشم  األحكام التس اعستتها نادص رليهة الثسهدت  ،وجدد او تأعير

كأحاديو اآلحهاد، او رليهة الدالهة. واكثهر ناهدص القهرآن والسهلة كهذلك.  قهد 
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مجتهد اليدم  هم  يهها لهم يسهد ل سهابقين، ونهد ي ههر لهه لاص رههر لهساو يسدو ل 

السهه ف او الص ههف، عههم  جههر ومههات، لاههدم الحاجههة إليههه حيلههذاك، او ألنههه سههسق 

 اأمله، او لادم شهرة ناص ه، او لمصالفته ل مألد  الهذص اسهتقر م يهه األمهر أمل ه

او لغيهر ذلهك مهن  اسهي  او سيا ا، او لقدة الماالاين لهه وتمكهلهم اجتمامي ه ديال  

 األسساب.

واكثههر مههن ذلههك ان ااجتهههاد الههذص نههدمد إليههه ا يلسغههس ان يقههف ملههد حههد 

الفروع الفقهية  حسب، ب  يلسغس ان يتجاوأ ا إلهى داصهرة اصهدل الفقهه نفسهها، 

تكم ههة ل شههد  الههذص بههداه اإلمههام الشهها سس  ههس محاولههة ل دصههدل إلههى اصههدل 

تحقيهق الحهق مهن م هم »لشدكانس من التهرجيح ونااية وتتمة لما نام به اإلمام ا

مهن مسهاص  األصهدل لهم يرتفها  ام ى حد تاسيره، وا ليهب ان كثيهر   «األصدل

 يها الصهال ،  ههس  هس حاجهة إلهى التمحهيص والمداأنهة والتهرجيح، وبايهها 

يحتههاج إلههى مليههد مههن التداههيح والتأكيههد، وباههو آصههر يحتههاج إلههى التفاههي  

السهلة التشهرياية مهن ليهر التشهرياية، والتشهرياية والتاسيق. ومن ذلهك تمييهل 

المؤنتههة مههن التشههرياية المؤبههدة، وتمييههل تاههر  الرسههدل بمقتيههى اإلمامههة 

 والرياسة لألمة، من تار ه بمقتيى الفتدى والتس يذ من هللا.

ملههه ومههدى  وبصاصههة السههكدتس - شههة مداههدع اإلجمههاعومههن ذلههكل ملان

اإلجماع، ما عسهدت المصهالف، وتحقيهق  حجيته وإمكان الا م به، وكثرة دماوى

 القدل  س اإلجماع الذص نسلس م ى مراماة ما حة أملية لم تاد ماتسرة اليدم.

ومث  ذلهكل القيهاا وااستحسهان وااستاهالح، ومتهى يؤصهذ بهها ومتهى ا 

 يؤصذ وما اداب  ك  ملها وحدود استصدامه.
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* * * 



 34 الفقه اإلسالمية بين األصالة والتجديد 

 امدل يجب لمايتها ملد ممالسة ااجتهاد

ِِ َلَلوَهنَلَلشَع َلَل َِّعَلَلقَِلحقَلَلشئغَِلىَلَلفَ ن غَلَلفَِ َتَِعَلَل َعنَلَلَْممشبسَلَلةََرِردَِ 

َِ َّىهشد:

يجب ان نذكر ان مجهال ااجتههاد  هد األحكهام ال ليهة الهدلي ، امها مها كهان  - 1

 ال سسي  إلهى ااجتههاد  يهه، وإنمها تهأتس رليهة الهدلي  مهن جههة  ادلي ه نااي  

 .اعسدته او من جهة دالته، او من جهتهما ما  

دأل إذن  تح باب ااجتهاد  س حكم عسن بدالة القهرآن القا اهة، مثه  يج ال 

 راية الايام م ى األمة، او تحهريم الصمهر، او لحهم الصلليهر، او اكه  الربها، 

، ونحهد ذلهك ألنثيهينومث  تدأيا تركة األب المين بين اواده ل ذكر مث  حه ا

ة، واصهسحن ما دمهة من احكام القرآن والسلة اليقيلية التس اجمان م يهها األمه

 من الدين باليرولة، وصالت  س مماد الدحدة الفكرية والس دكية لألمة.

يهههتمم  هههذا اا نلسههها  ولاء المتالمسهههين الهههذين يريهههدون تحديههه  محكمهههات  - 2

اللاههدص إلههى متشههابهات، ناب ههة لألصههذ والههرد، واإللصههاء والشههد،  هه ن 

رجههها إليهههها األصههه   هههس  هههذه المحكمهههات ان تهههرد إليهههها المتشهههابهات، وت

المحتمالت،  تكدن  س الحكم ملد التلاأع والمقيهاا ملهد ااصهتال ،  ه ذا 

اصههسحن  ههس األصههرى مداهها صههال  ومحهه  تلههاأع لههم ياههد عمههة مرجهها 

 يادل م يه، وا مايال يحتكم إليه.

، ايجب ان ت   مراتب األحكام كمها جاءتلها. القااهس يجهب ان ي ه  نااي ه - 3

 كمها لهم نجهل تحديه  القااهس إلهى رلهس، ا ، اوال لس يجب ان يستمر رلي  
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هه تحديهه  ال لههس إلههى نااههس، ونههدمس اإلجمههاع  يمهها عسههن  يههه  انجيههل ايي 

 الصال ، ما ان حجية اإلجماع ذاته ليسن مدادع إجماع!

 هس وجهه كه   - سهيف اإلجمهاع الملمهدم -  ال يجدأ ان نشهر  هذا السهيف

إلمهام احمهد انهه نهالل مجتهد  س نيية، م دحين به ومهددين، ما ما ولد مهن ا

 من ادمى اإلجماع  قد كذب، وما يدليه! لا  اللاا اصت فدا و د ا يا م.

وإذا كان  س مصالفة اإلجماع ذاتهه كهالم،  كيهف بمصالفهة المهذا ب األلباهة، 

التس يشلا بها كثيرون اليدم، كمها شهلادا بهها م هى ابهن تيميهة مهن نسه و مها ان 

لم يق ل إن اتفانها حجة شهرمية. ولهد نهالده لهم من م ماء المذا ب األلباة  ااحد  

ياتسههر نههدلهم، ألنهههم صههالفدا  يههه اصمههتهم مههن ناحيههة وألنهههم مق ههدون مههن ناحيههة 

ولهم اصرى. والمق د ا يق د. امها اصمهة المهذا ب انفسههم  قهد حهذلوا مهن تق يهد م. 

 يدمدا ألنفسهم الاامة.

 ههس مجتمااتلهها  يلسغههس ان نحههذل مههن الدنههدع تحههن اههغ  الدانهها القههاصم - 4

م ياهلاه اإلسهالم باقيدتهه وشهرياته واصالنهه، ولهم لهالمااصرة و هد وانها 

ياههلاه المسهه مدن بهه لاداتهم ومقههدلهم وايههديهم، إنمهها  ههد وانهها صههلا لهههم، 

و ر، م يهم،  هس أمهن لف هة واهاف وتفكهك مهلهم، وأمهن نهدة ويق هة 

ص اههدا ان يغيههروه او يت دو م المسههتامر،   ههم يم كههدا ايامهههاوتمكههن مههن مهه

ة األبلهاء مهن اآلبهاء واألحفهاد مهن األجهداد، وبقهى األمهر كمها عهمله، عهم ول

 كان.

  ههي  مالههى ااجتهههاد ان نحههاول تسريههر  ههذا الدانهها م ههى مهها بههه، وجههر 

اللاههدص، مههن تالبيسهههها لتأييههده، وا تاههال الفتهههاوى إلاههفاء الشههرمية م هههى 
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 نيم.أ جدده، واامترا  بلسسه ما انه دمسو

ا للكدن شهداء م ى اللهاا، ولهم يهر، للها ان نكهدن امة وسا  إن هللا جا لا 

ا  لغيرنا من األمم،  ال يسدف للا ان ن غس تميلنا، ونتسا سلن مهن نس لها شهسر  ذيال  

بهههذلاع، واد ههى مهههن ذلهههك ان نحههاول تسريهههر  ههذا وتجهههديله بأسهههانيد  اوذلام هه

يهر شرمية، اص انلا نحاول الصروج م ى الشرع بمستلدات من الشرع، و ذا ل

 مقسدل.

، وا اا يلسغههس ان نجاهه  اكسههر  ملهها مقاومههة كهه  جديههد، وإن كههان نا ا هه - 5

، وإنما يجب ان نفهر  بهين مها يحسهن اماالدة ك  لريب، وإن كان صالح  

انتساسه وما ا يحسن، وما يجب مقاومته ومها ا يجهب، وان نميهل مها ي هلم 

  يه الثسات والتشدد، وما تقس   يه المرونة والتادل.

ك يهات والجلصيهات، بهين لمالى  ذا ان نميل بين األصدل والفهروع، بهين او

الغايات والدساص ،  فس األولى نكدن  س صالبة الحديد، و س الثانية نكهدن  هس 

 ليدنة الحرير، كما نال إنسال حححل 

َمَلَلَلَلَلَلَت يكَِّكَلَلَلَلَلَللََّْ َلَلَلَلَلَلََِْلَلَلَلَلَلشفع

َ

َرمحىمظَلَلَلَلَليكَِّكَلَلَلَلَللََُلَلَلَلَلْ مَصَلَلَلَلَلشل 

َ نتدنهها الصاههأ مههن المجتهههد، إذ ا ان  - لكههس يههلجح ااجتهههاد - بههد للهها وا - 6

مامة لغير نسس، وان نفسح له صدولنا، واا نشدد اللكير م ى من اصاهأ 

 ههس اجتهههاده ونتهمههه بههالليذ والمههرو  ومهها إلههى ذلههك مههن اللاههدت، وذلههك 

 بشر ينل

 - و ههس مارو ههة مههذكدلة  ههس اصههدل الفقههه - ان يم ههك ادوات ااجتهههاد - ا

 يه او حفهه مجمدمهة مهن األحاديهو    ي  ك  من اشتغ  بالفقه او الف
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 .اياد مجتهد  

السهيرة. و هد مها يا هب  هس نسهدل الشها د  هس  مراهس ان يكدن مهدا   - ب

 من يفتس باجتهاده  س شرياة هللاوماامالت اللاا،  كيف بقسدل 

امههها ادميهههاء ااجتههههاد، الهههذين ا يم كهههدن إا الجهههراءة م هههى اللاهههدص 

مهههن ليهههر ابدابهههها،  ههههؤاء يجهههب ان  وااسهههتهانة باألصهههدل، وإتيهههان السيهههدت

ل شههرة،  ام ى نداسة الهدين، وحرمهة الشهرياة، ان تتصهذ سه م   اير يدا، حفار  

صفية، او اداة لتأييد سه اان او ماية ل دصدل إلى دنيا را رة، او إشساع شهدة 

 جاصر او لتسرير س دك ملحر ، او  كر مستدلد.

 ل تقلين الفقهلالابا  

إلهى ان ياهاف  هس صهدلة مهداد ناندنيهة مرتسهة،  - كباهد ذله - ويحتاج الفقه

له . وذلهك لتكهدن إ ... م ى لرال القدانين الحديثهة مهن مدنيهة وجلاصيهة وإداليهة

، يمكهن بيسهر ان يتقيهد بهه القيهاة ويرجها إليهه المحهامدن. امحهدد   سهال   امرجا  

 ويتاام  م ى اساسه المدا لدن.

