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امللخص
تتناول هذه الدراسة حقيقة الدعاوى التجديدية احلداثية يف الفقه اإلسالمي ،من خالل النظر يف فكر
حممد شحرور ،وما طرحه من آراء حول موضوع التجديد الفقهي ،وما دعا إليه من قراءة معاصرة للرتاث.
وتسعى هذه الدراسة إىل بيان حقيقة هذه الدعاوى ،وجتلية مضايق االحنراف الفكري يف دعوى جتديد
الفقه اإلسالمي .ومن أبرز احملاور املركزية اليت تطرقت هلا الدراسةُ ٍ
ببيان تقعيدي يتبعه بيان حتليلي :بيان
ماهية التجديد الديين ،وأقسامه ،وذكر القوانني العلمية الناظمة حلقيقة التجديد الديين ،مث بيان حقيقة
هذه الدعاوى الداعية إىل جتديد الفقه اإلسالمي ،وطبيعة عالقتها بنظرية التطور الداروينية ،والوقوف
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 واستخدم الباحث يف هذه الورقة العلمية املنهج.على حقيقة القراءة املعاصرة اليت دعا هلا حممد شحرور
 واملنهج التحليلي هبدف جتلية، وسابراً ملا سطره ونشره حول قراءته املعاصرة،االستقرائي متتبعاً ما كتبه
 ودعوته لتجديد الفقه،بنية اإلطار املفهومي لفلسفة حممد شحرور اليت انطلق منها لقراءته املعاصرة
 أن حقيقة ما يدعو له حممد: ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة. ودراستها دراسة حتليلية،اإلسالمي
 وأن دعوته املعاصرة هي دعوة، هو جتديد خمتلف املاهية عن حقيقة التجديد املشروع،شحرور من جتديد
 وإعمال فأس التأويل، واالنقالب على املقررات الدينية كلها، تدعو للثورة على كل موروث،تغريبية اجلوهر
 بغية الوصول لنتائج جديدة تتواكب مع ركب التطور احلضاري حبسب التصور،احلداثي يف القرآن الكرمي
. منطلقة من مبدأ أحادية اخلالق وتعدد ما سواه يف صريورة مستمرة،الغريب
. حممد شحرور، التأويل، الرتاث، التجديد، الفقه:الكلمات املفتاحية
Abstract
This study discusses the real modernist religious renewal claims in Islamic jurisprudence (Fiqh),
with the focus on the thought of Muhammad Shahrour and his opinions on the subject of renewal
in Islamic jurisprudence, as well as his call for a contemporary reading of heritage. The most
important objectives of this study are to investigate the reality of these claims, and to disclose
the intellectual deviation in the claim of renewal of Islamic jurisprudence. The focuses of the
paper include, explaining the religious renewal and its divisions, mentioning the scientific rules
that regulate the truth of religious renewal. Then explaining the truth of these claims calling for
the renewal of Islamic jurisprudence and its relationship to the Darwinian theory of evolution
Moreover, this study discusses the truth behind the contemporary reading that Muhammad
Shahrour called for using two research methodologies namely; the inductive approach to trace
what he has written and delve into what he published about his contemporary reading, and the
analytical approach to show the structure of the conceptual framework of Muhammad Shahrour's
philosophy, from which he launched his contemporary reading and his call for the renewal of
Islamic jurisprudence. One of the most important conclusions of this study is that the reality of
Muhammad Shahrour’s claim for renewal differs from the reality of permissible renewal, and
that his contemporary call is an essentially westernizing call that urges for a revolution against
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heritage and Islamic regulations which leads to the application of the modernist interpretation of
the Holy Quran to reach new outcomes that keep pace with the civilized development according
to the western vision, based on the principle of the uniqueness of the creator and the multiplicity
of everything else in a continuous process.
Key words:
Jurisprudence, renewal, heritage, interpretation, Muhammad Shahrour
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املقدمة
احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وبعد:
فقد ظهرت يف السنوات األخرية آراء حداثية كثرية جتاه الفقه اإلسالمي ،راكبة عربة التجديد ،وداعية من
خالله إىل استحداث فقه جديد يتواكب مع ركب احلضارة الغربية املتقدمة ،متناسباً مع مستجدات الواقع
املعاصر ،جاعلة نَصب أعينها نقل النموذج الغريب اهلادم للقيم واألخالق والشرائع ،إىل واقع العامل
اإلسالمي ،حىت لو أدى هذا النقل إىل هدم الدين اإلسالمي وقيمه وأخالقه ،بل دعت تلك الفئة
احلداثية األرأتية إىل هدم كل األصول الدينية ،واملقررات الشرعية بغية الوصول هلذا اهلدف ،ومن دعاة
تلك الدعاوى احلداثية الدكتور حممد شحرور ،الذي دعا إىل جتديد الفقه اإلسالمي على مبدأ هدم
القدمي كله ،فال وصول للتطور احلضاري احلاصل-بزعمه-إال هبدم القدمي ونسفه ،والثورة عليه ثورة شاملة
على كافة األصعدة ،والقطيعة التامة مع الفقه اإلسالمي وعلومه ،منطلقا من االستقاللية الفردية ابعتبارها
أجلى صور احلرية االختيارية املقدسة يف الفكر احلداثي ،ومتجاوزاً زمن وصاية رجال الدين ذوي املصاحل
الذاتية ،وواضعاً الرتاث اإلسالمي ابعتباره مورواثُ خمتلقاً ملصاحل الطغيان السياسي حتث جمهر االختبار
والبحث العلمي ،دون محوالت ميتافيزيقية مسبقة ،وال أصول عقدية مقررة.
وقد وجدت الكتاابت الكثرية السابقة على ما كتبه الباحث ،إال أهنا اشرتكت يف منطني من أمناط الكتابة،
فإما أن يكون النمط متلق ابلرد عن موضوع حمدد وقوفاً على آلية كتابة شحرور يف هذا املوضوع ،أو أن
يكون النمط متعلق آبراء كتاب حمدد وقوفاً مع هذا الكتاب رداً ونقداً وتفنيداً .ولذا فقد وقف الباحث

