
 

 

 
  



 
 أن منهم ازعمر  أحياان ،السلفي   أو الفقهي للرتاث النقد شعار   احلداثيون عرف   ما اكثير 
 ،للفقهاء الفقهية االختيارات هو هسبب   وتقن   يوماد   سياسي    ختلف من األمة   تعيشه ملا اخلالص  

 ليجعلوا ؛ومعتقداهتم أهله وممارسات أبحداثه أشكاله جبميع الرتاث نبش   إىل سعوني   مث ومن
 هم فكانوا قدي،الن   والعنف الثقايف التمويه نم أشكال   وممارسة   للنقد علميةر  ةماد   هكل     هذا من

 هي واليت ،سالميةاإل الساحة إىل ينالد   مع الغربية   الفكرية املعارك ينقل الذي العربي  اللسان
 اإلسالمية الثقافة على أجنبية عد  ت   مناهج   يستعمل ألنه ؛واتابه قدالن   ذلك ترفض بطبيعتها
 سياقها يف اإلسالمية للفكرة اليائسة همالف   وحماولة ةويي ابلفوض   احلداثي النقد سمفاتي  وتراثها،
 .احلياة يف التأثي مواقع عن وإبعادها ،فيه حصرها وحماولة ،واملكاين التارخيي
 اابتداعر  السلف فهم   واعتبار ،زهلتجاو   وحماولة   للرتاث يه  تتف   من نياحلداثي   بارةع   ختل   ومل

 عايلالت من هبالة   وحياط ،سمقدي  ب  ثو  يف دالنق ميقدي  هذا ومع احلياة، روأيس   اإلبداع ديقي    اسلفي  
 أخضعوا كما  ،قنيمتفر    حاهلم عن فضال ،جمتمعني احلداثية املدرسة ألهل رتتوفي  ال اليت ريفعامل

 املعاصرة التأويل نظرايت وطبقوا ،اللسانيات جمال يف لةاملتداو   النقدية للدراسة القرآين النصي 
 تعن وهي ،"النص   ةاترخييي " إىل ذلك خالل من هواينت  ل ؛هلا جتارب حقل   وجعلوه ،الوحي على

 لةحماو   جيعل مما ؛البشرية احلياة عن ازمني   ارر متأخ    اعتباره أو ،مفهومه تعطيل :املكشوفة ابلعبارة
 ةي  املاد   احلياة ضهترف   ما وهو ،اجد   رةمتأخ   بحق   إىل ابلبشرية ارجوعر  به كالتمس   أو تطبيقه

 .لةاهلائ   وإجنازاهتا بسرعتها
 تهمأهليي  مدى واختبار ةالعلمي   معاييهم حصبف   ونقوم ،همبضاعت   القوم إىل نرد   اليوم   وحنن

 ال نياحلداثي   من اكثير   ألني  ونظرا .والفهم التجديد حماولة نم فيه وخيوضون له رونيتصدي  ملا
 الفكرة ضوابط على قليالر  جنعر    أن أبس فال اإلسالمية الفكرة على تهمجنبيي أب االعرتاف يقبلون

 قول قبول يف العلم أهل   شروط  أن  وأظن   ،الشرعي العلم يف خصالشي  كالم  قبول يف اإلسالمية
 ةمهمي  جيعل مما ؛عندهم البحث مستوى علو    على تدل   ،ةوعلمي   ةموضعيي  شروط   هي القائل

 .مستحيلة غي كانت  وإن ،ابلسهلة ليست ةر مهمي  بهمتعق  
على النحو مطالب  أربعة   من خاللة التيار احلداثي يف هذه الورقة العلمي   نتناول نقد  وس
 اآليت:



 : العلمية األهلية عدماملطلب األول: 
ة الكافية يف قبول هي عدم الوصول للمرتبة العلمي   ه للتيار احلداثي  نقدية توجي  ة  ل عمليي أوي 

 منو  ، عن العايلفضالر  ،ط فيهاى املتوس   لوا املستو  بل مل حيص    ،كالم الشخص يف العلم الشرعي
 ينب  املعت   الفن   أهل عند عليه فاملتعار   الوجه لىع لهاحيص    مل نم   أدوات   له فن أيي  أن املعلوم

  .منه وينفرون ،هب  بسب   العقالء عليه ردي ن  تي ،اقر وحتاذ   امر تعال   يعد   هوكالم   ،عليه اأجنبي   يظل   فإنه
 ابلشيء فاجلاهل ،أصالر  ابحلق   ههل  ج   أو د،ق  ينت   ما بباطل   الناقد تلب س   ةاألهليي  قوادح نفم  

 سؤال هو األول   قديالني  الالسؤ ف علم،ي   من دال  ج   له جيوز ال ميعل   ال وم ن به، للعامل   ؤراكف    ليس
 لواتتأهي  حىت واألدب والتاريخ واللغة ةوالسن   القرآن بعلوم كمعلم   ثبتي   ما أين :العلمية التاملؤه   
 والعلم الشرعي ؟! الفقه لنقد

 النقدية ةاملادي  أبن راابإلقر  عليه اجلواب يف ونميانع ال احلداثيني فإني  اتاملعد   للسؤا وابلنسبة
 اليت العربية ابللغة فاجلهل ،امتامر  عنها خارجة هي وإمنا ،اإلسالمية البيئة وليدة ليست لديهم

 من ىعل  أ   ألنه ؛هللا رمحه الشافعي ماماإل من قدةالع   بتسبي  ابرزة مسة   األوىل النص   فهم أداة هي
 اخبسر  فيه ألن ؛وناحلداثي   له حيرت   مل ما وهذا ،مهاعل  ت إىل اودع ،الوحي فهم يف اللغة شأن