 مج ة األحكام الادليةل

 اثمانية بيرولة  ذا األمر  س اواصهر القهرن المااهسولقد احسن الدولة ال

،  ههأمرت بتههأليف لجلههة لداهها مجمدمههة مههن األحكههام «الثالههو مشههر ل هجههرة»

ملتقاة من نسم الماامالت  س  قه المذ ب الحلفهس، المدنية، المهمة  س اللداحس 

 ه . 1286الذص م يه مم  الدولة. وند واان ال جلة  ذه المجمدمهة  هس سهلة 

احثها م ى الكتب واألبداب الفقهية الماتادة، ولكلهها  اه ن األحكهام ولتسن مس

بمداد ذات النام متس سه ة كهالقدانين الحديثهة، ليسهه  الرجهدع إليهها، واإلحالهة 
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 مادة. (1851)م يها،  جاء مجمدمها  س 

من كتب را ر الرواية  س المذ ب الحلفهس.  - بدجه مام - والمج ة مأصدذة

واصههحابه اصتههالت المج ههة القههدل بههين اإلمههام ابههس حليفههة  وإذا اصت فههن األنههدال

لحاجههات الااههر، ول ماهه حة الاامههة. كمهها  ههس الحجههر م ههى  االههذص تههراه مدا ق هه

كمها اصهذت بهراص ابهس . «ابهس يدسهف ومحمهد»السفيه اصذت براص الااحسين. 

  .(12)يدسف  س مقد ااستالاع

مها  هس اهمان و س مساص  ن ي هة تركهن رها ر الروايهة، واصهذت بغير ها، ك

ملهها ا المغاههدبل لجحههن لاص الفقهههاء المتههأصرين  ههس المههذ ب، و ههد لاص 

 هس  «ابهس ال يهو السهمرنلدص» كان لجحهن نهدل ... نريب من مذ ب الشا اية

 ل ا ر الرواية. اصال    «الملقدل»  س «بيا الد اء» جدأ

 هس حيلهها  - «صسحس محماانس»كما يقدل األستاذ د.  - ولقد سدت المج ة

 ههس مهالم القيههاء والماههامالت الشهرمية.  ساههد ان كانههن المسههاص   اكسيههر   ا رال ه

مساثههرة  ههس كتههب الفقههه الاديههدة وكانههن الفتههاوى واألنههدال متاههددة ومصت فههة  ههس 

حة، عابتهة، ا يحتهاج لجهال األحكام الشرمية وااهالمدادع الداحد اصسحن 

 القاندن إلى ملاء كسير لفهمها وتاسيقها.

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
وملهد »( وند جاء  س التقرير الذص ندمن بهه المج هة  هس وجهه تهرجيح لاص ابهس يدسهف ندلههل 12)

ه الرجدع باهد مقهد ااستاهلاع وملهد اإلمهام ابهس ان المستالا ل« ابس حليفة» اإلمام األم م

ل افات التس بيلن ونهن الاقهد   هي  لهه الرجهدع، و هس  ايدسفل انه إذا وجد المالدع مدا ق  

 ذا اللمان ند اتصهذت ماامه  كثيهرة تاهلا  يهها المهدا ا والسهداصر ونحد ها بالمقاولهة. وبهذلك 

لمستاههلا  ههس إميههاء الاقههد او صههال ااستاههلاع مههن األمههدل الجاليههة الا يمههة،  تصييههر ا

م كيهة األلااهس  هس » ان هرل كتهاب«. له إ...   سصه، يترتب م يهه اإلصهالل بماهالح جسهيمة

 (.1972الماساة الاالمية ) .(  14ل دكتدل محمد مسد الجداد، حاشية )ص« اإلسالم
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وح والحداشهههس تاهههلف م هههى متهههدن المصتاهههرات وباهههد ان كانهههن الشهههر

 ههس مههداد المج هة، ألجهه  تفسههير  اوامههات كتههب الفقهه، اصههسح الشههرح ملحاهر  

  .(13)ماانيها، وبيان ماادل ا وادلتها

ولكههن الدالسههين ل مج ههة مقههالنين بيلههها وبههين القههدانين المدنيههة األولوبيههة، 

 ا مهال ،(14)المالح ات واصذوا م يها با

انههها ا تسحههو  ههس األحههدال الشصاههية، مههن أواج و ههال  ونفقههة وبلههدة  - 1

وما شابه ذلك، مها ا ميهة  هذه وواية ووصاية وحيانة ووصية وميران 

 األمدل  س شرياة اإلسالم و س حياة اللاا.

ندامههد  ص ههد المج ههة مههن ن ريههة مامههة ل اقههدد والمدجسههات،  لههرى مههثال   - 2

 «السيهدع» الاقهدد ملدلجهة  هس كتهاب اإليجاب والقسهدل التهس تتا هق بجميها

ونههرى ما ههم احكههام الجههرم المههدنس مساثههرة  ههس المههداد المتا قههة بالغاههب 

 واإلتال  وما إليها.

تقيههد حريههة التاانههد ومههدم اصههذ ا  ااشههترا ها لاههحة باههو الاقههدد شههرو    - 3

 بساو التسهيالت التس جاءت  س المذا ب األصرى.

* * * 

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
 عالثة. .(  89ل دكتدل صسحس محماانس )ص «  سفة التشريا  س اإلسالم»( ان رل 13)

 (.89 - 88لمادل السابق )( ا14)
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 اتساع حركة التقلين ومدام ه

ا حدود لهه،  هس  اا شك ان الاار األصير ند اتسا  يه ناا  التقلين اتسام  

 و س كا ة  روع القاندن مدنية وجلاصية وإدالية. –جميا األناال اإلسالمية 

م هههى حهههد تاسيهههر األسهههتاذ  -ونهههد اشهههتسك التشهههريا القهههاندنس بجسهههم الفقهههه 

 ة ملهها كسهدلياو هس الهسالد الملفاه   س المم كة الاثمانية، «ماافى الللنا»

و  ساين والارا ، إلهى دلجهة انهه ن مها يدجهد بهاب مهن ابهداب الفقهه لهم يدص هه 

 التادي  او اللس  القاندنس  س كثير او ن ي  من احكامه.

َعَِملَهذَِِ ت شعَإل َمشَ أتف:َِهمَ«ِلِّبُش»ِ سىشذََعر ََّ

د وتدلهه –تاههدل الاالنههات اانتاههادية م ههى المسههتدى المح ههس والاههالمس  - 1

انههداع جديههدة ملههها  ههس  ههذه األناههال. ملههها مهها  ههد مر ههس مح ههس ومهها  ههد 

مقتس  من السالد األولوبية كأنداع الشركات القاندنية والاراصق التجاليهة 

 ، والتأمين والتاهدات ولير ا.«القدمسيدن»كتجالة التدصية 

اد ملههال ااجتهه االتهس يملها اندام ه «الشهرو  الاقديهة»الحاجة إلهى امتسهال  - 2

 الحلفس المامدل به، وباو ااجتهادات الشرمية األصرى.

اتجههاه الدولههة إلههى لبهه  الاقههدد والتاههر ات الاقاليههة بههل م شههك ية تجا ههها  - 3

تحن مرانسة الحكدمة أللرا، مالية وناندنيهة وسياسهية ممها انشهل ألج هه 

 السج  الاقالص وما يتا ق به.

تسامهها  هس الماهامالت ايجهب  الحاجة إلى تل هيم الاراصهق واألصهدل التهس - 4

والمراجاههات والههدماوص و اهه  الصاههدمات، وتلفيههذ األحكههام ونحد هها. 
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  ... كقاندن اصدل المحاكمات وناندن التلفيذ

مهها صههحب  ههذا التاههدل اانتاههادص المههدنس الكسيههر مههن جمههدد الفقههه م ههى  - 5

ايههدص المتههأصرين وشهه   حركتههه التدليديههة. باههد انقاههاع  سقههات المجههددين 

 امصرجين التس اتسا الفقه ونما م ى ايديها  هس المااهس، حتهى آل اصيهر  وال

 إلى دلاسة حف ية ن رية، ا إنتاجية مالجية.

مهن الفقهه الحلفهس وحهده،  ه ن المهذ ب الداحهد مهمها  «مج ة األحكهام»بلاء  - 6

اتسا، ا يمكن ان يفس بجميا الحاجات اللملية والماالح المتادلة، التهس 

التشهههرياس  هههس ذلهههك المهههذ ب، ويدجهههد  هههس ليهههره مهههن  نهههد يفقهههد مالجهههها

 .(15)ااجتهادات األصرى

 واجسلا نحد التقلين الملشددل

بد للا إذا الدنا واا نهاندن مسهتمد مهن الشهرياة اإلسهالمية ان نرامهس  وا

 ذه الادام  ومها إليهها، ونل هر باهين إلهى الشهرمية و قههها الرحهب، وبهأصرى 

شكالته المتاددة، وبذلك نتال ى المآصهذ التهس إلى الاار وحاجاته المتجددة، وم

 .«مج ة األحكام»لدح ن م ى 

مها ذكرنهاه مهن اهرولة الدلاسهة  «التقلهين»وإنما يهتم ذلهك إذا سهسق مم يهة 

داصهه  مذا سههه واجتهاداتههه الاديههدة، وصالجههها مهها القههدانين  –المقالنههة ل فقههه 

، والامه  اوجمامي ه او ردي ه ا، وك ي هاواهرولة إحيهاء ااجتههاد جلصي ه –الاالمية 

 هس  «التقلهين»ولهذا نامهن  هذه الصاهدات م هى  الفقه وتأصي ه. «تل ير»م ى 

الترتيههب الههذكرص، ألنههها بملللههة المقههدمات الالأمههة ل لهههد، بههه م ههى الدجههه 

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
 (.214 – 212)ص  (77، 76  1ج )«المدص  الفقهس الاام»ان رل  (15)
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 الملشدد، وا يس ذ تقلين مارص نيدجه وكماله بغير تدا ر ا.

لههذين يجماههدن بههين و ههذا يحههتم م يلهها السههاس إلههى تكههدين جيهه  مههن الا مههاء ا

وبهين الثقا هة القاندنيهة  –مستمدة من اليلابيا األولى  –الثقا ة الشرمية األصي ة 

 الحديثة، يستايادن القيام بتجديد الفقه دون ان يفق اصالته.