على الروافد الفكرية االستمدادية اليت زعم هبا التجديد يف صورة القراءة املعاصرة ،وهذا مامل جيده الباحث
يف حبث سابق عليه.
كتاابت النمط األول:
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-1

"فقه املرأة يف فكر احلداثيني حممد شحرور منوذجا" للطالبة مىن آل اثين ،وقد تقدمت

برسالتها لنيل درجة املاجستري يف الفقه وأصوله ،ابجلامعة اإلسالمية مباليزاي ،وقد تركزت الدراسة على
موضوع فقه املرأة ،وانقشت فيه خبصوص كتاب حممد شحرور "حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي:
فقه املرأة" ،واقتصرت فيه على هذا املوضوع .ومل يتجاوز البحث زهاء ( )150صفحة ،وقسمت حبثها
على ثالثة فصول ،جعلت األول للحديث عن الفكر احلداثي عموماً ،وعالقة حممد شحرور به،
وجعلت الفصلني التاليني لنقد آرائه يف فقه املرأة ،مقارنة بني رأيه ورأي العلماء فيما ذهب إليه ،فقد
أقتصر حبثها على نقد موضوع فقه املرأة عنده ،بينما البحث املراد طرحه قائم على استقراء عام لفكر
وآراءه حممد شحرور.
" -2موقف د .حممد شحرور من أركان اإلميان" حبث قُدم جلامعة أم القرى ،ضمن حبوث السنة
املنهجية ملرحلة الدكتوراه بقسم العقيدة جبامعة أم القرى ،وقد تناول فيه الباحث اجلانب العقدي من
كتاب شحرور عن القرآن ،ومل يقصد إىل غريه ابلبحث والنظر .حتدث عن موقفه من اإلميان ابهلل،
ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر ،وقد انهز البحث قرابة ( )83صفحة ،فاقتصر حبثه على
نقد شحرور حول أركان اإلميان من كتابه "الكتاب والقران" ،بينما الباحث قد وقف على قدر أوسع من
جوانب التحريك املوضوعي يف القراءة املعاصرة ،وجوانب الزعم التجديدي عند حممد شحرور.
كتاابت النمط الثاين:
-1

"النزعة املادية يف العامل اإلسالمي" للكاتب عادل التل ،فهو كتاب نقدي موجه إىل ثالثة من

الكتاب وهم :جودت سعيد ،حممد إقبال ،حممد شحرور .وقد انقش فيه الكاتب أفكار هؤالء الكتاب،
وذكر فيه نصوصا منتقاة تبني اخللفية الفكرية هلؤالء الكتاب .وتطرق يف فصله األخري إىل أفكار حممد
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شحرور ،وأطروحاته ،وحاول إثبات النزعة املادية يف فكره ،وانقش بعض أطروحاته ،واليت اقتبسها من
كتاب "الكتاب والقرآن".
-2

"القرآن وأوهام القراءة املعاصرة" للمؤلف جواد عفانة ،رد فيه على كتاب "الكتاب والقرآن"،

وسار يف تقسيم كتابه سري تقسيم حممد شحرور لكتابه ،وقد صرح مؤلفه أنه تناول كتاب حممد شحرور
فقرة فقرة ،وقد خصص القسم األول من الكتاب لبيان خطأ شحرور يف معىن "الكتاب" و "القرآن"
و"الذكر" و"الفرقان" وغريها من املباحث األولية من القسم األول من الكتاب املردود عليه .ويف اجلزء
الثاين رصد فيه الكاتب كالم شحرور عن بعض األحكام والعبادات كاحلدود والعقوابت والنسخ
واللباس الشرعي وغريها ،مما نثره شحرور من آراء يف كتابه املردود عليه.
-3

"قراءة يف كتاب :الكتاب والقرآن" للكاتبة هالة العروي ،فظاهر الكتاب يوحي لناظر عنوانه،

أنه من كتب النقد والرد ،إال أن سياق هذا الكتاب يسري يف طريق معاكس ،فهو تلخيص لكتاب
شحرور ،وتقريب ملن يعجز عن قراءة األصل ،فنص عليه الباحث هنا رغم تباين مراد مؤلفة عما يريد
الباحث سوقه من ردود؛ رفعا للبس وبياان ملا قد يُستشكل.
-4

"بيضة الديك" للكاتب يوسف الصيداوي ،فهو نقد لغوي حمكم لكتاب "الكتاب والقرآن"