 القواعد عن دتتجري  اليت اللغة وهي ،كرالب   اللغة أمسوه مبا فنادوا ،شأةالني  ةي  أورب    تهملبضاع  
 .(1)والتفسي للرموز ةيسبابلن   فيها املعاين وتغرق ،والضوابط

 احلق   وله ،يريد ملا لهختو    اليت احلداثي للتيار العلمية التاملؤه    عن يسأل أن احلق   للقارئو 
 أن احلق   لك اجلواب   تسمع وحني .غيهم من هيسمع   أن ال أفواههم من اجلواب يطلب   أن

 ؛املعرفية إمكانياهتم وه علم بغي هللا على القول على همئ  جير   ما أن حونيصر    فالقوم ،أيضا تسأل
 األصولية لعقلية  ا امنتقدر  اجلابري يقول ،ثيتحدي  احلداثي النصي  لنرتك ؟شرعية هي هل نلك

 ،القرآن هبا لنز   اليت اللغة يف ااجتهادر  االجتهاد من "فجعلوا: فيقول العلمية التاملؤه   ذات
 ويف البياين العقل يف قوافعمي  ،الشرعية املقاصد عن غويةالل   املشاغل شغلتهم أن النتيجة فكانت

                                         
 (.84: )ص حممود على اإلسالمي الفكر يف النسبيةينظر:  (1)



 األلفاظ من االنطالق هي: األوىل :البداية منذ الزمتاه يتنيخاص   سيؤس    الذي املعريف النظام
 .(2)البياين" التفكي يف ووزنه اللفظ أمهية هنا ومن ،املعاين إىل

 العاالط    وضعف ،عنده اللغوي عفالضي  تبير إال له وجه   ال اجلابري من الكالم وهذا
 يكن مل الفقهاء عند اللغوي البحث فإني  ،ينتقدهم الذين للفقهاء العلمي اإلنتاج على كذلك

 ر  وتصو   ،املقاصد تغييب عن فضال ،والسياق الرتكيب حساب على ابللفظ االهتمام ضهغر  
 لتتحصي  اليت اجلزئية املعاين فهم قبل اإليه لالتوص   إمكان أو املعاين عن منفردةر  الكلية املقاصد

 حني الشافعي جند ولذا ؛احلداثيني أذهان يف إال هلا وجود   ال ريةتصو   ة  قضيي  كليةال القضااي منها
 وجهه على الكالم فهم وهي ،معرفتها مقاصد بنيي  معرفتها ةوأمهي   القرآن يةعرب عن متكلي 

 ،الشرع هيقر   وال العقل يقبله ال أمر   ة  متناقض معان   إلثبات   سياقاهتا ملعرفة   املفردة عوتتب   ،الصحيح
 بكتابه هللا بخاط   فإمنا": يقول حيث ومقاصده العرب اللسان مبعرفة مراده الشافعي لفصي  وقد

 وأني  لساهنا، اتساع  : معانيها من تعرف مما وكان معانيها، م ن ت  ْعر ف ما على ساهنابل   العرب  
 عن منه هذا أبويل وي ْستغىن الظاهر، العام به ي راد ظاه ررا عام ا منه ابلشيء خياط ب   أنْ  ف ْطر ت ه
ر ه ، وي ْدخ ل ه العام به يرادا ظاهرر ا وعامر  ،آخ   فيه؛ به خوط ب   ما بب  ْعض هذا على في ْست دل   اخلاص 
ياقه يف ي  ْعر فا وظاهرر  ،اخلاص   به ي رادا ظاهرر ا وعام    موجود هذا فكل   ظاهره. غي   به ي راد أنيه س 
ر ه. أو و س ط ه ، أوْ  الكالم، أول يف ع ْلم ه ت د ئ آخ   فيه لفظها أويل   ي  ب ني     كالمها  من الشيء   وت  ب ْ
 دون ابملعىن ت  ع ر  ف ه ابلشيء وتكليم   أويل ه . عن منه لفظ ها آخر يبني    الشيء   وتبتدئ ،آخره عن

 أهل النفراد كالمها،  أعلى من عندها هذا يكون مث اإلشارة ، تعر  ف كما  ابللفظ، اإليضاح
التها. أهل دون به علمها  الواحد ابالسم يوت سم   الكثية، ابألمساء الواحد الشيء   وتسم  ي ج ه 
 وإن- به منها العلم أهل معرفة يف اجتماع ها وصْفت   اليت الوجوه هذه وكانت الكثية. املعاين  

 من هذا ج ه ل ممن غيها عندا ومست نك رر  عندها، واضحة م ْعر فةر  -معرفتها أسباب اختلفت
، بعض ه جي ْه ل   ما تكل ف   علم ها يف القول   فتكليف السنة، وجاءت الكتاب   نزل وبلساهنا لساهنا،

 -يعرفه ال حيث من وافقه إنْ - للصواب موافقته كانت  معرفته ت  ْثب ْته مل وما جه ل ما تك ليف   ومن

                                         
 (.58: )ص العرب العقل بنية (2)



 بنْي  ابلفرق علمه حييط ال فيما نطق ما وإذا م عذور ، غي   خب  ط ئ ه وكان ،أعلم وهللا حم ْم ودة، غي  
 .(3)فيه" والصواب اخلطأ

 مل هنمإ حيث ؛ةالسلفيي  ةللعقليي  قدهمن   يف احلداثيني رتصو   ضعف ىمد  فقد تبنيي مما سبق 
 مكال  يفهموا مل وكذلك دون هللا، يف يتلكم أن يريد مبن الالئقة ةاحلق   املعرفة   العربية اللغة يعرفوا
 زيد أبو لنصر ووقع ،الشافعي   مع للجابري وقع ما وهو ،ةم  األئ أراده الذي النحو على ةاألئمي 