 تجربة مجما السحدن اإلسالميةل

ما نام به مجما السحدن اإلسالمية  هس األأ هر، مهن  «المج ة»ويشسه مم  

ان تيههم باههو لجههال الفقههه والقههاندن لداهها تقلههين لفقههه كهه  تك يههف مههدة لجهه

لقهاندن مهام يصتهال باهد  امذ ب من المذا ب األلباة المتسدمة م ى حهدة تمهيهد  

 .اذلك من بين المذا ب جميا  

وند صدل بالفا  مشروع تقلهين ل سيهدع ومها يتا هق بهها مهن الماهامالت  هس 

اين يتسم باهابا السهرمة، ك  مذ ب من المذا ب األلباة، ولكن الام   يما ل

والحههرص م ههى إنجههاأ شههسء مهها  ههس ذلههك وإن لههم يسههتد  حقههه مههن الدلاسههة 

والمداأنههة والتحقيههق، والمالءمههة بههين القههديم والجديههد. كههأن كهه  مهها تحتههاج إليههه 

الشرياة اإلسالمية  س مارنا لتسرأ إلهى حيهل التاسيهق  هد مشهرومات تقهلن 

مهن المآصهذ األساسهية لههذا المشهروع  قهها  س مداد مس سه ة األلنهام!! كمها ان 

االتلام بتقلين كه  مهذ ب م هى حهدة، به  اانتاهال م هى الهراص الهراجح  يهه، 

داصه  ال جهان األساسهية والفرميهة ل مشهروع  –للم وجدد وجهة ن ر مصالفهة 

ترى ان تقهلن الشهرياة مهن اول األمهر  هس نهاندن مدحهد، مهن بهين المهذا ب  –

 الل هر األصهرى  هس التهس سهادت ول سهن اسهتلاد  اإلسالمية ك ها. ولكن وجههة ا
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 ... (16)إلههى ان اصههتال  المههذا ب وانهها ا يمكههن تجا  ههه كمهها ا يمكههن تجههاوأه

  ل .إ

واحسب ان الذص حهدا بهالمجما إلهى إنهرال  هذا المسه ك  هد مها اح هه مهن 

تمسك م ماء باهو األناهال بالمهذا ب السهاصدة بيهلهم،   هم يشهأ ان يصهالف مهن 

 للستهم.

يقههة ان  ههؤاء الا مههاء المتشههددين  ههس التمسههك بمههذ سيتهم مدجههددين والحق

مهلهم،  مهلهم مهن  ابالفا   س كثير من بالد اإلسهالم، ونهد ناب هن ونانشهن كثيهر  

 انتلا بما ابدين، وملهم من اصر م ى وجهته.

 يمها يتا هق  اوالدانا انهم مصاتدن  س إصرال م م ى تمذ سهم، وصادص  

ومجتما متاهدل. ومها كهان لألأ هر ان يسهاير م، ويقهلن بالتقلين لدولة حديثة، 

 لالستمرال. الك  مذ ب م ى حدة،  يثسن بذلك  ذه الللمة وياايها مسرل  

ووجههه الصاههأ ملههد  ههؤاء ان هللا تاههالى لههم يتاسههدنا بههالتلام انههدال احههد مههن 

ص قه، إا ما جاء به الهلص الم هلم مهن كتابهه وسهلة نسيهه، امها اجتههادات السشهر 

ملها ويترك كما نال اإلمام مالك للل ولهد ان ماهر األصمهة المجتههدين   يؤصذ

ممها ذ سهدا إليهه، كيهف ا،  اجهد   اتأصر إلى أمللا  شهدوا ما شهدنا لغيهروا كثيهر  

وند لجادا من كثيهر ممها ا تهدا بهه  هس ماهر م نفسهه، لتغيهر السيتهة، او تغيهر 

مها يتغيهر بهه ااجتههاد. اللمن، او تغير الار ، او تغير الحال، او لغيهر ذلهك م

و ذا سر ما لوى مهلهم مهن اصهتال  األنهدال. او تاهدد الروايهات، وتيهالبها 

  س باو األحيان.
ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ

األمهين الاهام لمجمها السحهدن مشهرومات التقلهين  هس  -( ان رل مقدمة الهدكتدل محمهد بياهال 16)

 (.12، 11)ص  ساتها التمهيدية 
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امهها مصالفههة اصههحابهم لهههم،  هههس اشهههر مههن ان تههذكر، حتههى إن ابهها يدسههف 

 صاحسا ابس حليفة صالفاه  س نحد ع و المذ ب كما  د ما دم. اومحمد  

صحاب الشا اس له، مما ا يصفهى م هى وكذلك صال  اصحاب مالك له، وا

 – اتقريس ه –الدالسين،  ذا ما ان الاار نريهب، والتغييهر حيلتهذ باهل والسيتهة 

واحههدة،  كيههف بااههرنا، ونههد باههد الاهههد وتغيههر اللمههان والمكههان والاههر  

 لم يكن يصار ألحد من السابقين م ى بال. اوالحال، تغير  

لدنيا حدللا تتغير واأل كهال تتحهدل وا –ايجدأ للا الجمدد م ى اجتهاد ماين 

 وتتادل، والاالم يسير بسرمة السر و!

إن مثهه   ههذا الجمههدد لههي   ههس ماهه حة الشههرياة وا  ههس ماهه حة المههذ ب 

المق د. وند عسن ان الذين جمدوا م ى األندال الماتمدة  هس مهذا سهم، ولهم يقس هدا 

سهاحة التقلهين  اص اجتهاد آصر من لير ا، تسسسدا  س لياب الشهرياة ك هها مهن

، ومالى  ذا انهم اهحدا بالشهرياة مهن اوالقياء، وبالتالس لياب مذا سم ايي  

 !ااج  المذ ب  صسروا ااعلين جميا  

وشههسء آصههر يجههب اا يغيههب مههن األذ ههان  لهها و ههدل ان الههذص يحكههم الههسالد 

اص  –  ذا انتار مهذ ب  قههس  –اإلسالمية اليدم  د القاندن الدااس الدصي  

 ا ال ياد األصهذ بهه  لها انتاهال   –واصذ به  س نيية من القيايا  – مذ ب كان

م ههى القههاندن الداههاس الههذص احتهه  مكههان  الههه م ههى مههذ ب آصههر، بهه  انتاههال  

 .االشرياة التااب  

بجم ههة  –ليسهن الملا سهة اليههدم إذن بهين مههذ ب ومهذ ب، به  بههين الشهرياة 

الداههاية المسههتدلدة  وبههين القهدانين –مهذا سها ومدالسههها واجتههادات  قهاصههها 



 45 ن األصالة والتجديدالفقه اإلسالمية بي

من  لا و لاك. وانتاال  ذه القدانين  س ب هد إسهالمس ا يالهس  ليمهة مهذ ب 

 بايله، ب  يالس  ليمة الشرياة ذاتها، و ذا ا يرااه مس م.

لههذا يجههب ان يتص هى اناههال التمههذ ب مهن مههذ سيتهم  ههذه م هى األنهه   يمهها 

أحسن ما  س المذا ب مهن يتا ق بالتقلين ل مجتما، والتشريا الاام، وان يؤصذ ب

اجتهادات واندال، واليق ما  يها بروح الااهر، وماهالح اللهاا  يهه، مهتهدين 

 س ذلك بلاهدص الكتهاب والسهلة، وندامهد الشهرياة الاامهة، ولوح اإلسهالم، 

و دص الس ف الاالح  س اجتهاد م واستلسا هم، واصهذ م باليسهر وباهد م مهن 

 الاسر.

 لمصاو  باو الا ماء من التقلين

 ههذا ونههد ابههدى باههو الغيههدلين مههن م مههاء الشههرياة  ههس باههو األناههال 

الاربية اإلسالمية تصد هم من تقلين الفقه، ب  مالاه بايهم بالفاه ، وكتسهن 

  س ذلك باو الرساص ، وذلك بما ي سل

و ههد الههذص يصتههاله  –ي ههلم مههن التقلههين تقييههد القااههس بههراص واحههد ماههين  - 1

ه للس باآللاء وااجتههادات القيمهة التهس كهان ما ان الفق –واااد القاندن 

ل قااههس ان يأصههذ بمهها يههراه الجههح ملههها واليههق بالحالههة المارواههة م يههه. 

القااهس ويحسسهه  هس نفهص القهاندن. امها الفقهه  «يجمهد» التقلين م هى  هذا 

الرحههب الا يههق،  يملحههه حريههة الحركههة اصتيههال الحكههم الملاسههب ل  ههر  

 ا، نهادل  ا س الشرياة ان يكهدن القااهس مجتههد  والداناة. ولهذا كان األص  

م ى استلسا  الحكم مهن ادلهة الشهرياة األصه ية. وإنمها ا تهى الفقههاء بقسهدل 

، الادم وجدد المجتهد.   ذا لم يكهن مجتههد   االمق د، من باب اليرولة، ن ر  
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  ا ى األن  يكدن ممن يمكله ااصتيال والترجيح.

اح لا ان التاسيق الام س لساو القدانين نهد ويتأكد ارل  ذا التقلين إذا  - 2

ي هر نادل ا من الحاجة، او مدم مالءمتها وند تكدن صالحة عهم تتغيهر 

األواههاع وتتسههدل األحههدال،  تفقههد صههالحيتها، وتسقههى جامههدة م لمههة، وا 

 يستايا القااس إأاء ا ان يتار ، او يصرج ملها.

مهن التكاسه  وااتكهال  اندم ه سهيص ق لهدى القيهاة «التقلين»ويتسا ذلك ان  - 3

م الرجدع إلى ماادل الفقه، والتلقيب  يهها شم ى القاندن المدون، دون تج

رجحات األصذ بهذا الراص دون ليره، مما يدسا ا هق ممن الحكم ودلي ه، و

 القااس، ويجا ه م ى ص ة داصمة بالفقه واصدله وماادله.

 اامتسالات التس ترجح التقلينل

 امتسالات وجيهة، مالاتها امتسالات اوجه ملها واندىلوا ليب ان  ذه 

من ذلك ان من القياة مهن يحتهاج إلهى مثه   هذا التقييهد واإللهلام، حتهى ا  - 1

يصههس  صههس  مشههداء، ويقهها  ههس التلههانو واااههاراب.   ههي  كهه  نهها، 

م ههى ااصتيههال والتههرجيح. ومههلهم مههن يصشههى م يههه تههأعير الادا ههف  انههادل  

 ذا الراص مرة لشصص، ويحكم بغيره لشصص آصر.واأل داء،  يحكم به

ان المتقااهين يكدنهدن م هى م هم  «التقلهين»ومن اامتسالات التس تهرجح  - 2

إجمالس بما يتجه إليه الحكم، سداء كان لهم ام م هيهم.  هالمراة التهس تلفاه  

من أوجها ولها ملهه اواد صهغال  هس سهن مايلهة، تاهر  متهى يحكهم لهها 

ى يحكم للوجها. اما ملد مدم التقلين وحريهة القااهس بحيانة األواد ومت

 ههس ااصتيههال  هههس ا تا ههم مهها الههذص يصتههاله القااههس مههن المههذا ب  ههس 
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 الحيانة و س كثيرة.

ان ياتمهد القااهس م هى مجهرد نهراءة مهداد،  االفقه ا يالس ابد   «تقلين»ان  - 3

لاهى  به نا، يحترم نفسه ولسالته، ولد ا يراى او است هال ا،  هذا

بهد مهن الرجهدع إليهها،  به ما استاامه، ألن القاندن له مذكرات تفسيرية ا

بههد لههه مههن شههروح تقاههر او تاههدل، تهههد  إلههى تداههيح مراميههه،  كمهها ا

وشرح لداميه، وتفاي  مجمالته. وند لايلا الدكتدل السلهدلص باهد ان 

واا القاندن المدنس المارص الجديد يشرحه  هس تسهاة مج هدات اهصام. 

الههف وصمسههماصة صههفحة، وسههمس  ههذا الشههرح ( 1500)لههها ب ههذ حههدالس او

. «المسسهد »وكان يأمه   هس شهرح آصهر، اوسها واكسهر يسهميه  «الدسي »

شههروح جمههة تاههد مههن المراجهها  «األحكههام الادليههة»ونسهه  ذلههك كههان لمج ههة 

 المحترمة  س الفقه الحلفس.