حملمد شحرور ،نقض فيه مؤلفة ما اتكأ عليه شحرور من قواعد لغوية بىن عليها شحرور قراءته املعاصرة،
وبني فيه عدد من األخطاء النحوية اليت وقع فيها شحرور ،ليبني للقارئ ضعف من اقتحم كتاب هللا
مفسراً ،ومستنبطا ،إال أن الكاتب ألزم نفسه عدم تقحم ٍ
ابب غري اللغة ،فاقتصر رده على ذلك ،بينما
جتديده ،واألسس اليت بىن عليها
نقد الباحث متوجه ملوقف حممد شحرور من الفقه اإلسالمي ودعواه َ
تلك القراءة اجلديدة.
وسيعتمد الباحث يف حبثه على املنهجني التاليني:
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.1

املنهج االستقرائي :وذلك بتتبع أهم أرائه يف املصادر واملراجع املتوفرة ،دون إغفال حملاضراته،

ولقاءاته اإلعالمية ،بغرض الدراسة ،والتحقيق ،ولتكوين تصور عام عن فكره ،وآليته التأويلية لفهم
النص الشرعي.

 .2املنهج التحليلي :وسيُستخدم هذا املنهج يف دراسة آراء حممد شحرور التجديدية يف الفقه
اإلسالمي ،وذلك بتوجيه ما جاء من آرائه ،ودراستها دراسة حتليلية ،وتوجيهها توجيها نقداي ومناقشة
حمل البحث
ذلك كله مناقشة علمية موضوعية بغية الوصول إىل احلق والصواب يف املسائل اليت هي ّ
والنظر ،وحماولة فهم املؤثرات الفكرية اليت وجهت شحرور ملثل هذه اآلراء ،ومن هو الصانع احلقيقي
لفكره.
ويف هذه الدراسة يقدم الباحث جانباً حتليلياً لتلك القراءة املعاصرة اليت قدمها شحرور ،جملياً حقيقة تلك
ظهر زعماً ،مقدماُ ذلك ببيان اجلانب التأصيلي الشرعي يف حقيقة
الدعوات الغربية املَ َ
خَب ،اإلسالمية املَ َ
مفهوم التجديد يف الشريعة اإلسالمية العصماء ،كتقعيد لبيان حقيقة الدعوى احلداثية العلمانية املقدمة
من قِبل هذا الكاتب يف صورة القراءة املعاصرة اجلديدة للفقه اإلسالمي.
ماهية التجديد الديين:
لقد اهتم القرآن الكرمي ببيان املصطلحات ،وجتليتها جتلية ظاهرة ،حسماً ملنافذ الطعن يف الدين ،أو
استخدامها يف احلرب الفكرية ضد املسلمني ،فمنع هللا استخدام مصطلح "راعنا" ،واستبدله بقوله:
"انظران" ،فقال تعاىل{ :اي أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظران وامسعوا وللكافرين عذاب أليم}
ِ
ين ابلعذاب األليم ،إشارة منه بداللة السياق اللفظي
[سورة البقرة ،]104:ويف خامتة اآلية وعيد الكافر َ
إىل وسيلة من وسائل طعنهم يف الدين ،استخداماً منهم لصحيح املصطلحات ظاهراً ،يف سقيم املعاين
ابطناً ،قلباً للحقائق ،ومتريراً للباطل .ولذا فأمة اإلسالم واعية وفقاً للبيان القرآين هلذه احلقيقة الوجودية
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يف سعي أعدائها إىل مثل هذه الوسائل يف هذه احلرب الفكرية ،والواجب العيين متوجه إىل العلماء،
وطلبة العلم يف تفنيد شبههم ،وبيان حقيقة تلك املصطلحات ،وكشف تلك الوسائل اخلفية ،مستخدمة
مصطلحات شرعية دقيقة حتفظ األمة ،وال ختدم أعداءها حىت مع حسن ِ
املقصد .ومن تلك املصطلحات
مصطلح التجديد ،حيث استغله احلداثيون أميا استغالل ،هدماً ألصول الدين وأحكامه مبعول التجديد،
خبلفية فلسفية غريبة .فالتجديد حقيقة شرعية منطوقة يف نصوص السنة النبوية ،ودليل رافع ملا يعرتي
النفس املؤمنة من ريبة ،واضطراب ،أو تصور للبدعية حيال أصل هذا األمر ،فعن أيب هريرة  عن رسول
ث ِهلَ ِذهِ ْاألُهم ِة َعلَى َرأْ ِس ُك ِّل ِمائَِة َسنَ ٍة َم ْن ُجيَ ِّد ُد َهلَا
اَّلل صلى هللا عليه وسلم أنه قال« :إِ هن ه
ه
اَّللَ يَْب َع ُ
ِدينَ َها»( ،)3فهذا احلديث نص يف مشروعية التجديد الشرعي ،حبسب التأصيل الشرعي ،والضوابط
الدينية ،واألصول املرعية ،ال التأصيل العائد على األصول ابهلدم ،فالفروع ال تعود على األصول ابإلبطال.
وطريق معرفة املرادات من احلقائق الشرعية ابلبيان الشرعي ،فالنيب صلى هللا عليه وسلم هو من أبلغنا
مبشروعية التجديد ،ووفقاً لشريعته نعرف حدود هذا التجديد ،ومفهومه.
التعريف الداليل للتجديد الديين:
من البدهيات العلمية اليت يقوم هبا أي ابحث ،أن يسلط الضوء على ممهدات موضوع البحث ،حىت
يكون نقاشه على أرض صلبة مؤصلة ،يبني فيها املفاهيم الرئيسة للموضوع .ولذا فسيستفتح الباحث
حبثه ببيان مفهوم "التجديد الديين" ،وبيان رأيه فيه ،واليت ميكن من خالهلا مقاربة املوضوع املطروح.