 عناء نفسه فيكل    ومل ،الفقه ألصول اعر خمرت  فعيي الشا اعتب حيث ،للشافعي نقده يف كذلك
 إبمكانه وكان إليه، النص وحماكمة وجوده الشافعي عييدي  الذي اللغوي األسلوب يف البحث

 ذلك عن خارجة هي هل وينظر ،الشافعي قبل العلماء عند االستدالل أمناط أيخذ   نأ
  .(4)ابالنتحال الشافعيي  هميتي  أن بدل ،األسلوب

 يبقىف ،به واالنضباط النص فهم يف زهاجتاو   وحماولة اللغة حول نياحلداثي   دعوى وإذا قب لنا
 وضوابط اللغة عن كبديل    النص   لفهم املوضوعية مك  مقرتحات   ما  وهو:األهم   النقدي السؤال
 أبن حونيصر    حيث   ؛املنطق مع اومتنافير  امتواضعر  احلداثيني من اجلواب   أييت هنا ؟الفقهاء
 يف كمنهجية  يةيو البن يعتمدونف ،ةغربي منهجية   هي القرآين النص   مع للتعامل املقرتحة املنهجية

 من انوعر  للعامل وتعيد ،صالن فهم يف وذاتيته نساناإل كزيةمر  استعادة إىل تسعى ،النص   تفسي
 وإسقاط واملدلول الدال بني العالقة دائرة لتوسيع التفكيكية املنهجية أو ،اخلطاب يف العقالنية

 بقراءته إال معناه ىيتأتي  ال النص بل ،هنائي   معىن للنص يكون ال حيث ،الصيورة دائرة يف اللغة
 رجاؤهإ ت   قد املعىن يكون وهكذا ،آخر نص   إىل حييل النص فإن كامالر   قراءته حالة ويف ،كامالر 

 .(5)األخي النص ثهاحيد   أخرى بنصوص هلتعق   انظرر  وتعليقه
 وما ؟معىنلالي  التقعيد ضوء يف وقواعده احلداثيي  النقد   نفهم كيف  :نتساءل أن ناحق    ومن

 إىل يصي قد نيياملعن فكال ا؟جتديدر  كونه  وبني فوضوي   فكر احلداثيي  الفكر إن :قولنا بني الفرق
 .املعىن يف التناهي لعدم نتيجة يناقضه ما

                                         
 (.50 /1) الرسالة (3)
 .(50: )ص الوسطية وإيديولوجيا الشافعيينظر:  (4)
 (.10-9 ص:) محودة العزيز عبد التفكيكية إىل البنيوية من احملدبة املرااي: ينظر (5)



 وماذا ؟وأدبياهتا أخرى لغة قواعد إىل موحياك   معينة بلغة نص   ذخ  ؤ ي أن املوضوعية من وهل
 !؟شيء إىل ينتهي أن أميكن ،العقلية بنفس معه وتعومل الطريقة هبذه التجرييب العلم تبك    لو

 : الفقه أبصول االعتناء نقد :الثاين املطلب
 دجمر   الفقه أصول   تبواعوا ،الفقه أبصول االعتناء ةالسلفي   عند احلداثيون دهانتق   ما أكثر نم  
 مع وتعاملوا ،إهلية صبغة السلفي التفسي وإعطاء ةالتجديدي   اآلراء رةملصاد   معريف سطو عملية

 ما أنه عواوادي  ،التشريع يف احق   ةاألم   من فرد لكل    فجعلوا ،السلطة مع الغربيني كتعامل  الشريعة
 .(6)إليها نسبته حيق   ال فإنه التشريع يف مشاركة ةاألم   تكن مل

 إال ،اآلليات يف التفسي مستوى على ولو ريعةالش ةبوضعي   القول   القول هذا الزم أني  مع
 العلمية املكنة نم انوعر  تفرض اليت العلمية القيود من -أسلفنا كما- فالتخف   هو له الدافع أني 

 -التشريع يف األمة مشاركة وهي- النظرية هذه أبن حواري ص ولذا ؛امعرفي   اعنه عاجزون هم اليت
 جتعل االجتهاد يف األصولية النظرية ألن ؛االجتهاد عملية يف الناس على العبء ختفيف هامفاد  

 احلداثيني جيعل ما وهو ،املتميزة العلمية القدرات ذات العلمية بخ  الن   على احكرر  االجتهاد
 املعايي فوافخفي  ،اببه غي من ولو ،للتجديد الفوضويي  الدخول   وناحلداثي   فاختار ،احللبة خارج  

 دهتعتق   ما أعماق منا انبعر  يكن مل ما تشريع ألي معىن "ال: املرزوقي يقول ،الغرض هلذا العلمية
 علم إىل حيتاج وال اجلميع متناول يف األمر كان  وملا ة...للشرعي الوحيد املصدر هو ذلك ة؛األم  
 أهم يف ضروراي  ا وسيطر  لتكون األمور تعقيد إىل احتاجت والقانونيني الفقهاء سلطة فإن ؛كبي

  .(7)التشريع": العينية الفروض
 ضحالة وهو ،الفقه أصول جتاوز للمحاولة احلقيقي    عابلداف املرزوقي من تصريح   وهذا

 الفقه أصول مواضيع بعض   اعتبوا بل ،احلد هذا عند النقد   هذا فيق   ومل .املعرفية اإلمكانيات
 عملية جتعل الفقه أصول يف الصارمة   الضوابط ألن ؛الفقهاء من األلوهية ملنصب ؤتبو   جمرد  

 هلم ابلنسبة ألنه ؛احلداثيني من ظحتف   حمل   فالتصر   وهذا ،اخلاصة علىإال  عسيةر  االجتهاد
  .العامة دون اخلاصة ختدم وجعلها للشريعة ختصيص