ن ويهدمدا  ال صد  إذن م ى لجال القيهاء ان يركلهدا إلهى القهاندن المهدو

 اإل الع م ى الماادل.

م ى ان اص ناندن مدون  هس الهدنيا مهمها اتسهان مهداده، وتشهاسن ابدابهه،  - 4

وتاددت  ادله، ا يمكن ان تحي  نادصه بجميها الدنهاصا التهس يصتاهم 

ه  ا يها اللاا، وتار، م ى القياء،  مهاذا ياهلا القااهس إذا لهم يجهد نا 

  س القاندنو

بد ان يسلس حكمهه  ا  ويحكم  يما يار، م يه، وابد ان يف إن القااس ا

بد ان يسهتمد  هذه األسهساب مهن ماهادل ماتهر  بهها،  م ى اسساب مقسدلة. وا

ولهذا يحدد القاندن نفسه الماادل التس يرجا إليهها القااهس ملهد  قهدان الهلص 
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القاندنس، مث ما حدد القاندن الداهاس الماهرص الرجهدع  هس مثه   هذه الحالهة 

   او الشرمية اإلسالمية او ندانين الادالة الاسياية!إلى الار

ان يهلص  –ومن الاسياس، ملدما يداا ناندن مستمد من الشرياة و قههها 

م ى وجدب الرجدع إلى  ذه الشرياة وذلك الفقه، استصراج الحكهم الشهرمس 

 ل مسألة المارواة.

 وإذن ا صهد  مهرة اصههرى م هى القااههس ان يلقاها مههن الفقهه وماههادله،

 والسحو  س مصسدء كلدأه وجدا ره.

 ههم مق ههدون  –ونسهه  ماههرنا بقههرون  – ههذا إلههى ان القيههاة  ههس ماههرنا  - 5

م تلمدن بالمذا ب الساصدة  س ب هدانهم، ومهن كهان مهلهم مهن ا ه  التهرجيح 

 هههد ي تههلم مههادة بمههذ ب  –و ههذا  ههس لايههة اللههدلة  –وااجتهههاد الجلصههس 

 س  ذا المذ ب، بحيهو ا يجهدأ  االس  ب  بالراجح ل –الدولة التس يام  بها 

 له الادول من الراجح والمامدل به إلى اليايف او المهجدل  س المهذ ب

 ل .إ ...

ومالى  هذال ان القااهس لهي  لهه حريهة الحركهة اصتيهال مها يهراه، به   هد 

 مقيد بأحكام ما دمة محددة، وإن لم تأصذ شك  القاندن المدون.

بقههاندن ييههاه جمامههة مههن الا مههاء الثقههات او لههي  اولههى مههن ذلههك ان نقيههده 

المتسحرين  س  قه الشرياة، والما اين م ى حاجهات الااهر واحهدال اللهاا، 

مسهههتايلين باألنديهههاء األملهههاء، مهههن ا ههه  ااصتاهههاص  هههس القهههاندن واإلدالة 

 واانتااد ولير او.
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 التقلين الشرمس الذص نلشدهل

 و  المهمةلم ى ان القاندن الذص نلشده نشتر   يه باو الشر

ا يصهرج  –مهن الهراجح  يهه   يهال   – امايل ه اواحهد   ا ملهال اا ي تلم مذ س   - 1

مله،  فس ذلك تحجير ما وسا هللا من شرمه وتيييق داصرة الفقهه الرحسهة. 

 قد م م الدالسدن لهذا الفقه ان من ملاياه واسرال صادبته وسماته،  هذه 

ت، وتلهدع المهدالا والمشهالب الثروة اليصمة اللاشتة من تادد ااتجا ها

الفقهية، ما بهين مدسها وميهيق ومتدسه ، ومها بهين رها رص يتسها حر يهة 

الههلص، وآصههر يتسهها الفحههدى ويسههتصدم القيههاا، وعالههو يرامههس الماههالح 

والمقاصد، و س  ذا السحر اللصال مهن مهذا ب م مهاء األماهال، يجهد مهن 

ملهه مهذ ب اتسها لهه اص متسها.  ه ذا اها   ايريد ااصتيال واانتقاء متسها  

ه لاص لهدى إمهام،  مها احهرى ان يجهده ملهد آصهر. ونهد ا دليهره، وإن اأمه

يجههد وااهها القههاندن اههالته  ههس المههذا ب األلباههة،  ي جههأ إلههى لير هها مههن 

مههذا ب األصمههة المجتههههدين، متههى صههحن نسهههستها إلههيهم. وا اناههد بقيهههة 

( به  ساهوالجافهرص واألبا صالمذا ب الثمانيهة  حسهب )ال ها رص والليهد

اناههد ماههها مههذا ب الاههحابة والتههاباين واتسههامهم، ممههن لههي  لهههم اتسههاع 

يق دونهم  س مارنا.  ك   ذه المذا ب متساوية  س نسهستها إلهى الشهرياة، 

هه و إجمههاع متههيقن، ا الههلص نااههس،  امهها لههم يكههن شههسء مههن آلاصههها ماالا 

 تجدأ مصالفته.

س امتر  لهه بهها اسها ين و ذه الساة السا رة من مفاصر الفقه اإلسالمس الت

الههدولس  «ا هاص»الفقهه الاهالمس المقهالن  هس مهؤتمرات مشههددة، مثه  مهؤتمر 

 ل قاندن المقالن وليره.
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 مههن الههالأم المفههرو، م يلهها ان نلتفهها بهههذه الثههروة ك ههها، ونكشههف مههن 

د اصلها، لير متااسين لقهدل ملهها م هى نهدل إا بهدلي ، وا مهرجحين لمهذ ب 

 إا بمرجح وبر ان.  س مسألة م ى مذ ب

مج هة »ولد ان م ماء الدولة الاثمانية  س الااهر األصيهر و قهدا إلهى واها 

مههن سههاصر المههذا ب الماتسههرة، ولههم يتقيههدوا بالمههذ ب الحلفههس  «األحكههام الادليههة

لتحهه  محهه  الشههرياة  ههس بههالد  اوحههده، مهها وجههدت القههدانين الداههاية ملفههذ  

قلههين الفقههه اإلسههالمس وإصاههابه اإلسههالم، ولكههان ذلههك بدايههة  جههر جديههد  ههس ت

 وإنماصه.

ونههد اصههذت المج ههة ذاتههها بههساو األنههدال المرجدحههة  ههس المههذ ب الحلفههس، 

 لما ولاء ا من تحقيق ما حة أملية، او د ا مفسدة. ان ر  

ملههد واهها  –كمهها ان الدولههة الاثمانيههة نفسههها  ههس اواصههر مهههد ا ااههارت 

حيههان مههن لبقههة المههذ ب ان تتحههرل  ههس باههو األ - «حقههد  الااص ههة»نههاندنل 

الحلفههس، وتأصههذ باجتهههادات المههذا ب األصههرى  يمهها تههراه او ههى ب نامههة مقاصههد 

حكهههم التفريهههق  «مالههك»الشههرع وماهههالح الص ههق.  أصهههذ القهههاندن مههن مهههذ ب 

الهذص  «المج ه  الاهاص س»اإلجسالص القياصس بين اللوجين، من  ريق تحكيم 

ن الههتص ص مههن الههلوج نههص م يههه القههرآن،  مكههن بههذلك اللوجههة الم  دمههة مهه

 الميال، ومن سدء مشرته.

و ههذا  ههد مههذ ب باههو الاههحابةل ان ل حكمههين حههق التفريههق و ههد رهها ر 

َ َهشُ{َتَكمَا}القرآن الذص سما ما حكمين  ََِه  ك  شَمكَ َ وَ ََرَتَكما ََِه  ك   .شَمكَ

  ذا إلى احكام اصرى، كلوجة المفقدد ولير ا.



 51 ن األصالة والتجديدالفقه اإلسالمية بي

ابتهداء  –بين مذا ب الفقهه اإلسهالمس وملهال ان يصتال واااد القاندن من  - 2

، واو هق ما يرونه الجح دليال   –من مذا ب الاحابة والتاباين  من باد م 

واليههق بتحقيههق ماههالح اللههاا ود هها الحههرج والالههن  - بمقاصههد الشههرياة

مها لجحهدا  املهم. وللا  س  قهاصلا  س مصت ف الاادل اسدة حسهلة،  كثيهر  

 ال ق باللاا.م ى مقاب ه بقدلهمل  ذا  الاي  

مههن الاقههدد  او ههد مهها جا هههم ياههححدن كثيههر   «الر ههق باللههاا»ولاهه   ههذا 

م هههى صهههال  مههها يقيهههس بهههه القيهههاا الاهههالم، او  «ااستحسهههان  »والماههامالت 

 القدامد الجامدة، وذلك كاقد ااستالاع وبيا الد اء وليره ملد الحلفية.

ها والتهس الاد وااتجاه إلهى التيسهير والر هق باللهاا  هد لوح الشهرياة نفسه

هللا بها اليسر ولم يرد بها الاسر، وامرت بالتيسير، ونهن من التاسهير، ولههذا 

 –إذا كان لديلا  س الفقه ندان متاادان احد ما احهد ، واآلصهر ايسهر  –الى 

برسهدل هللا صاهص الهذص مها صيهر بهين  ان نأصذ باأليسر، ألنه ال ق واصتساء  

 .ايكن إعم  امرين إا اصتال ايسر ما، ما لم 

م ههى اههدء  –ك مهها ميههن مههدة ماقدلههة  –وملهههال ان يل ههر  ههس القههاندن  - 3

التاسيههق الام ههس، والل ههر  ههس مالح ههات القيههاة والمحههامين والمتهمههين 

بشههتدن القههاندن باههفة مامههة، لتاههدي  مهها يحتههاج إلههى تاههدي ، وإاهها ة مهها 

اهها ة ااجتهاديههة ناب ههة ل تاههدي  واإل يحتههاج إلههى إاهها ة. ذلههك ان األحكههام

 - «ممهر بهن الصاهاب»مث   –، وكذلك كان باو الاحابة اوالحذ  داصم  

يفتس  هس المسهألة بهراص، و هس الاهام القابه  بهراص آصهر،  ه ذا سهت   هس ذلهك 

اجههاب بقدلهههل ذاك م ههى مهها م ملهها، و ههذا م ههى مهها نا ههم! وكههان ل شهها اس 

واآلصهر  هس ماهر ويسهمى  «القهديم»مذ سانل احد ما  س الاهرا  ويسهمى 
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 هس كتهب مذ سههل نهال الشها اس  هس القهديم، ونهال  اواصسح مألد   . «جديدال»

  س الجديد.

وإذا كانههن الفتههدى تتغيههر بتغيههر اللمههان والمكههان والحههال والاههادة  القههاندن 

 يجب ان يتغير كذلك بتغير  ذه األمدل.

 ل المدسدمة الفقهية الااريةلاصامس  

ههومههن التجديههدات الما دبههة ل فقههه اإلسههالمس ان ياههر  ههس  احههديث   ا، مرا 

صدلة مدسدمة، او داصهرة ماهال   قهيهة مكتدبهة ب غهة ماهرية سهه ة الفههم، 

م هى نههج المدسهدمات الاالميهة  اماجمي ه انريسة الملهال، ومرتسهة مداد ها ترتيس ه

الااههرية، بحيههو يسههه  الرجههدع إليههها وااسههتفادة ملههها، م ههى الههرالسين  ههس 

اههربلا بههين  ههؤاء وبههين الفقههه  المار ههة الفقهيههة مههن ليههر المتصااههين، وإا

، او ك فلا م من ملاء السحو ومشهقة التلقيهب مها ا ياهسر م يهه اب  حجس   احجاب  

إا الق يهه  مههن الرجههال، الههذين نههذلوا انفسهههم ل ا ههم، وإن حفههن جلتههه بالمكههاله، 

 وم ل  ريقه باألشداك.