( )3أبو داود ،س ليمان بن األش عث الس جس تاين ،سنننن أد داود ،حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد( ،بريوت :املكتبة العص رية) ،كتاب املالحم ،ابب ما يذكر يف قرن املائة ،ح،4291
ج/4ص ،109أبو اخلري ،مشس الدين حممد بن عبدالرمحن الس خاوي ،املقاصنند احلةنننة يف بيان كن من ايحاديش املةننتهرة عل ايلة ننة ،حتقيق :حممد عثمان اخلش ت( ،بريوت :دار
الكتاب العريب ،ط1985 ،1م) ،حرف اهلمزة ،ح ،238ص ،203وقال حديث صحيح ،األلباين ،حممد انصر الدين ،الةلةلة الصحيحة( ،الرايض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،ط
1995م) ،ح ،599ج/2ص ،148وقال حديث صحيح.
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التجديد ابملعىن اللغوي:
يقول ابن فارس" :يقال جددت الشيء َجدًّا ،وهو جمدود وجديد ،أي مقطوع  ...وقوهلم ثوب جديد،
وهو من هذا ،كأن انسجه قطعه اآلن .هذا هو األصل ،مث مسي كل شيء مل أتت عليه األايم جديدا ;
ولذلك يسمى الليل والنهار اجلديدين واألجدين ; ألن كل واحد منهما إذا جاء فهو جديد"(.)4
ما ذكره ابن فارس يف أصل "جدد" ابلقطع ،متوجه لكل ما يقبل القطع" ،أما ما جاء منه يف غري ما
يقبل القطع فعلى املثل من ذلك ،كقوهلم جدد الوضوء ،وجدد العهد ،فهذا متضمن معىن اإلعادة،
فتجديد الوضوء يعين إعادته ،وجتديد العهد هو تكراره أتكيداً"( ،)5وكذا جتديد التوبة ،وجتديد اإلسالم
ملن ارتد عنه ،وجتديد النظر يف املسألة الفالنية ،وجتديد عقد النكاح ملن طلق زوجته طالقاً رجعياُ وقد
أنقضت عدهتا ،فكلها تدور حول التكرار ،واإلعادة.
التجديد ابملعىن الةرعي:

كما سبق ذكره من أن التجديد مفهوم نبوي ،وحقيقة شرعية ،فلم يغفل علماء اإلسالم عن بيان معناها
الشرعي ،إال أن ما وقف عليه الباحث من نقوالت ،تبني معىن التجديد ابلرسم ال ابحلد ،فهي تعريفات
وصفية إال ما ِ
وجد يف بعض البحوث الشرعية املعاصرة.
وقد قسم بعض الباحثني هذه النقوالت إىل ثالثة أقسام ،كل قسم منها حوى معىن حمدد للتجديد(،)6
إال أن الباحث يرى أن هذه التقسيمات تعود يف أصلها إىل املعىن األول ،وهو اإلحياء ،واإلعادة ،مشتقةً
معىن مؤث ِر ظاه ِر يف هذه التقسيمات ،وإمنا هي صور إجرائية عملية
من أصل التجديد اللغوي ،وما من ً

( )4أبو احلسني ،أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم هارون( ،دمشق :دار الفكر ،ط1979 ،1م).409/1 ،
( )5سعيد ،بسطامي حممد ،مفهوم جتديد الدين( ،اململكة العربية السعودية :مركز التأصيل للدراسات والبحوث ،ط2012 ،1م) ،ص.14-13