                                         
 .(39: )ص املرزوقي يعرب ألب الفقه أصول جتديد إشكاليةينظر:  (6)
 .السابق املرجع (7)



 التدوين عصور يف ولنيمتدا انو يك مل والفرع األصل ي  مصطلح   أن إىل اجلابري ويذهب
 كأداة  التدوين عصر يف ظهر إمنا الفرع األصل الزوج أن إىل االطمئنان "ميكن: يقول حيث
  .(8)اإلسالمية" للثقافة البناء عملية ذاهتا التدوين عملية يف منها بد ال نظرية

 الفكر على نةماهلي حماولة من انوعر  ذلك واعتبار ،أصل وجود استحالة لفكرة روانظي  مث ومن
  .العقل وحماصرة

 األحكام بني للربط ةفكر  وهي ،األصل فكرة أسية اإلسالمية   ةر الفك أن أركون ويرى
 .(10)وتعددها األصول لتارخيية التأصيل إىل أركون سعى وقد .(9)عنها تنشا اليت والفروع الشرعية
 -اجلديد العقل من اانطالقر - يرفضو  ،األصول مقابل يف العقل جيعل احلداثي فإن ولذا

 سياجب العقل إحاطة إىل احتمر  يؤدي ذلك ألن ؛للحقيقة ومؤصلة علمية منظومة بناء يف التورط  
 .(11)منه اخلروج يستطيع وال ،له العقل يرضخ

 فكرة على أهله وتوارد اإلسالمي الفكر يةطمن األصول بسياج العقل تقييد على ليدل وأكب
 والفقهية اللغوية القوانني هو اجلمود هذا يف الرئيس السبب كان  وقد ،األصول نشأة منذ واحدة

 .(12)الشرع نصوص مع للتعامل العلماء األصوليون وضعها اليت
 :الفقه صولأل احلداثي نقدال على مالحظات: الثالث املطلب

 : منها لألصول احلداثي النقد على رأمو  ةعد   مالحظة ميكن
 عملية ممارسة من واخلوف ،الأوي  صولابأل اجلهل إىل جممله يف راجع   نقدال هذا أني  :أوال
 وأ لتحصيله وقت احلداثيني لدى ليس اكبير   اجهدر  بيتطلي  ذلك ألن ؛الهلاخ من االجتهاد

                                         
 .(109: )ص العرب العقل بنية (8)
 (.7: )ص التأصيل واستحالة األصويل الفكرينظر:  (9)
 (.8: )ص السابق املرجعينظر:  (10)
 .(14: )ص السابق املرجعينظر:  (11)
 (.343: )ص للجابري العرب العقل تكوين: ينظر (12)



 العملية تلك أثناء هألن ؛هذات   ويصنع يقرأ د  اجملد    يرتك ال املهيمن احلضارة فضغط ،فيه السعي
 املستمر. رهابتطو   احلياة تتجاوزه سوف

 عن عدلوا بل ،وجودها لسبب وال ،لألصول لرتكهم مقنعا اتفسير  احلداثيون ميقد   مل :اثنيا
 أتسيس يف السلطة مشاركة عاءواد    املكذوبة الدوافع واختالق األيديولوجي التفسي إىل ذلك
 .(13)األصولية املادة

 إىل ذهب العريضة لدعواه اعر مقن اتفسير  جيد مل حني رياجلاب أن التأويل مضحكات ومن
 كان  ويبلتبا أن يعن األصولو  الفقه تبويب ألن ؛والتأخي التقدمي يعن ذاته دب   التدوين أن  

 يف املؤلفني من معينة بنسبة مشاركة وجود احلال بطبيعة يعن ما وهو ،املؤلف من فبتصر  
 .(14)ديةاحليا وعدم التأصيل

 هو الواقع لجتع   اليت ديكارت لفكرة استسالم   إال هو ما فعل ة  رد   األصويل الفكر واعتبار  
 من املبتورة التارخيية الستشهاداتا عبها أتصيل حاول وقد ،العكس وليس الفكر   عيصن   من

 العصور ىلإ رجعنا فلو ،احلداثيني عند التفسي يف األمرين كال  أمهية رغم ؛واملكاين الزماين سياقها
 تزيد ال ،كثيا  مةر متقد   ليست عصور وهي- هللا رمحه الشافعي يد ىعل األصول تدوين قبل ما

 قرره الذي مطالن   عن خيرجون او يكون مل راؤهمآ نتو   د   ممن أهلها أن جند -الزمن من قرنني على
 يف وطريقتهم قبله من املفتني حلالة ئر مستقر  انك  وإمنا ،امبتدعر  يكن مل الشافعيي  ألن ؛الشافعي
 -ومالك حنيفة أبو ماماإل ومها- هللا رمحه الشافعي سبقا ذينللي ا اإلمامني إىل نظران وإذا ،التعامل

 ونفس الفهم يف الطريقة نفس   جند سوف االستدالل يف وطريقتهما املنقولة اهميفتاو  يف قناودقي 
 لتشك   كيفية  يف احلداثة لنظرية امؤدجلر  اسر حتم   كانت  اجلابري فدعوى ،االستنباط يف األدوات
 الطرق أن   على تدل  و  ،قالوا ملا دتشه   شواهد   واعط  ي   مل احلداثيني أن ذلك دليلو  ،غي ال األفكار

 .وال من كتب الفقه أو احلديث ،ال من التاريخ ،به خاصة كانت  يعالشاف عند بعةاملتي 
 ابحليادية سمتتي  جندها اعمومر  االستدالل دعوقوا وأصوله الفقه كتب  يف نظران لو :اثلثا

 ،قوله يرد وهبا ،عليه ةحجي  تكون القاعدة هذه مث القاعدة ديقع    أن لإلمام فيمكن ،واملوضوعية