 التشههريا» ههس مقدمههة كتابههه  «مسههد القههادل مههددة»يقههدل المغفههدل لههه الشهههيد 

 باو ما ماناه  س بدء دلاسته لفقه الشرياةل امادل   «الجلاصس اإلسالمس

ولقههد اتاستلههس دلاسههة القسههم الجلههاصس حيههو بههدات الدلاسههة وانهها ا امههر  »

انهس  ايذكر من م م األصدل وا الماا حات الفقهيهة، وأاد الدلاسهة تاس ه اشيت  

لهي  مهن السهه  لم اتادد نراءة كتب الفقه، وان  هذه الكتهب ليسهن مفهرسهة، و

م ى من يحب اا الع م ى مسألة مايلة ان ياثر م ى حكمهها  هس الحهال، به  

إذا لهم يكهن لهه مهن  احتى ياثر م ى ما يريد، صادص   اوابداب   ام يه ان يقرا باب  
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يرشده، وند ييأا الساحو مهن الاثهدل م هى مها يريهد، عهم يد قهه هللا  ياثهر م يهه 

 جده  يه. مااد ة  س مكان لم يكن يتدنا ان ي

وا يسير  قهاء المذا ب المصت فة م ى لرال واحهد  هس الترتيهب والتهأليف، 

 ما يقدمه مذ ب ند يؤصره المذ ب اآلصهر. ومها يهدص   هس بهاب ماهين  هس  هذا 

المذ ب نهد ا يدص هه اآلصهر  هس نفه  السهاب وييها  إلهى مها سهسق ان الفقههاء 

ل يههذكرون الحكههم وا يكتسههدن باسههالة مركههلة دنيقههة و ههم  ههس كثيههر مههن األحههدا

  س الكتب المصتارة والمتدن. ايذكرون م ته صادص  

وا شك ان دلاسهة المهذا ب الشهرمية دلاسهة مقالنهة مجههدة بهذاتها، ألنهس 

من الكتاب الداحد الباة كتب، ولكن  ذه الدلاسة ا هادتلس  هس  كلن ادلا بدا  

 سسه  التهس بلهالدانا  اصدة كسرى، إذ سه ن لس  هم مصت ف الل ريات و هم األ

م يهها كه   قيههه ن ريتهه، وسههامدت م هى إرهههال الفهرو  الدنيقههة بهين المههذا ب 

 الفقهية.

وامتر  انس ملدما نهرات كتهب الشهرياة ألول مهرة لهم ا همهها حهق الفههم، 

 قد اصذت من باو المساص   كرة تسهين لهس صاؤ ها  هس القهراءة الثانيهة، ومهن 

 .(17)«عم  قد نراتها مثلى وعالن ولباع

 ههذه المدسههدمة اصههسحن اههرولية  ههس ماههرنا الههذص اصههسح  اباههه  إن

ولدت مهمهة اآللهة  السرمة، و س حياتلا التس تهد  إلى السهدلة  س ك  شسء.

األدمغههة »اليههدم ان تههد ر م ههى اإلنسههان جهههده الفكههرص بدسهها ة مهها يسههمدنه 

 ههس  –واألجهههلة الحاسههسة، باههد ان كانههن مهمههة اآللههة مههن نسهه   «اإللكترونيههة

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
 نية.( الاساة الثا11 – 10)ص « التشريا الجلاصس اإلسالمس»( مقدمةل 17)
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 تد ير الجهد الاي س لننسان. –الامة األول مار ال

إن اإلنسههان الااههرص يريههد كهه  شههسء بسهههدلة ا تاقيههد  يههها وا صههادبة، 

وبسههرمة ا بهه ء  يههها وا نيههدد. وا ملههاص للهها مههن مسههايرة إنسههان بالااههر، 

واامترا  به كما  د، وتقديم  قهلا له بالاريقهة التهس يألفهها، وبالاهدلة التهس 

 ا  س الدنن نفسه.نراا ا ألنفسل

ونامهن مهدة  1951و ذا ما اوصى به مؤتمر بالي  ل فقهه اإلسهالمس سهلة 

بهدات  هس ك يهة الشهرياة  1954محاوات إلصراجهه إلهى حيهل التلفيهذ ملهذ مهام 

بالكديههن  ههس السههتيلات، حيههو تسلههن وأالة األونهها   يههها  ابدمشههق، مههرول  

س باههههو مشههههروع المدسههههدمة، واصرجههههن بالفاهههه  عالعههههة اجههههلاء ملههههها  هههه

المدادمات الفقهية  س صدلة  ساهة تمهيديهة، عهم انتههن اليهدم إلهى القها رة، 

حيهههو تشهههر  م يهههها وأالة األونههها  ممث هههة  هههس المج ههه  األم هههى ل شهههتدن 

 اإلسالمية، وند صدل من  ذه المدسدمة مشرة اجلاء.

بهد مهن تاهاون اوسها وجههدد  وا ليب ان األمر يسير اباأ مما يلسغهس، وا

ادة من ك  المالح ات، واسهتاانة بكه  الكفايهات،  هس سهسي  إنجهاأ اكسر، واستف

المدسدمة  س ونن اسرع وبادلة امث  وبصاصة ان الحاجهة ماسهة، والهلمن 

 ا يلت ر، والتالي  ا يرحم.

 ل اإلصراج الا مس لكتب الفقهلاسادس  

ومما ياين م ى التجديد الذص نريده ل فقه ان ياهاد  سها كتسهه المهمهة، بحيهو 

ي يق بمكانتها، ويدسا الفاصدة المرجدة ملها، بهدل  اصحيح   ام مي   اج إصراج  تصر

 ت ك الاساات التجالية المتداولة.
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كتهب التهران،  هس   مس اليهدم ماهرو ، ونهد ح هس بهه باهوواإلصراج الا

مجاات األدب وال غة والتالي  والحهديو والتفسهير. امها كتهب الفقهه   ا هها انه  

 المجال.  س  ذا اكتب التران ح   

 –لهههذا كههان مههن الههالأم للهيههة الفقههه وتجديههده إمههادة مهها  سهها مههن كتسههه 

لتصهرج  هس صهدلة م ميهة حديثهة، يقهدم بهها جمامهة  –وبصاصة األمهات ملها 

مههن الا مههاء الثقههات المههدلبين بتك يههف مههن اتحههاد الجاماههات الاربيههة، او مههن 

 ر، او ممههن جاماههة الههدول الاربيههة، او مههن مجمهها السحههدن اإلسههالمية بههاألأ

ك يات الشرياة والقاندن والحقد   س الهسالد الاربيهة او باهو الهدول الاربيهة، 

 بحيو يشم  الكتاب الفقهس  س إصراجه الجديدل

، باههد مقاب تههه بمهها يمكههن مههن مصاد هههات امدعق هه االههلص األصهه س محقق هه - 1

 ماتمدة.

 ل ههدالا تداهها بههين واهها ملههاوين جانسيههة لفرومههه ومسههاص ه، تسهههيال   - 2

 من مم  المحقق. ين إشالة إلى انها دقما

التا يق م يه بمها ي هلم مهن تداهيح لهامو، او تفاهي  مجمه ، او تكم هة  - 3

نهانص، او المقالنهة بمها  هس مهذ ب آصهر، او مهذا ب آصهر، او بمها القههاندن 

 الدااس.

مهن الاهحة او الحسهن او ثه، بذكر مصرجيها، وبيان دلجتها تصريج احادي - 4

 ع إلى كتب التصريج، وماادل الحدن الماتمدة.الياف، بالرجد

 هرسههة الكتههاب  هرسههة كام ههةل لآليههات، ولألحاديههو، ولآلعههال، ولألمههالم،  - 5

ول مدادمات عم  هرا ل مساص  والسحدن واللقا ، مرتهب م هى حهرو  
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 الماجم.

وبهذا نكدن ند صدملا الكتاب الفقهس، ب  احييلاه، ويسرنا اانتفهاع بهه. وممها 

ان اإلدالة الاامههة ل ثقا ههة بههاألأ ر  ههس الصمسههيلات ك فههن لجلههة مههن يؤسههف لههه 

ل كاسههانس  ههس الفقههه  «بههداصا الاههلاصا»لجههال الفقههه والقههاندن، بهه صراج كتههاب 

لهههذه  االحلفههس، اإلصههراج الا مههس الملشههدد، وميههن سههلدات مههدة، ولههم نههر اعههر  

 يلااه. اال جلة، ويسدو ان المشروع مات باد ذلك، ولم يجد احد  

انلا نستايا تسهي  اللفها بالكتهب الحاليهة م هى مها بهها، إذا واهالا لهها م ى 

 .اماجمي   امااجم او  هالا، مفا ة لك  ما حدته من مساص  الفقه مرتسة ترتيس  

ابهن حهلم الهذص ياهد  «المح هى»وند ح ين باو الكتب بذلك، مث  كتاب 

 قهه ال ا ريهة مامهة،  س الفقه الاام او المقالن، إلى جدال انهه يمثه   ا ام   اكتاب  

وابههن حههلم مههلهم صاصههة.  قههد اصرجههن لجلههة مدسههدمة الفقههه اإلسههالمس بك يههة 

 س مج هدين،  ساها  «ماجم  قه ابن حلم ال ا رص»الشرياة من جاماة دمشق 

 ههس ماساههة الجاماههة، واههما كهه  الك مههات الالدانيههة ذات الدالههة الفقهيههة  ههس 

ص ابهن حهلم، وتحيه  إلهى وتحن ك  ك مة صالصة  قهية تتيمن لا «المح ى»

مداهههاها مهههن الكتهههاب لمهههن الاد التدسههها ومار هههة األدلهههة وملانشهههتها وآ لاء 

 .(18)اونا ا   امستكر   اآلصرين من الفقهاء. وكان  ذا وا ليب ممال  

ابهههن ندامهههة الحلس هههس، و هههد  «المغلهههس»ويمثههه   هههذه الالايهههة رفهههر كتهههاب 

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
( ااا ا بهذا الام  األستاذ السيد محمهد الملتاهر الكتهانس، اسهتاذ التفسهير والحهديو  هس ك يهة 18)

الشرياة بدمشق، وميد لجلة المدسدمة، وماونه  س ذلك لجلة من الا مهاء األ ااه ، مهلهم 

شهي  مسهد الفتهاح ابهد لهدة مهن األستاذان الكريمهانل القااهس محمهدد المكهاوص مهن ماهر، وال

 «.ح ب» اسدلي
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 . امدسدمة  س الفقه الحلس س، و قه المقالن ايي  

د نامههن لجلههة م ميههة تاباههة لههدأالة األونهها  والشههتدن اإلسههالمية بدولههة  قهه

وصهدل  «المغلهس»ل فقهه الحلس هس مسهتص ص مهن كتهاب  «ماجم»الكدين بام  

 س مج هدين كسيهرين، ياتسهران  هس الدانها بمثابهة مدسهدمة ماهغرة  «الماجم»

 لفقه الحلاب ة. 