( )6أمامه ،عدانن حممد ،التجديد يف الفكر اإلسالمي( ،الرايض :دار ابن اجلوزي ،ط2004 ،1م) ،ص ،16بسطامي سعيد ،مفهوم جتديد الدين ،ص.21-20
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لذات اإلحياء واإلعادة .فنقول العلماء مل خترج عن أصل معىن اإلحياء واإلعادة ملا اندرس من معامل
الدين ،وتنقيته مما علق به من شوائب البدعة ،وأدران االحنراف.
وعلى هذا املعىن أكثر نقول العلماء ،وشروحهم حلديث النبيصلى هللا عليه وسلم ،ومل يقف الباحث على
نقل خمتلف خارج عن هذا التفسري الشرعي ملعىن التجديد يف احلديث النبوي ،والذي هو أصل شرعية
التجديد.
يقول ابن تيمية –رمحه هللا-بعد ذكره حديث أيب هريرة" :والتجديد إمنا يكون بعد الدروس وذاك هو
غربة اإلسالم"()7ويقول املناوي –رمحه هللا -انقالً شرح حديث أيب هريرة " :أي ما اندرس من أحكام
الشريعة وما ذهب من معامل السنن وخفي من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة"(.)8
كما أن نقول العلماء املعاصرين مل خترج عن هذا املعىن ،وإمنا غاية ما فيها من زايدة ،هو إدراج توضيحي،
وزايدة بيان ألصل هذا املعىن ،وتبيني لبعض صور املعامل اإلجرائية ملعىن التجديد الديين ،مما ال ميكن اعتبار
مثل هذه التمثيالت اإلجرائية ،معىن آخر خمتلف ،ميكن جعله قسيما للمعىن األول للتجديد.
نقل العظيم آابدي عن العلقمي شرحه ملعىن التجديد على سبيل التقرير بقوله " :معىن التجديد إحياء ما
اندرس من العمل ابلكتاب والسنة واألمر مبقتضامها"( )9وقريب من هذا ما أورده وحيد الدين خان –
رمحه هللا -حني قال" :إن جتديد الدين ال يعين اخرتاع إضافة لدين هللا ،وإمنا يعين تطهري الدين اإلهلي من
الغبار الذي يرتاكم عليه ،وتقدميه يف صورته األصلية النقية الناصعة"(.)10
يقول يوسف القرضاوي-حفظه هللا ..." :-التجديد لشيء ما هو؟ ،هو حماولة العودة به إىل ما كان
عليه يوم نشأ وظهر ،حبيث يبدو مع قدمه كأنه جديد ،وذلك بتقوية ما َوَهي منه ،وترميم ما يلي ،ورتق
( )7ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج/18ص.297
( )8املناوي ،زين الدين ،عبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي ،فيض القدير شرح اجلامع الصغ ( ،مصر :املكتبة التجارية الكَبى ،ط ،)1356 ،1ج/1ص.9
( )9العظيم آابدي ،أبو عبد الرمحن ،شرف احلق حممد أشرف بن أمري بن علي ،عون املعبود شرح سنن أد داود( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1994 ،2م) ،ج/11ص.260
( )10خان ،وحيد الدين ،جتديد الدين ،ترمجة :ظفر اإلسالم خان( ،نيودهلي ،Good word Books :ط  ،)2015ص.5
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ما انفتق ،حىت يعود أقرب ما يكون إىل صورته األوىل" مث ضرب أمثلة حسية تبني املعىن ،مث قال" :وكذلك
الدين ال يعين جتديده إظهار طبعة جديدة منه ،بل يعين العودة به إىل حيث كان يف عهد الرسولصلى
هللا عليه وسلم وصحابته ومن تبعهم إبحسان"(.)11
يقول مولود السريري املغريب-حفظه هللا-يف مستهل مناقشته لدعاة التجديد الفقهي ،واألصويل ،مبيناً
أقسام دعاة التجديد ،مقسماً إايهم دعاة إصالح وإفساد " :األول :أهل اإلصالح الذين يتشوفون إىل
إعادة اجلدة إىل فن الفقه اإلسالمي وأصوله ،إبيقاظ اهلمم ،وتسليطها على حبث مسائل هذين الفنني،
ووجوه النظر واالستدالل فيهما.)12("...
إن التجديد الديين احلقيقي يتمثل أوالً يف التجديد النفسي ،إبزالة ما عرض هلا من مؤثرات االحنراف عن
الدين اإلسالمي ،وإعادة النفوس إىل مهيع الدين الصحيح على ما كان عليه النبيصلى هللا عليه وسلم
وصحابته الكرام ،حىت يكون هذا األمر ،نظاماً عقلياً ،ومنهجاً فكرايً ،قام على أساس صحيح راسخ،
يثمر مثرات صحيحة راسخة ،يراعي فيها اجملدد مستجدات العصر ونوازله ،مامل ختالف أصول الدين
وأساساته العقدية وأحكامه القطعية .وفساد األصول موجب لفساد الفروع ،واحنراف املنهج الفكري،
وأتويالت ابطلة ،نراها واقعاً يف دعاة التجديد احلداثي ،وما يدعون
أحكام منحرفة،
ٌ
ٌ
والنفسي؛ خمرجاتهُ
داخل حتت
إليه من جتديد الفقه اإلسالمي ،وأصوله ،بنسفه ،وتبديله ،وتغيريه ،وحتريفه .كما أن التجديد ٌ
أصل االجتهاد العام الشامل لكل جوانبه أبصله اللغوي ،دون احلد األصويل ،فريى الباحث أن أمثل
تعريف للتجديد الديين هو :بذل الوسع يف إعادة الدين إىل ما كان عليه زمن النبيصلى هللا عليه وسلم
وصحابته الكرام ،ابلعمل ابلكتاب ،والسنة ،وإحياء ما اندرس من معامله الظاهرة ،والباطنة ،وضبط ما
يُنتفع به من كل حضارة على وفق قواعد الشريعة اإلسالمية".
( )11القرضاوي ،يوسف ،من أجل صحوة راشدة( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1998 ،1م) ،ص.28