                                         
 (.60: )ص العرب العقل تكوينينظر:  (13)
 .(64: )ص العرب العقل تكوينينظر:  (14)



 هبا رد فكم ،الرجال قول على والسنة الكتاب تقدمي قاعدة مع الفقهاء تعامل إىل ثالم فانظر
  !للدليل وافقتهم ألصحابه يظهر مل للشافعي قول من

 امتاحر  وال امفتوحر  ليس النصوص مع عاملالت فإن ،اعر تب   ليست االجتهاد شروط فإن وأيضا
 من إال يقيس "وال: يقول هللا رمحه الشافعي فهذا ،الساسة طرف من به التالعب ميكن حىت
ه،: هللا كتاب  أبحكام العلم وهي هبا، القياس   له اليت اآللة   مجع ه، وأدب ه، فرض  ه، وانسخ   ومنسوخ 

ه، وعام  ه،  جيد مل فإذا هللا، رسول بسنن منه التأويل احتمل ما على وي ستدل وإرشاده. وخاص  
 يكون حىت يقيس أن ألحد يكون وال فبالقياس. إمجاع   يكن مل فإن املسلمني، فبإمجاع سنة
 العرب. ولسان واختالفهم، الناس، وإمجاع السلف، وأقاويل السنن، من قبله مضى مباا مر عال  
 ابلقول ي  ْعج ل   وال املشتبه، بني يفر  ق وحىت العقل، صحيح يكون حىت يقيس أن له يكون وال
 ويزداد   الغفلة، لرتك ابالستماع يتنبه قد ألنه ؛هخالف ممن االستماع من ميتنع وال التثبيت. دون به
 نفسه، من واإلنصاف   جهده، غاية بلوغ   ذلك يف وعليه الصواب. من اعتقده فيماا تثبيتر  به

 حىت خالفه، مبا منه أ عىن   قال مبا يكون وال يرتك. ما وترك يقول، ما قال أين من يعرف حىت
 وصفنا مباا مر عال   يكن ومل عقله تي  م ن فأما هللا. شاء إن يرتك، ما على إليه يصي ما فضل يعرف

 أن عاقل لفقيه حيل ال كما  عليه، يقيس ما يعرف ال أنه وذلك بقياس، يقول أن له حيل   فال
 املعرفة بقيقة ال ابحلفظ وصفنا مباا مر عال   كان  ومن بسوقه. له خبة وال درهم مثن يف يقول
ا حافظر  كان  لو وكذلك املعاين. ع ْقل عليه يذهب قد ألنه ؛بقياسا أيضر  يقول أن له فليس
ر   ، مقص   رر  أو العقل   عن عقله نقص ق ب ل   من يقيس أن له يكن مل: العرب لسان علم عنا مقص  
 والا اتباعر  إالا أبدر  يقول أن- أعلم وهللا- هذا ي س ع :نقول وال القياس. هبا جيوز اليت اآللة
 .(15)"اقياسر 

 مع الفقهاء زمةأ عليها اجلواب يف يكفي التأصيل يف السياسية املصلحة دعوى :رابعا
 أب لدن من ياسيالس النظام عليه ما ختالف له فتوى بسبب لدوج   تلق   عامل من فكم ،األمراء
 ومالك، (16)يفعل فلم القضاء يلي أن أجل من مرة من أكثر   ضرب نهأ روي الذي حنيفة

                                         
 (.500 /1) الرسالة (15)
 (.395 /6) النبالء أعالم سيينظر:  (16)



 للسلطة دخل   األمر يف كان  فلو ،ذلك عن يرجع ومل ،يراه ال وكان ،املكره طالق على ضرب
 ؟!صولابأل امتسكر  صبال م  فل   هلا رضوخ أو

 ربض   فيما ربتض  ": يقول حيث ابألصول ةاألئم   كمتس   مدى فتكش   مالك نع والرواية
 .(17)األمر" هذا يف ىيؤذ   ال فيمن خي وال وربيعة، املنكدر بن وحممد املسيب بن سعيد فيه

 القضية تكان  فلو ،الشافعي تلميذ وهو السلطان مع حنبل بن أمحد ماماإل حمنة كانت  وقد
 كان  ومبا العقدي برأيه والتمسك سلطانال مواجهة إىل حنبل بن أمحد يدعو الذي فما سياسية

 .(18)؟!ورأيه السلطان لصاحل توظيفها ميكنه اليت األصولية املادة بيده وهو قبله الناس عليه
 والسند املوضوعية للمعايي تفتقد ىعو د األصول سيسأت يف أتثي أدىن للسلطة أن فدعوى

 قاعدة ألهنا ؛الفقهاء على حىت وفوقيتها األصول استقاللية يشهد الواقع بل والواقعي، التارخيي
 بته. أدبية مادة وليست ،نزاع وفض حتاكم

 تنظيم األصول بل ،احلقيقة عن ةعري   اأيضر  دعوى هي ابألصول العقل أسر دعوى :خامسا
 واستطاعوا وهاتبن   حني الفقهاء بدعأ ولذا ؛سليمة تكون لكي العقل ألحكام بوترتي معريف
 كان  حني يف ،االستنباط قواعد استعمال طريق عن البشرية احلياة كل  بل ،كبية  مساحة تغطية
 ،الغرب الفكر حياذ   ومل ،شيئا اإلسالمي للفكر ضفي مل مشاغب جمرد ياملاد   احلداثي العقل

 املهيب. شيخه من البليد التلميذ وقفم األخي من وقف بل
 اإلجرائية ناحيةال من فإنه ،التعيني مستوى على اغامضر  البديل سؤال يزال ال :سادسا