 ا هرس هه االمحههامس بسههدلي «المهههدص صيههر»وملههذ سههلدات اصههدل األسههتاذ 

 «حاشههية ابههن مابههدين»الشهههير بهه   «لد المحتههال م ههى الههدل المصتههال»لكتههاب 

م ههى  ا سههه  بههذلك الرجههدع إلههى مساحههو  ههذا الكتههاب الهههام وماالسههه، مقتاههر  

  ساة بدا  األميرية. 

وما اجدل ان تداا ألمهات الكتب  س المذا ب األصرى مث   هذه الماهاجم 

 او الفهالا لتقريسها ل ساحثين. 

مهمهها كانههن سههاته  -  ههس مههذ ب مهها اواحههد   ا قهي هه ام ههى اا نغفهه  ان كتاب هه

ا يااهس صهدلة كام هة شهام ة مهن المهذ ب  - ومكانته الا مية، وملللهة مؤلفهه

وتاههدل اآللاء  يههه، وتفههرع التصريجههات وااجتهههادات، وتاههدد التاههحيحات 

 «ح هىالم»والترجيحات م ى اصتال  الاادل والسيتهات واألحهدال، باسهتثلاء 

الههذص يمثهه  مههذ ب ابههن حههلم صاصههة وال ا ريههة مامههة، وذلههك ألنههه المرجهها 

 الدحيد السانس لديلا من كتب ال ا رية. 

األمهههات و هرسههتها م ههى لههرال  «تاجههيم»ومهها  ههذا ا نلكههر  يهه  و اصههدة 

  هس صدمة ج ي ة بال جدال.  «المح ى»و «المغلس»
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 ل نشر المصاد ات الفقهيةل اسابا  

نهيهة الفقهه اإلسهالمس وتجديهدهل نشهر مصاد اتهه القيمهة ومما ياهين م هى 

الحسيسههة  ههس المكتسههات الاامههة والصاصههة  ههس الشههر  والغههرب، يميههس م يههها 

اللمن الادي ، و س مصسدءة  س صلاصلها، ا يكاد يا ها م يهها او يل هر إليهها، 

إا الداحد باد اآلصر، ممن مر   ريقها، ومرن م ى نراءة صاد هها، و هك 

 ون ي  ما  م. لمدأ ا، 

إن  ذه المصاد ات اللفيسهة الحسيسهة  هس مهالم الثقا هة اشهسه بهاللقدد الثميلهة 

المكلدأة  س مالم اانتااد، كال ما ا يلتفها بهه، وا ي ههر اعهر نفاسهته إا إذا 

 اصرج من مصابته إلى مالم اللدل، وإلى حيل التداول. 

 ا ريههة بدمشههق، و ههس دال الكتههب الماههرية، ومكتسههة األأ ههر، ومكتسههة ال

ومكتسات استانسدل، وبالد المغرب والحجاأ والارا  والهيمن والهلهد، ولير ها 

 - مههن الههسالد الاربيههة واإلسههالمية، وكههذلك باههو المكتسههات  ههس الههدول الغربيههة

تدجد مصاد ات  قهية مديدة  س مصت هف المهذا ب،  - وملها ااتحاد السد يتس

القهدل وبايهها مصتاهرات  ومن مصت ف الاادل، بايهها مدسهدمات ج ي هة

جيدة، وبايها متدس ، وكثيهر ملهها مهن الكتهب األصهي ة التهس ا يسهد لير ها 

 مسد ا. 

ه «ك ية الشرياة»ومما يؤسف له ان   ابجاماة األأ ر ملذ بيهاة مشهر مام 

 ههس  قههه  لنمههام شهههاب الههدين القرا ههس «الههذصيرة»شههرمن  ههس نشههر كتههاب 

عهم تدنفهن، ولهم يهتم نشهر  - م ى ما ام م - اواحد   االمالكية، واصرجن مله جلء  

الكتاب حتى اليدم، برلم ا مية الكتاب واصالته، وما اجدل ان تتسلى نشر مثه  
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او  «ابههس رسههس» هذا الكتههاب دولههة مههن الهدول التههس تتسهها المههذ ب المهالكس مثهه  

 او إحدى بالد المغرب.  «ليسيا»

لحلس هس، الهذص  س السهلين األصيهرة  هد المهذ ب ا اولا  احسن المذا ب ح   

ه«ناهر»تسلن دولهة  ، نشهر مهدد مهن مصاد اتهه، مها ا، ملهذ بيهاة مشهر مام 

هه  «الرواههة» ههس نشههر كتههاب  «ناههر»، كمهها سهها من احسههل   اإصراجههها إصراج 

 لنمام اللدوص  س مذ ب الشا اس. 

 ههذا إلههى ان مههن الداجههب م يلهها متاباههة السحههو والتلقيههب  ههس انحههاء الههسالد 

ية، من المصاد ات الفقهية التس تذكر اسهما  ا  هس اإلسالمية والسالد األولوب

الكتب وا يار  ملها شسء إلى اليدم،  اسى ان ياثهر م يهها او م هى بايهها 

بادل السحو والتفتيش  س مصت ف الم ان  س المكتسات الصاصة والاامة. وكهم 

انههها مفقههددة عههم وجههدت ك ههها او بايههها، بفيهه   امههن كتههب سههاد اامتقههاد أمل هه

 اابرة من باو الساحثين الغيدلين.مالاسر وال

* * * 
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 حياة الفقه بتاسيقه

 هد الامه  بهه  - ليحيا ويلمد ويتجدد –وام م ما يحتاج إليه الفقه اإلسالمس 

 ههدل ان ناههدد بههه إلههى مكانههه الاسياههس ليكههدن الماههدل األول  ،وااحتكههام إليههه

 ية. لتشريالا ونياصلا.  هذا ما تحتمه م يلا اصالتلا الديلية والقدم

  ذا كلا مس مين،   ن إسهالملا يدجهب م يلها ان نحكهم شهرياة هللا  هس حياتلها 

دون تردد. وان نقف ملد حدود ا دون ت كؤ او تسا ؤ وا يتم بغيهر ذلهك إسهالم 

َ َ}وا إيمههان،  إَلََلَل َٱٰرَََرَبس َلَلََلوَ ََلَلَلإََِٰمَلَلشََنَلَلشَ َََُلَل َِي َُ َلَل َمنَيَكَإَذََِد ع  َلَلؤ  م  َلَلنَه مَ يَحَ َلَٱل  َِ ََك َمََِّي 

َلَلََ { َ ح  م  م  ََُلَلَاَه َلَلم َٱل 
ُ لَ  نََلَلشوََرِ ري نَشََرََِرع  َسَلَلَمع  ل َلَلََِي َلَلؤَ }. [51]اللههدلل   َقَ  َمٖكََرَ ََرَمَلَلشََنَلَلشَ ََلم 

َلَٱَٱٰرََؤَ مَ  ََرَمَلكَ َع  َهم   ََ َل ََِم  َمك  ةَ  ََ َخيَ ََِِ َ َك ََ َلَه م َٱل   َ َرَبس َل و ۥََُِم  ََ َٱٰرَ  ََمنٍَةَإَذَََُِ

َۥَفَقَََرَبس َلَو َ ََضٰلََض َ  ا  . [36]األحلابل  ش{مُّ َينَاْ 

وإذا كان الرجدع إلهى الشهرياة اإلسهالمية  هد مقتيهى اإليمهان واإلسهالم، 

بمجمدمهه ومصت هف مدالسهه واجتهاداتهه الماتسهرة،  هد  –  ن الفقهه اإلسهالمس 

الماسههر مههن  ههذه الشههرياة والممثهه  لههها.  مههن الداجههب الههديلس ان يكههدن  ههد 

 س والقياصس. مرجالا التشريا

،   ن كرامتلا القدمية تفر، م يلا ان نجاه   هذا الفقهه اسهاا اوإذا كلا مرب  

تشههريالا ونيههاصلا كههذلك، وان نتحههرل مههن آعههال ااسههتامال التشههرياس الههذص 

 ونحن مرب مسه مدن شهرنيدن - وحكملا -  س لف ة من اللمن – ر، م يلا 

سن  هس الاهلا، ولهم تلسها مهن بقدانين مستدلدة دصي ة م يلا، لريسة ملا لم تل -

 مقاصدنا ونيملا، ولم ترتس  بتراعلا وحيالتلا. 
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وند لايلا باو الهدول الاربيهة، ملهدما بهدات تحهرل مهن اهغ  ااسهتامال 

ه تراجها  االاسكرص األجلسس، واصذت تشار بذاتها، وتاس تراعهها، شهرمن ايي 

سهه، لكهس يهتم تشريااتها وندانيلها التس أحفن م يها ما أحف ااحتالل، او مق

 تحرل ا، ويتحقق لها كمال استقاللها. 

 هههس مقدمهههة كتابهههه  «مسهههد الهههراأ  السهههلهدلص»يقهههدل األسهههتاذ الهههدكتدل 

 ل(1952ابري  سلة ) س شرح القاندن المدنس المارص الجديد  «الدسي »

 اماهري   ا لجا ه  قه   - ايقاد  قه القاندن  سا   - ان نمار الفقه م يلا اوا  »

هه ا  - حتههى اليههدم - ه  ههابا ندميتلهها، ونحهه  اعههر مق يتلهها  فقهلههانههرى  يهه اصالا 

هه يحت ههه األجلسههس وااحههتالل  لهها  رنسههس، و ههد احههتالل لههي   ايههلال،  ههد ايي 

مههن اص احههتالل آصههر. وا يههلال الفقههه الماههرص  ابههأصف و ههأة وا بأنهه  ملت هه

يههت م   ههس الفقههه الفرنسههس الهههادص المرشههد، ا يكههاد يتلحههلح مههن ا قههه، او 

 .(19)« ...   من مسراه،  هد ر ه الالصق، وتاباه األمينيلحر

واها التقلهين الماهرص المهدنس الجديهد صاها إلهى  «السهلهدلص»ولما ك ف 

األمههام صاههدات  ههس سههسي  التحههرل مههن سهه اان الفقههه األجلسههس او ااحههتالل 

التشرياس، وااستمداد من الفقهه اإلسهالمس، ولكلهه لهم ياه  إلهى نهايهة الشهد  

دام  مديدة، ا تصفى م ى الدالسهين، ولكلهه  هتح السهاب لمهن يهأتس الملشدد، لا

باههده ممههن يم كههدن الاليمههة والقههدلة م ههى الدصههدل بتشههريالا إلههى مرح ههة 

 ااستقالل الكام  الصالص من ك  تساية. 