( )12السريري ،أبو الطيب ،مولود ،جتديد علم أصول الفقه( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2016 ،2م) ،ص.67
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أقسام التجديد الديين:
إن التجديد يف الدين مشروع يف أصله حبديث النبيصلى هللا عليه وسلم ،وصور هذا التجديد ووسائله
اختلفت بينهم ابختالف أزماهنم ،ويف واقعنا املعاصر ِ
أوج َدت صور حتريفية للدين ،لُعب فيها
ابملصطلحات ،فسمي التبديل جتديداً ،مما اضطر الباحثني إىل جعله قسماً مقابالً للتجديد املشروع ،ال
ابعتباره العلمي ،وإمنا بفرضه الواقعي ،ووصفه احلايل .وعليه فينقسم التجديد الديين واقعاً بتقسيم كلي
تندرج حتته مدارس متعددة إىل قسمني رئيسيني(:)13
أحدمها :جتديد مشروع حممود ،يقوم يف أصله على ضوابط الدين ،ومعامله ،وعلى أصل النقل املتواتر،
جيالً بعد جيل ،وأبزمان متعاقبة ،آخذا ابلدين كله ،غري ِ
معطل جلزئه .يقوم هذا التجديد على تفعيل
الدين يف واقع احلياة" ،وشحن النفوس بروحانيته ،وإيقاد انر الفطن بزنده ،وإيقاظ اهلمم بتعاليمه ودعوته
املبنية على العقل ،وإحياء القلوب اليت رانت عليها الشياطني ،وإاثرة ما كمن يف اإلنسان من اإلميان
والنوازع إىل اخلري ،مث إحياء املنهج الفكري اإلسالمي ،واالجتهاد ،وغري ذلك مما به تتقد جذوة اإلسالم
يف النفوس"( )14ويف اجملتمعات اإلسالمية ،وتربية الناس على ذلك ،وتفعيل عوامل الثبات والرسوخ فيه،
وقيادة الدنيا إىل الغاية األمسى وهي رضى هللا  ،والعمل على اإلصالح الديين ،والدنيوي ،والتجديد
فيهما ضمن النطاقات املمكنة ،واجملاالت املسموحة ،مبا ال ميس األصول املعصومة ،وال األحكام
املنصوصةُ ،م َفعِالً املقاصد الشرعية يف مستجدات الصور .فهو جتديد شامل بشمول الدين ،ومرونته
املنضبطة ،مراعياً فيه املصاحل احلقيقية الواقعية ،ال املصاحل النفسانية ،اليت تستحسنها األهواء ،والشهوات،
رئ عنه حقائق املفاسد ال مومهها.
ودا ً
( )13الش ريف ،حممد ش اكر ،جتديد اخلطاب الديين بني التأصن ننيل والتحريف( ،الرايض :جملة البيان ،ط2004 ،1م) ،ص ،14ص ،37أمامة ،التجديد يف الفكر اإلسن ننالمي ،ص،13
ص ،359بسطامي ،مفهوم جتديد الدين ،ص ،9ص.95

( )14السريري ،أبو الطيب مولود ،القانون يف تفة النصوص( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2006 ،1م) ،ص.148
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الثاين :جتديد ممنوع مذموم ،يقوم يف أصله ،على التبديل والتغيري( ،)15وعلى مبدأ الشك يف األصول
الدينية ،والتطور املستمر يف التعاليم اإلسالمية ،ومبدأ نسبية احلقيقة على أصالة الفردانية اإلنسانية املطلقة،
عامالً على نبذ الدين يف واقع احلياة ،بتوفيده هلذه األصول الغربية ،والنظرايت األجنبية ،اليت أعملت يف
ظروفها اخلاصة ،وضمن بيئتها احملددة ،قائمةً يف أصلها على فلسفة العلو اإلنساين ،والعقل البشري،
وإنتاجهما القاصر .يف هذا النوع من التجديد ليس مثة اثبت ومتغري ،حيث يطال التجديد كافة جوانب
الدين دون استثناء ،أصوله وفروعه ،وفق املعارف الغربية ،والنظرايت احلديثة ،وتعطيل التفعيل الديين يف
حياة الناس ،والعمل على إطفاء اجلذوة اإلسالمية يف النفوس املؤمنة ،ويف اجملتمعات اإلسالمية ،وإحداث
هزة تشكيكية عنيفة يف األصول الدينية ،والعقائد الراسخة ،بدعوى التفعيل العقلي الغريب احلديث،
املصادرة زعماً ،أمام املنظومة العقلية اإلسالمية ،واألصول الشرعية الثابتة.
وصون احلرايت الفردية
َ
ومثة فهم مندرج حتت هذا اللون من التجديد ،يقوم يف أصله على عقلنة شاملة للدين اإلسالمي ،خبلفية
إسالمية ترى يف اإلسالم حالً كافياً ملعضالت احلياة ،وقدرة اتمة على مواكبة مستجدات العصر ،إال أن
هذا التيار أعطى لنفسه حق االجتهاد املطلق ،من غري انضباط صحيح ألسس الدين ،وأصول االستنباط
منه ،ولذا فليس مثة حرج لدى أصحاب هذا الفهم من نقض بعض قطعيات الدين ،وأصوله ،مبعيارية
الفهم العقلي اخلاص هبم ،املتوافق مع العصر املعاش على منط احلضارة الغربية املؤثرة(.)16
قوانني التجديد الديين:
لتج ُذر حب اجلِدة املستمرة ،والتحديث الدائم ،وهو
التجديد الديين أمر تستشرفه النفوس ،وتسعى لهَ ،
أمر قائم على األصل الشرعي ،واحلقيقة الدينية .وقد كان ه هم اخلاصة من علماء األمة ،إال أنه توسع يف
( )15البهي ،حممد ،الفكر اإلسالمي وصلته ابالستعمار الغرد( ،القاهرة :مكتبة وهبة ،ط1984 ،11م) ،ص.329