 أو هنائي   بديل هي هل لكن ،الغربية النقد أدوات هي الفقه أصول عن البديل أن واضح
 إبمكان هل :واملقصد الغاية بلوغ انحية ومن ،العدم قيد   به التصريح زال ما ذلك كل  ؟مؤقت

 بضعف يشهد الواقع ألن ؛ال :يقوالن نطقوامل الواقع ؟النص فهم يف تبدع أن الغربية األدوات
 أجنبية أدوات تستعمل أن يقبل ال واملنطق ،املنافسة على قدرته وعدم احلداثي املعريف املنتج
 ،آخر موضوع   إىل املوضوع هبذا اخلروج احلال عةبطبي يعن ذلك ألن ؛فهمه يف موضوع على

 سوف شكي  ال فإنه ؛إفهامها أو الطبية املادة لفهم األدب   قدالني  تأدوا الطبيب   يستعمل فحني
                                         

 (.331 /11) للذهيب اإلسالم اتريخينظر:  (17)
 (.333 /10) كثي  البن والنهاية البدايةينظر:  (18)



 ،والفلك اهلندسة يف الشيء نفس وقل ،الطب   عليه عتواض   عما خمتلف حكم   لنتائجه يكون
 على ممانعة علوم الشرعية العلوم بل ،الشرعية العلوم من أحكم وال أبقعد العلوم هذه وليست

ل يية   }أ ف ح ْكم  : غيها تقبل ال ،واألحكام اآلالت ىمستو   الل    م ن   أ ْحس ن   و م نْ  ي  ب ْغ ون   اجلْ اه 
ا   .[50: ]املائدة ي وق ن ون{ ل  ق ْوم   ح ْكمر

 فهو ،املوضوع منظور من ال ،الذات منظور من الشريعة فهم يف قينطل   احلداثي والفكر
 نساناإل لعجت نظرة وهي ،منه ليستفيد وال ،النص هه  ليوج    ال ،يريد ما ليجد النص   يف يبحث

 وقد ،معه ويتصادم ،الشرعي العقل مع امتامر  يتناىف ما وهو ،تصحيحها ال معتقداته أتكيد يريد
 اليذ ين   حي ْز نك   ال   الريس ول   أ ي  ه ا اي  }: سبحانه فقال فالتصر   هذا أصحاب   وجل عز هللا ذم

 مس ياع ون   ه اد واْ  اليذ ين   و م ن   ق  ل وهب  مْ  ت  ْؤم ن و مل ْ  أب  فْ و اه ه مْ  آم نيا ق ال واْ  اليذ ين   م ن   اْلك ْفر   يف   ي س ار ع ون  
ْت وك   مل ْ  آخ ر ين   ل ق ْوم   مس ياع ون   ل ْلك ذ ب   ل م   حي  ر  ف ون   أي  ع ه   ب  ْعد   م ن اْلك  ا أ وت يت مْ  إ نْ  ي  ق ول ون   م و اض   ه  ذ 
ن  ت ه   الل    ي ر د   و م ن ف اْحذ ر واْ  ت  ْؤت  ْوه   مليْ  و إ ن ف خ ذ وه   ْل ك   ف  ل ن ف ت ْ ئرا الل    م ن   ل ه   مت  ي ْ  ي ر د   مل ْ  اليذ ين   أ ْول  ئ ك   ش 

نْ ي ا يف   هل  مْ  ق  ل وهب  مْ  ي ط ه  ر   أ ن الل    ْزي   الد  ر ة   يف   و هل  مْ  خ    .[41: ]املائدة ع ظ يم{ ع ذ اب   اآلخ 
 وال ،اشرعر  اهلوى اتباع هو النص فهم يف ةغييي  ومناهج قةمسب   معارف من فاالنطالق

 وهي ،النهائية نتيجتهم يف القوم به حصري  ما وهو ،ةقياحلق عن ابلبحث وال ،ابلعلم له قةعال
 ال عنها البحث يف لديهم املتبعة ةالعلميي  الطرق   أن املعلوم من ألنه ؛قةمطل   حقيقة وجود عدم

 اليت التهمة فنفس ،فيها والتشكيك أدواهتم مع ابلتوقف نطالبهم أن احلق ولنا ،إليها توصل
 ابستعمال التصريح من كفونيستن ال فهم ،حأوض   وبصورة عندهم هي الفقهاء إىل هونيوج   

 وهذه ،املعريف وإنتاجهم فكرهم يف الواقع أتثي ينكرون وال ،أخرى عقول نتاج هي جنبيةأ أدوات
 لعدم غيهم لزمت وال ،هبا معرتفون ألهنم تلزمهم دعوى وهي ،قبوهلال   ال أفكارهم لرفض نقطة

 مثرة هو الذي ابالجتهاد األمر يتعلق حني احلداثي الطرح هتافت ويظهر .أصال عنده وجودها
 ،العلمية امللكة وحتصيل االجتهاد مراتب يف الواعي يالرتق    هي األصول فائدة فإن ،األصول

 وهو ،صعب حتد    أمام الدعوى صاحب فإن ؛ذلك عىدي ي   أو األصول أتصيل يستحيل فحني
 د؟!االجتها من احلداثيون هم فأين ،االجتهاد ميدان يف وجوده إثبات

 : االجتهاد من احلداثة موقف: الرابع املطلب



 العقل ألمهية انظرر  ثيوناحلدا له سيتحمي  ما وهو ،عقلي    جهد إىل االجتهاد كلمة    حتيل
 احلداثيون فيتخل   ال أن الطبيعي فمن ،أفوله فرتة يف الغرب العقل اوخصوصر  ومكانتهعندهم 

 املخفضة للمعايي نتيجة ؛عندهم لسهولتها وذلك ؛فيها بدلوهم واإلدالء االجتهاد عملية عن
 النزال ساحة كوني سوف األصول لعلماء املعاند موقفهم أن شك وال .لديهم املتبعة والطرق