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
(   عانيههة، دال اللهيههة الاربيههة. ويالحههه ان الكاتههب جاهه  كهه  حديثههه 8ص  1جهه  )( الدسههي  19)

حيههو كانههن الللمههة السههاصدة حيلههذاك  ههس الد ليههة « تاريسههه»الفقههه ا مههن « تماههير»مههن 

 المارية ا القدمية الاربية. 
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يذكر السلهدلص ان التقلين الجديد استسقى ما اشتم  م يهه التقلهين القهديم مهن 

مس، باد ان  ذب اللادص القديمهة، وصهحح مها احكام اصذ ا من الفقه اإلسال

 انادت م يه من اصااء، عم يقدلل 

ه» اصهرى اسهتمد ا مهن الفقهه اإلسهالمس.  اوند استحدن التقلهين الجديهد احكام 

 .  «وباو  ذه األحكام الجديدة  س مسادئ مامة وبايها مساص  تفاي ية

نرا ها تتص ه    من المسادئ الاامة التس اصذ بها، الللمهة المداهدمية التهس»

مههن نادصههه. و ههذه  ههس نلمههة الفقههه اإلسههالمس والقههدانين الجرمانيههة،  اكثيههر  

آعر هها التقلههين الجديههد م ههى الللمههة الذاتيههة التههس  ههس  ههابا القههدانين الالتيليههة، 

 .  «وجا  الفقه اإلسالمس ممدته  س الترجيح

هه» ن ريههة التاسههف  ههس اسههتامال الحههق. لههم يأصههذ ا  اومههن  ههذه المسههادئ ايي 

لتقلههين الجديههد مههن القههدانين الغربيههة  حسههب، بهه  اسههتمد ا كههذلك مههن الفقههه ا

اإلسالمس. ولم يقتار  يها م ى المايال الشصاس الهذص انتاهرت م يهه اكثهر 

 ههس الفقههه اإلسههالمس يقيههد اسههتامال  امداههدمي   االقههدانين، بهه  اههم إليههها مايههال  

ب الغيهر مهن الحق بالماالح المشرومة، ويتدنى اليرل الجسيم الذص ند ياي

 .«استاماله

وكهههذلك األمهههر  هههس حدالهههة الهههدين، الف تهههها القهههدانين الالتيليهههة، ون متهههها »

القههدانين الجرمانيههة، متفقههة  ههس ذلههك مهها الفقههه اإلسههالمس،  أصههذ بههها التقلههين 

 .  «الجديد

اصههذ بههه باههو التقليلههات الحديثههة،  Imnévisionومسههدا الحههدادن الاالصههة »

إلى ن رية اليرولة ون ريهة الاهذل  هس  ابه استلاد   رجا التقلين الجديد األصذ 
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 .  «الفقه اإلسالمس

ومههن األحكههام التههس اسههتحدعها التقلههين الجديههد مسههاص  تفاههي ية كمهها نههدملا، »

انتسسها من الفقه اإلسالمس. ومن  ذه المساص ل األحكام الصاصة بمج   الاقهد، 

الك الهللع  هس وب يجال الدنف، وبالحكر، وب يجهال األلااهس الللاميهة، وبهه

الاين المهؤجرة، وبانقيهاء اإليجهال بمهدت المسهتأجر و سهصه ل اهذل، وبدنهدع 

 .«اإلبراء من الدين ب لادة الداصن وحده

إذا لهم يدجهد نهص »وند نان المادة األولهى مهن التقلهين الجديهد م هى انهه »

تشرياس يمكن تاسيقه حكم القااس بمقتيى الار ،  ه ذا لهم يدجهد  سمقتيهى 

رياة اإلسهالمية،  ه ذا لهم تدجهد  سمقتيهى القهاندن الاسياهس وندامهد مسادئ الشه

 .««الادالة

ويتسههين مههن ذلههك ان الشههرياة اإلسههالمية  ههس الماههدل الرسههمس الثالههو »

ل قههاندن المههدنس الماههرص و ههس إذا اتههن باههد اللاههدص التشههرياية والاههر ، 

ذلهك يليهد   نها تسسق مسادئ القاندن الاسياس وندامهد الادالهة. وا شهك  هس ان 

 س ا مية الشرياة اإلسالمية، ويجا  دلاسهتها دلاسهة م ميهة  هس اهدء  اكثير  

ا من اللاحية الل رية الفقهية  حسهب به  كهذلك  اارولي   االقاندن المقالن امر  

ان  امن اللاحية الام ية التاسيقيهة.  كه  مهن الفقيهه والقااهس اصهسح اآلن ماالس ه

 يهه نهص، ولهم يقاها  يهه مهر . لهم يهرد  كهام القهاندن المهدنس،  يمهايستكم  اح

بالرجدع إلى احكام الفقهه اإلسهالمس. ويجهب م يهه ان يرجها إلهى  هذه األحكهام 

نسهه  ان يرجهها إلههى مسههادئ القههاندن الاسياههس وندامههد الادالههة. بهه  لاهه  احكههام 

اإلسههالمية، و ههس اد  تحديههد ا واكثههر انيههسا  ا مههن مسههادئ القههاندن  الشههرياة

لهة،  هس التهس تحه  محه   هذه المسهادئ والقدامهد،  تغليلها الاسياس وندامد الادا



 64 الفقه اإلسالمية بين األصالة والتجديد 

 .(20)«ملها  س كثير من المدا ن

وا شك ان مشروع  هذا التقلهين الجديهد نهد اعهال اهجة كسهرى اول رههدله 

 ههس ماههر لاههدم امتمههاده امتمههاد ا ك ي هها م ههى الشههرياة اإلسههالمية، التههس يههؤمن 

ونام جمامة مهن كسهال لجهال بادالتها وكمالها األل سية الا مى من المدا لين. 

القاندن وم ماء الشرياة يدمدن إلى نهاندن يسهتمد مهن الشهرياة وياتمهد م يهه، 

هها لههذلك صههالدا  يههه ن ريههة الاقههدد الههدالدة  ههس القههاندن ك ههها  ونههدمدا نمدذج 

صههيالة جديههدة تتيههمن األحكههام القاندنيههة نفسههها، مسههتمدة مههن مههذا ب الفقههه 

ر لهدا سالمرجا الفقهس الذص استمدت ملهه،  اإلسالمس، ما إحالة ك  مادة م ى 

بههذلك م ههى إمكههان إنشههاء احههدن القههدانين الااههرية مههن الفقههه اإلسههالمس، كمهها 

السههلهدلص ياههف  ههذا  ، وإن كههان األسههتاذ(21)يقههدل األسههتاذ ماههافى الللنهها

هها  ههس  «دلاسههة سههاحية  جههة ا للههاء  يههها»الامهه  بأنههه  ألنههها نسههسن نادص 

 .(22)إلسالمية، و س ليسن ملها  س شسء كما يقدلن رية الاقد إلى الشرياة ا

صاهدة اباهد  وند صاا السلهدلص  س واها القهاندن لمهدنس الارانهس الجديهد

 -  س  ريق ااستقالل والتحرل من التأعر بالفقهه الغربهس،  قهد نهام  هذا القهاندن

م هى مهلاج مد هق مهن الفقهه اإلسهالمس، والقهاندن الماهرص  - م ى حد تاسيره

 الجديد. 

ا  ههذا يا ههن الرجه  مههن تا اههه إلهى ا ههق الحههب، واسهتقالل اتههم،  يقههدل ومه

 بملاسسة حديثه من القاندن السدلص الارانسل 

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
 .(60 - 58ص  ، 6ج) «الدسي »( 20)

  . عانية. (8، ص  1ج) «المدص  الفقهس الاام»( 21)

 المذكدل. «الدسي »من  (60ص)حاشية ( 22)
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اههريدن، مهها أمالصهههم مههن  قهههاء ونههد حههان الدنههن ليتاههاون الفقهههاء الم»

ل قهاندن المهدنس »، إللساء اساا نهدى او قهاء الارا ، ويتكاتفدا جميا   سدليا

قهههه اإلسهههالمس، نهههاندن المسهههتقس  لهههسالد الاروبهههة يكهههدن ندامهههه الف «الاربهههس

 .(23)«اجميا  

 هذا  د مكان الفقه اإلسالمس  س ن ر القاندن الكسيهرل إنهه األسهاا والقهدام 

 لقاندن المستقس ، وتشريا الغد، ل سالد الاربية ك ها. 

و د يا ن كذلك م ى القهدل الهذص اصهذه القهاندن المهدنس الماهرص مهن الفقهه 

 اشرنا إليه من نس ،  يقدلل  اإلسالمس، والذص

 ذا  هد الحهد الهذص وصه  إليهه التقلهين الجديهد  هس األصهذ بأحكهام الشهرياة »

اإلسالمية، مدا المساص  األصرى التس اصذ ا بالذات من الفقه اإلسهالمس، و هس 

 .«المساص  التس تقدم ذكر ا

م يهه تشهريالا  سهالمية  هس األسهاا األول الهذص يسلهساما جا  الشهرياة اإل

المدنس،  ال يلال امليهة مهن امهل األمهانس التهس تصهت ج بهها الاهدول، وتلاهدص 

م يها الجدانح. ولكن نس  ان تاهسح  هذه األمليهة حقيقهة واناهة. يلسغهس ان تقهدم 

نهيههة م ميههة نديههة لدلاسههة الشههرياة اإلسههالمية  ههس اههدء القههاندن المقههالن. 

ل قهاندن الجديهد  السمي   اونرجد ان يكدن من ولاء جا  الفقه اإلسالمس مادل  

 .(24)ما يااون م ى نيام  ذه اللهية

* * * 
ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ

   عانية.  (10ص  ،1ج) «الدسي »( مقدمة 23)

   عانية. (1ج) «الدسي »( من 60حاشية )ص ( 24)
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 لد شسهات حدل الفقه اإلسالمس

ومههن اللههاا مههن يرتههاب او يتههدج  صيفههة مههن الملههاداة بههالرجدع إلههى الفقههه 

 . اونياصي   اتشرياي   ااإلسالمس واتصاذه اساس  

قهه ومادل  ذا االتياب والتدج   دل األساا الربانس والافة الديلية ل ف

اإلسالمس  من المتفق م يه ان المادلين األساسيين لهذا الفقهه  مهال كتهاب هللا 

 تاالى وسلة لسدله صاص.

وان تقهف  - او الجمهدد – س ن ر م ان يتسم الفقهه بالثسهات  –و ذا يقتيس 

تسهاع، ا ونفهة اابتكهال واإلبهداع، إذ ا السشرية امامهه ونفهة التسه يم واا الاقدل

الدحس، وا مجال لالجتهاد  س مهدلد الهلص. و هذا مها يجاه   مكان ل اق  امام

 اسساب المرونة وناب ية التادل مادومة او اايفة داص   ذا الفقه. 

 مجال الثسات والتادل  س الفقهل 

والاههال دن يا مههدن تمههام الا ههم ان مههن يقههدل  ههذا الكههالم ا م ههم لههه بالفقههه 

 ه ن  اصص اإلسالم نفسه.اإلسالمس وصااصاه ومميلاته، التس  س عمرة لصا

 ههس تلاسههق  امههن ابههرأ  ههذه الصاههاصصل انههه يجمهها بههين الثسههات والمرونههة ما هه

محكم، وتداأن  ريد.   م يم  ما القاص ين بالثسات الما هق، الهذين جمهدوا الحيهاة 

واإلنسان، ولم يجلح إلى القاص ين بالتغير الما ق كهذلك، الهذين لهم يجا هدا لقيمهة 

 بين  ؤاء و ؤاء.  مدا   ا، ب  كان وسا  ااو ص دد   اعسات   وا لمسدا وا لشسء ما

 األصههدل الك يههة عابتههة صالههدة، شههأنها شههأن القههدانين الكدنيههة، التههس تمسههك 

 السمدات واألل، ان تلوا، او تياربا، او تاادم اجرامها. 
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والفههروع الجلصيههة مرنههة متغيههرة،  يههها ناب يههة التاههدل، شههأن مهها  ههس الكههدن 

 غيرات جلصية، اأمة لحركة اإلنسان والحياة. والحياة من مت

و كذا كان  س الفقه اإلسهالمس ملاقهة مغ قهة ا يهدص ها التغيهر او التاهدير، 

و ههذه  ههس التههس تحفههه م ههى األمههة وحههدتها  «األحكههام القاايههة»و ههس ملاقههة 

او  اعسدت هه «األحكههام ال ليههة»الفكريههة والسهه دكية، وملاقههة مفتدحههة  ههس ملاقههة 

ا م احكام الفقه، و س مجال ااجتهاد، وماتهرك األ ههام، وملهها دالة، و س م

 يلا ق الفقه إلى الحركة والتادير التجديد. 