( )16الزهراين ،سعيد عيضة ،االجتاه العقالين لدى املفكرين اإلسالميني عرض ونقض ،رسالة دكتوراة( ،الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1420 ،ه ) ،ص.74
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العصور املتأخرة ،يف خضم التطور العصري ،واهلجمة الدائمة املستمرة ،أبشكاهلا املتجددة على اإلسالم،
وأهله ،لتتوسع دائرته؛ فطال هذا اهلم كل أحد من املسلمني ،على اختالف النوااي ،والدوافع املؤثرة،
ليكون التجديد مسلكاً من املسالك ،يسري فيه املخلص لإلسالم على َسنن الشريعة وطُرقِه ،واهلادم له
على َسنن الغرب وخططه .لذا فقد ضبط العلماء هذا التجديد الديين يف قوانني حمدودة ،وأطر خاصة،
ببيان املادة اليت ميكن أن يطاهلا هذا التجديد املشروع ،وإيضاح قوانني الفهم التجديدي الصحيح ،وشروط
أهلية اجملدد.
إن لكل شيء يف هذه احلياة قانوانً انظماً يضبطه ،جيعل سري هذه احلياة يف مأمن من مزالق اخلطر
واخلطل ،ومن تلك األمور املضبوطة املقوننة؛ التجديد الديين الذي البد من توفر قوانني انظمة فيه ،ميكن
من خالهلا ،ممارسة هذا الفعل املشروع على ِوفق ذلك ،ينفون عنه إبتباعها حتريف الغالني ،وانتحال
اجملددة ،والفهم
املبطلني ،وأتويل اجلاهلني .وال غرو أن تكون للتجديد عناصر ثالثة تتمثل يف( :املادة َ
التجديدي ،وأهلية اجملدد).
أوالً :املادة اجملددة:
واملراد ابملادة هنا :هي املوضوعات اليت ميكن جتديدها ،واحلدود اليت يطاهلا التجديد ،وبيان املراد
التجديدي من كل ابب أُعملت فيه احلقيقة الشرعية.
وعليه فمجاالت التجديد بصورة عامة تُقسم إىل ثالث(:)17
اجملال األول :التجديد يف الفقه اإلسالمي ،وهذا التجديد يطال علوم الشريعة ،وعلى رأسها علم العقيدة
اإلسالمية ،وذلك بتنقية العقيدة من اإلدخاالت البشرية ،والبدع املستحدثة ،واألفكار الضالة املنحرفة،
واليت تعمل على زعزعة عقيدة املسلمني ،والتشكيك يف ثوابتهم الدينية .إن املعاجلة القرآنية لالحنرافات
التصورية ،والسلوكية ،قائمة على بيان اإلشكال املعريف ،وضعف البعد اإلمياين ،ومسار التصحيح يطال
( )17الناصر ،حممد حامد ،العصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب( ،الرايض :مكتبة الكوثر للنشر والتوزيع ،ط2001 ،2م) ،ص.358
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هذين البعدين .ومن التجديد املطلوب يف الفقه اإلسالمي؛ بيان مكان اخللل الداخل على العلوم
اإلسالمية ،وكشف طرق من يسعى إىل هدم الدين بكافة الوسائل املتاحة ،ودراسة بعض املوضوعات
اليت ميكن أن يطاهلا التجديد مع التطور العصري ،والتقدم احليايت مما ال يتعارض مع املقررات الشرعية،
واألصول الدينية الضرورية.
إن من صور التجديد املشروع يف جمال الفقه اإلسالمي؛ هو إعادة تفعيله يف الواقع العملي ،وجعله املعتمد
يف حبث ما جي ّد هلم من أمور ،واستنباط األحكام الشرعية مبرونة ،ودقة ،واختالط هذا الفقه يف النفوس،
حىت يظهر جلياً يف نَ َفس متشربه حني املناقشة ،واملناظرة ،والتفسري ،واالستنباط ،والتنزيل الواقعي ،والعمل
على التصنيف العلمي جبهد مجاعي فعال ،بفرز املسائل اليت هلا صفة الثبوت الضروري ،واملسائل اليت
يتعلق هبا أمر التجديد الديين(.)18
اجملال الثاين :جمال السلوك الفردي ،واالجتماعي :وذلك ابلصيانة الشاملة للفرد ،واجملتمع ،والتجديد العام
يف حياة الفرد املسلم ،واجملتمع اإلسالمي ،والعيش حتت ظل الشريعة اإلسالمية الغراء ،واليت ابلتزامها
تنتظم احلياة العامة ،وتتقوم سلوكيات اجملتمع ،وتتظافر يف حينه جهود الناس للعمل على العودة إىل البيئة
اإلسالمية أفراداً وجمتمع.
اجملال الثالث :التجديد يف النظر واالستدالل" :وذلك إبعادة احلركة العلمية اليت هتدف إىل دراسة القضااي
الشرعية كلها( ،)19دراسة مَبهنة ابملادة املعرفية املبنية على األصول الشرعية اجلامعة بني الثبات السمعي
اجلامع بني الشرعي والعقلي ،وبني الثبات الواقعي ،وإحياء االجتهاد املنضبط ابلضوابط األصولية
الصحيحة ،وصياغة املنهج السليم يف دراسة الفقه اإلسالمي ،دراسة برهانية استداللية ،بعيداً عن املزاج