 التيار عند االجتهاد احلديث عن يف طالةلإل حنتاج وال ،وطرقه االجتهاد وه فيه واالختبار
 املطالبة هو إطالة بدون الدين اخلطاب "جتديد: فيقولون منه ابملقصد حونيصر   فهم ،احلداثي
 طريقته فلكل    ،احلداثي الفكر يف قيود وال ضوابط لالجتهاد وليس. (19)ليبالية" أكثر ابجتهاد

 فاملفكر، (20)مدرسته أصحاب من حىت غيه طريقة عن ختتلف وهي ،النص مع هبا يتعامل اليت
 .(21)مصلحة يراه مما اانطالقر  املطلق دويقي   العام صخيص   أن ميكن املستقل   بعقله احلداثي

 وتكبله تقيده سابقه ضوابط إىل حيتاج ال االجتهاد كون  من ينطلق ،جديد دجمد   فاحلداثي
 .(22)مسعاه وحتبط

 ،النصوص يف العقل دائرة عتوسي أجل من هو ةاالجتهاديي  القيود من لالتحل   هذا وكل
 ويظهر ،النصوص مع للتعامل مةاحملك   العلمية وماتاملنظ عب والتوجيه ،التكاليف من فوالتخف  

 وال ،ابتر  اذهني   اجمهودر  حتتاج عملية هو احلداثية النظرية يف االجتهاد أن سبق ما خالل من
 املعتبة العلمية ابلشروط االلتزام من فالتخف   هذا يف وهم، وال إىل أتهيل، اعلمي   اجهدر  حتتاج

 السهولة هذه لكن وكأل مباحرا ومحرى مستباحرا، هلةس   عملية جعله إىل ونيسع   النصوص فهم يف
 الكايف العلمي املستوى له يثبت مل من نإ :وهو اقائمر  يزال ال املصداقية سؤال جتعل احلداثية

 ال ولذلك ؛صالتخص   حيرتم مل ألنه ؛مسخرة منه جيعل لالجتهاد مهتقح   فإني  الشرع فهم يف
 الوحيد الذهن اجلهد ذات ةاالجتهادي العملية ممارسة أثناء   احلداثي تهداجمل جدت  و  إن بتعج  
 ألن ؛ويف منهج االستدالل واالستنباط الفقه ويف اللغة ويف النحو ويف العزو يف أخطاء يف يقع

 الذي االجتهاد وهذا ،معريف جب   له ابلنسبة القدماء عند هي كما  االجتهاد أبدوات حالتسل  
                                         

 .(21 /1) مصر يف الدين اخلطاب جتديد (19)
 .(73: )ص الطاليب حممد هللا عيال: ينظر (20)
 (.135: )ص مجال حممد املصلحة الواقع النص االجتهاد: ينظر (21)
 .(376ص: ) زايدة خالد ممكن أمر االجتهاد: ينظر (22)



 احلديث علم وجيعل ،اجلابري به ينادي الذي هو الفروع قبل للنقد عرضةر  األصول جيعل
 .(23)واملادة التجربة لعلم عنيخاض   واألصول

 االجتهادية العملية لتمرير األصولو  واللغة السنة مفهوم جتاوز إىل الشحرور ويدعو
 .(24)املعاصرة
 التخصص عدم هو احلداثية االجتهاد عملية يقضي بق   على موضوعي انتقاد أكب إن
 جرأهتم به يفسرون ما احلداثيني لدى وليس ،هدفع   ميكن ال موضوعي نقد وهو ،املعريف واخلواء

 يف وال ،األصول يف وال ،احلديث يف صمتخص    لديهم يسفل ،الشرعي العلم مسائل متقح   على
  ليس له أدىن معرفة بذلك؟! مبن فكيف ، وال يف الفقه،اللغة

 وحيل كما- الرتاث وأنصار فينيالسل ىلد العلمية املصداقية فإن أخرى انحية ومن
 وال ،أهدافها وحتديد وانضباطها املعرفية أدواهتم الكتمال وذلك ؛أوضح -تسميتهم للحداثيني

 ميكن ال ألنه ؛هدم منطق   وليس بناء منطق هو قطعي    بوجود القاضي الفقهيي  املنطق أن شكي 
 عملية فإني  مث ومن ،منها االنطالق ميكن اليت القاعدة أو القطعي وجود عدم ظل    يف االجتهاد
 بعد أمكنها -مؤسسة وجعلتها النصوص من انطلقت حني- السلف عند ةالفقهي   االجتهاد

 يستند ال ،بت عقلي منطلق ذات احلداثة كانت  حني يف ،الصحيح االجتاه يف تسي أن ذلك
 إىل التوصل هي هنايتها توكان ،واآلليات النتائج يف ابلغموض فامتازت ،يعتبه وال ،الشرع إىل

 شخص لكل حيق   أدب نص   دجمر   الدين وجعل ،اهالمي   اأمرر  وجعلها احلقيقة وتعليق ،هايةالن عدم
 أمام وإمنا ،دين فكر   أمام لسنا اثياحلد الفكر مع التعامل ففي .له حيلو ما حنو على تفسيه
 قاعدة توجد وال ،ذهن جمهود أببسط القيام يستطيعون ومن العقالء رؤوس بعدد دةمتعد    أداين  
 دةحمدي  فالنهاية ،النسبية واحلقائق داملتعد   العقل غي احلداثي التنظي يف إليها التحاكم ميكن

 عيستطي هل :وهو األهم سؤالال يبقىو  ،العلمية ابآللة ال الذهنية وابلطاقة ،ابحلقيقة ال ابلوقت