 اسساب المرونة  س الشرياة اإلسالميةل 

مههن صاياههة المرونههة او ناب يههة التاههدل  ههس  مسههتقال   اونههد امههددت بحث هه

لاويلههه او ، وحسههسس  لهها ان اشههير إلههى م(25)الشههرياة اإلسههالمية، لههم يلشههر باههد

  صاد ه السالأة.

َفمكَِس شبَهذيَِلمَرِة:َ

ان الشالع الحكيم لهم يهلص م هى كه  شهسء، به  تهرك ملاقهة واسهاة  :ِر َ 

ل تدساة والتيسير والرحمة بهالص ق،  اصالية من اص نص م لم، وند تركها ناد  

رتَلَ َِجَليشءَبتمَلةَِّكَلمَ»و يهها جهاء الحهديول  «الافهد»و س المسماة ملاقة 

 .«سَف َت حثََِعنهشغيََِ يش 

إن ما م اللادص جاءت بمسادئ مامة، واحكام ك يهة، ولهم تاهر،  :شثشِي َ

بتغيههر المكههان واللمههان، مثهه   ال تفاههيالت والجلصيههات إا  يمهها ا يتغيههر كثيههر  

شههتدن الاسههادات وشههتدن الههلواج والاههال  والميههران ونحد هها. و يمهها مههدا ا 

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
 دال الاحدة  س القا رة بادد نشرة بمشيتة هللا. (25)
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َإَٰ َ}اكتفههن الشههرياة بههالتاميم واإلجمههال، مثهه   ُ َلَلَوَإَلََلَل   نَ  ََم  ٱ   ََِ َت َلَلَؤدُّرَِي ن م   َ م  ٱٰرََ ََلَلأ 

َكَٱلنَٰل َلى مَََِّلي  َ َهشََرإَذَََِتَكم  لَََِه   ْ عََل َِّٱل  َلََِي ك م  َل}،  [58]اللسهاءل  {شَسََِ َتَح  َج َلََرَِم  ه م   ََ َبى 

{َِّيَ   .  « َضَبَر َضَِب»، [38]الشدلىل  نَه م 

صههيالة جلصيههة نههد صههيغن  ان اللاههدص التههس جههاءت  ههس احكههام :شثشلث َلَل

 هام والتفسيرات، ما بين متشدد ومترصص، ومها ماجلة، بحيو تتسا لتادد اإل

بين آصذ بحر ية اللص، وآصذ بروحه و حداه. ون ما يدجد نص لم يصت هف ا ه  

الا م  س تحديد دالته وما يستلس  مله، و ذا لاجها إلهى  سياهة ال غهة، و سياهة 

 السشر، و سياة التك يف. 

يمكهن ان يهتم بدسهاص   «الافهد»ان م ء ملاقة الفراف التشهرياس، او  :شبِِّع َ

متاددة يصت ف المجتهدون  س امتماد ا وتقدير مدى األصذ بها. مها بهين ميهيق 

ومدسههها  هلههها يهههأتس دول القيهههاا او ااستحسهههان او ااستاهههالح، او مرامهههاة 

 . (26)الار ، او ااستاحاب او لير ا، من ادلة ما ا نص  يه

 «تغير الفتدى بتغير اللمان والمكان والحال والاهر »تقرير مسدا  :ش َ خشم

و د مسدا تقرل ملذ مهد الاحابة الذين كاندا اكثر اللاا لمايهة لهه، وبصاصهة 

ممر، كما  س مدنفه من المؤلفهة ن هدبهم، ومهن نسهمة األل، المفتدحهة، ومهن 

صاهص  هد اللسهس ال  الثالن ولير ا. ب  بدا تقرير  ذا المسدا حقيقة ملذ م

كما  هس ملها ادصهال لحهدم األاهاحس باهد عهالن لاهروء باهو الدا هدين م هى 

مهن  صالمديلة  س احد األمياد، وإباحته باد ذلك  هس ال هرو  الااديهة. ومها لو

ترصياههه لرجهه   ههس القس ههة و ههد صههاصم، وملاههه آصههر ملههها، حيههو كههان األول 

 . ا، والثانس شاب  اشيص  
ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ

 «.اادل التشريا  يما ا نص  يهم»( يراجا كتاب المرحدم مسد الد اب صال  26)
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ليهرولات واألمهذال، وال هرو  ااسهتثلاصية، تقرير مسدا لماية ا :شسشدسَ 

م هههى السشهههر، ومرامهههاة ليهههافهم، امهههام  ب سهههقا  الحكهههم او تصفيفهههه، تسههههيال  

اليرولات القا رة، وال رو  اليالاة. ولهذا نرل الفقهاء ان اليهرولات 

مها ابهيح »تسيح المح هدلات، وان الحاجهة تلهلل ملللهة اليهرولة، مها نيهد ان 

 .«ل يرولة يقدل بقدله

* * * 
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 ملاقية الفقه اإلسالمس

 - وليهره «يدسف شهاصن»مث   - وشسهة اصرى اعال ا باو المستشرنين

لهدى  س انفسهم، بلد ا م ى األساا الديلس ل فقه اإلسالمس، وأممهدا ان  هذا 

الفقههه  قههه تاسههدص تحكمههس، ا يصيهها ل اقهه ، وا يرحههب ل ملاههق، وا يقسهه  

، لههم هوالتفههديو، وإن لههم يههدلك كلهههالتا يهه ، وإنمهها يجههب ان يؤصههذ بالتسهه يم 

يار  وجه الما حة  يه. كما يجب ان يت قى بالراها والقسهدل، وإن تلانيهن 

 !ااحكامه  يما بيلها، وارب بايها باي  

والحههق ان  ههذا الههلمم  ريههة لههي   يههها مريههة. كمهها يقههال.  مهها مههدا األحكههام 

الفقهههه  التاسديهههة المحيهههة مثههه  احكهههام الاهههالة والاهههيام والحهههج،  كههه  احكهههام

اإلسالمس باد ناب ة ل تا ي ، مالصمهة ل فاهرة، جالسهة ل ماه حة، دالصهة ل مفسهدة. 

به  األحكههام التاسديهة ذاتههها ماقدلهة المالههى م هى وجههه اإلجمهال، وإن لههم تههدلك 

 اسرال ا م ى وجه التفاي ، ابتالء ل اساد. 

ومهمهها يكههن مههن صههال   ههس مسههألة التحسههين والتقسههيح الاق يههين  هه ن الجميهها 

، مها مهدا (27)فقدن م ى تا ي  األحكام الشهرمية، ولباهها بالماهانس الماقدلهةمت

 تة ن ي ة شذت من جمهدل األمهة، وانكهرت التسها  األحكهام بالماهانس والا ه ، 

كمهها انكههرت القيههاا، ومهها ي حههق بههه مههن ااستاههالح وليههره، و ههذه  ههس  تههة 

 ا، وبقهس حسيس هال ا رية، التس لم يستاا مذ سها ان يامر بين المسه مين  هديال  

  س الكتب.

ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ  ــ
و هد الرسهالة « تا يه  األحكهام»ان ر  هس ذلهك كتهاب الشهي  الهدكتدل محمهد ماهافى شه سس ( 27)

 من ك ية الشرياة باألأ ر.« الاالمية من دلجة استاذ»التس حا  م يها م ى 
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 ههس إنكههال  –ممثهه  ال ا ريههة ومحاميههها  - «ابههن حههلم»وا ليههب ان انههدال 

وامثاله بهذا الهلمم، واماهتهم  «شاصن»التا ي  والقياا،  س التس اوحن إلى 

مههادة يؤيههدون بههها  ههذا اا تههراء، مهها انهههم يا مههدن حههق الا ههم مكههان  ههذه الفتههة 

 و قهها من جمهدل األمة.

المحققههدن مههن  قهههاء األمههة م ههى كهه  مهها اعههاله ابههن حههلم ومههن نحهها ونههد لد 

ان الشههرياة ا  –بههالسرا ين اللاصههاة  –نحههده، ونقيههده مههن اساسههه، وبيلههدا 

تفههر  بههين متمههاع ين، وا تجمهها بههين مصت فههين، وا تههأتس بشههسء صههالج مههن 

 لنمام ابن القيم. «إمالم المدناين»، كما يتيح ذلك  س امقتيى الحكمة ابد  

شهي  اإلسهالم ابهن تيميهة  هس  – لا، ونق ه من شهيصه  «ابن القيم»ما اكده مو

لمها  ا، صال  هال قيهاا ابهد   اان ا شسء  س الشرياة جاء مصالف   - «القياا»لسالة 

ذ ب إليه باو الفقهاء وان باو األحكام جاءت مصالفة ل قياا، لمها ولاء ها 

التفاهي  ماابقتهها ل قيهاا من ما حة، وند ذكر الشيصان  هذه األحكهام وبيلها ب

 الاحيح تمام الماابقة.

 هذه نسذة يسهيرة تا اهك م هى مها ولاء ها، »ونال ابن القيم  س امقاب ذلكل 

من انه لي   س الشرياة شسء يصالف القيهاا، وا  هس الملقهدل مهن الاهحابة 

الذص ا يا م لهم  يه مصالف، وان القياا الاحيح داصر ما اوامر ا وندا يهها، 

،   هم اومهدم   ا، كما ان الماقدل الاحيح داصر ما اصسال ها وجهدد  اومدم   اوجدد  

يصسهر هللا ولسهدله بمها يلهانو صهريح الاقه ، ولهم يشهرع مها يلهانو الميههلان 

 .(28)«والادل
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 .(52ص ،  2ج) «إمالم المدناين»( 28)
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وحسسلا  س الرد م ى  ؤاء ان الذص يقرا كتهاب هللا وسهلة لسهدله يجهد  هس 

مههن المدااهها، حتههى  نادصهههما التسهها  األحكههام بالماههانس والا هه   ههس متههات

الشااصر التاسدية نفسها لم تص  من  ذا التا ي ، الذص  هد م ههر حكمهة هللا  يمها 

تاهههر م وتههلكيهم »واللكههاة  «تلهههس مههن الفحشههاء والملكههر»شههرع.  الاههالة 

 .«ليشهدوا ملا ا لهم ويذكروا اسم هللا»والحج  «لا كم تتقدن»والايام  «بها

مهن امثهال الغلالهس وابهن مسهد السهالم  وند اصذ الراسهصدن مهن م مهاء األمهة

وليههر م، مههن اسههتقراء األحكههام الجلصيههة  سوابههن تيميههة وابههن القههيم والشهها س

وتا يالتها التس عستن بلادص الكتاب والسلة ان الشرياة ما جاءت إا إلنامهة 

ماههالح الاسههاد  ههس الماهها  والماههاد، ود هها الشههرول والمفاسههد مههلهم. و ههذا ا 

 ليب  يه.

 نا ان الحمد هلل لب الاالمين.وآصر دمدا
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