                                         
 (.69: )ص وحنفي لجابريل واملغرب املشرق حوارينظر:  (23)
 (.118: )ص واجملتمع الدولةينظر:  (24)



 ،لذلك يسعون وال ،يستطيعون ال أبهنم يقول الواقعف ؟دعواهم تثبت علمية ةأدل   إقامة احلداثيون
 .الوحي وخاصية والنبوة األلوهية نفي فمؤداه، (25)له يشهد ما تنظيهم يف وليس

 بل ،امبدعر  يكن مل النقطة هذه يف احلداثي الفكر أن :وهي حظةالم يلجتس ينبغي وهنا
 املفكر صرح وقد ،ااجتهادر  وال اجتديدر  يكن ومل ،االستشراقي للفكر ةحرفي   ترمجة جمرد كان

 علوم كل  اإلسالمية العربية الثقافة "ورثت: فيقول ثيدور املستشرق نتائج بنفس اجلابري احلداثي
 ليبهن االستشراقية الرؤية مع اجلابري ويتماهى .(26)األخرى" الثقافات يف والالمعقول املعقول

: فيقول اجلاهلي، املوروث من أخذا وعلومهما والسنة الكتاب أن فيقرر لثقافته، تشكيلها على
 به نقصد والذي ،العرب الدين ابلفكر عنه انعبي  عما عزله ميكن قدمي موروث هناك "ليس

 ابملوروث اأساسر  ديتحد   ،نفسه التداويل جماهلما داخل يقرآ أن ميكن كما  والسنة، الكتاب
 هللا صلى النيب عهد على واملدينة مكة يف السائدين الفكر ومستوى الثقافة بنوع: أي اجلاهلي

  .(27)وسلم" عليه
 ومل ،االجتهاد مستوى على وال ،اآلليات مستوى على ال ،امبدعر  يكن مل احلداثي فالفكر

 اختبار مليةع   كل    فأمام ،التارخيية الوقائع توجيه يف وال ،فهمه يف وال ،النص قراءة يف قيوفي 
 ومل ،الشرعي مبفهومه االجتهاد يف ينضبطوا فلم ،مصداقيتهم وتنقص ،احلداثيون يتساقط لميةع  

 .تقليد أو سرقة إما وطريقتهم كالمهم  :نقول بل ،الغربية لألدوات اوفقر  بداعاإل يف ينجحوا
 والثقافة االستشراقية للمناهج الستسالما دائرة من واخلروج ابلتجديد احلداثيني نطالب فنحن
 أيضرا مطالبون هم كما  ،الغربية للثقافة والفكري املعنوي الرضوخ عن ابعيدر  ليبدعوا ؛الغربية
 ميكن فال ،هملدي االستيعاب قوة موأما ،للفقهاء الضخم اإلنتاج أمام العلمية إمكانياهتم إبثبات

 حواوتسلي  ،واملنقول املعقول علوم أتقنوا ،والكتابة القراءة يف مبدعني بني املقارنة   عقالر  نقبل أن
 غيه. يف جيتهدون ذلك ومع افن   يتقنوا مل وآخرين ،واحلديث والفقه للغةا أبدوات

                                         
 (.105: )ص الشريف اجمليد عبدل واحلداثة اإلسالم: ينظر (25)
 (.304: )ص والرتاث حنن (26)
 (.141: )ص العرب العقل تكون (27)



 لنقد رونيتصدي  ممن لكثي العلمية اجلاهزية دمع على التنبيه :سبق ما كل  من الغرضو 
 الواضح للتفاوت وذلك ؛هبم واللحاق جماراهتم عن اعلمي   رونمقص    هم إذ ؛السلف وفهم الرتاث

 ال فإنه أخرى انحية ومن ،الشرع بفهم يتعلق فيما اخصوصر  ،واملعرفية العقلية اإلمكاانت يف
 معايي إىل يستند ال النقد كان  إذا اخصوصر  ،اشرعر  وال عقالر  ال ،تسليمه النقد وجود من يلزم

 نتيجة فكرته إىل النتقالا مكانيةإ جيعل أو ،دعواه يثبت اعملي   بديال صاحبه ميقد   ومل علمية،
 احلداثيني فإن أخرى انحية ومن .احلقيقة إىل الوصول يف العلمية اأدواهت وسالمة كتماهلاال 

 سيكر    همومنهج ،اجلواب على ال التساؤالت وعلى ،هحل    على ال اإلشكال إاثرة على يعملون
 ويسلك ،البشرية الطبيعة مع يتناىف وهذا ،يقرهبا وال احلقيقة بعديو  اليقني، إىل يوصل وال الشكي 

 العادية بطبيعتها احلياة نإ حني يف ،اليأس وتورثه ،نساناإل على احلزن ضتفر  ،افجاجر  سبالر  هبا
 يدير  كما  اكلي    اتعليقر  احلقيقة قيعل    أن لإلنسان ميكن وال ،احلقائق وتفرض فالتوق   توجب

 قانون جيادإ إىل والسعي   الناس بني االتفاق   احلياة ميزات   من إني  مث .احلداثية النظرة أصحاب
 العقائد مستوى على وإن احلداثي الفكر يف ذكر له يوجد ال ما وهذا ،ليهإ مالتحاك ميكن جامع

 هو ابألصول املعرفة فتأطي للحقيقة، مطلق تعليق وجود ريتصوي  ال السليم فالعقل ،واألحكام
 والشك ،شرعية وفريضة عقلية ضرورة القلب اطمئنان وإىل اليقني إىل والسعي ،الشرع منطق

 احلقائق كبايت  يف يماس ال ،احلياة يف وجمازفة شرعية وحمالفة نفسي   مرض   احلقائق بعض يف
 البشرية. ومآل البعثو  والوجود مياناإل مثل