( )18السريري ،جتديد علم أصول الفقه ،ص.119-118

( )19الناصر ،العصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب ،ص.359
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النفسي ،والتحكم اآلرائي ،والذي مداره ال على الَبهان واحلقيقة ،بل على األهواء والشهوات ،وجعلها
معيار للحق والباطل.
اثنياً :الفهم التجديدي:
واملراد منه :قوانني الفهم اخلاصة بعلوم الفقه اإلسالمي ،وضوابط التجديد فيه ،ولعل أمهها القوانني

اخلمس التالية.
القانون األول :أصالة املرجعية املعرفية احلاكمة(:)20
فاملرجعية األساسية يف ضبط التجديد الديين املشروع هو الدليل الشرعي املركب من الدليل السمعي
النقلي ،والدليل العقلي املعلل ،فالنقل والعقل يتظاهران حبيث يفتقر أحدمها إىل اآلخر ،فالشرع عقل من
ْم
خارج ،والعقل شرع من داخل ،فهما متحدان ،ولذا نزع هللا عن الكافر اسم العقل فقالُ :
{ص ٌّم بُك ٌ
ِ
ور َعلَ ٰى نُوٍر} [سورة
عُ ْم ٌي فَ ُه ْم َال يَ ْعقلُو َن} [سورة البقرة ،]171:ولكوهنما متحدين قال تعاىل{ :نُ ٌ
النور ،]35:فاعتماد الفهم التجديدي الصحيح قائم على النصوص الصحيحة املعتمدة ،والعقل
الصحيح ،من غري حتريف وال تبديل ،وال مصادمة للمقررات الشرعية ،أو النصوص احلاكمة،
واالجتماعات الثابتة.
إن مما ينبغي إدراجه حتت هذا القانون هو عدم تتبع رخص العلماء ،إال وفق شروط خاصة تُعمل يف
ظروفها ،كذلك ينبغي جتنب اعتماد شذوذات العلماء؛ وعدم التلفيق بني املذاهب يف سبيل التجديد

( )20بس طامي ،مفهوم جتديد الدين ،ص ،31-29الزحيلي ،عطية ،جتديد الفقه اإلسننالمي ،ص ،197زيدان ،نظرية التجديد يف الفكر اإلسننالمي ،ص ،174 ،154حس انني ،جتديد
الدين مفهومه ،وضوابطه ،وآاثره ،ص ،79الشريف ،جتديد اخلطاب الديين بني التأصيل والتحريف ،ص.22 ،21
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الديين ،فالتلفيق املذهيب( )21طريق تنازع فيه العلماء واختلفوا ،فينبغي التورع عنه حال التجديد مامل يتهيأ
ظرفه املناسب الذي يبيح العمل به.
وحتت هذه املرجعية أمور ينبغي استحضارها حال القيام ابلفعل التجديدي ،وهي:
بيان الكتاب والسنة( )22حيث مها األساس الشرعي هلذه احلقيقة الشرعية ،وفيهما تبيان كل
أ-
شيء كما قال هللا تعاىل يف كتابه{ :ونزلنا عليك الكتاب تبياان لكل شيء} [سورة النحل ،]89:فتبيان
اسم يف معىن البيان كما قال الزجاج( ،)23ولفظ (كل) من صيغ التنصيص الصريح يف العموم ،و (شيء)
دالة على اإلطالق؛ ألهنا نكرة يف سياق اإلثبات ،ومن القواعد الشرعية أن هذا العموم واإلطالق ال
يشرع فيه العمل بوصفي اخلصوص والتقييد( ،)24فالداللة العامة املطلقة لآلية تدل على استغراق البيان
هبذا القرآن ،فهو تبيان عام مطلق لكل شيء من أمور الدين ،إما ابلنص عليه ،أو اإلحالة على ما يوجب
العلم من بيان النبيصلى هللا عليه وسلم ،أو إمجاع املسلمني( .)25فالتجديد حقيقة شرعية فينبغي أن يكون
االنطالق التجديدي من داخل هذه املنظومة الشرعية اخلاصة ،واالنطالق من اخلارج جتديد أبدوات
خارجة عن هذا األصل الشرعي ،حقيقتها استدراك ،أو تغيري هلذه الشريعة الكاملة(.)26

()21

التلفيق هو اجلمع بني مذهبني يف فع ل له أركان أو جزئي ات هلا ارتب اط ببعض ه ا ،لك ل منه ا حكمه ا اخلاص يف الفرع االجته ادي ،والتلفيق فرع عن التقلي د وتتبع الرخص ،فاخلالف

احلاص ل يف أص ل مس ألة التلفيق مس تتبع للفرع ،وقد نقل خالف العلماء يف ذلك عدد منهم كالقرايف يف الذخرية ج/1ص ،140وابن القيم يف اعالم املوقعني ج/4ص ،203وعبد العلي
األنصاري يف مسلم الثبوت ج/2ص ،356واحمللي يف شرحه على مجع اجلوامع ج/2ص ،328والشوكاين يف إرشاد الفحول ص ،240وابن عبدين يف رسم املفيت ج/1ص 69وما بعدها.
( )22الشريف ،جتديد اخلطاب الديين بني التأصيل والتحريف ،ص.20

( )23الواحدي ،أبو احلسن ،علي بن أمحد بن حممد ،الوسيط يف تفة القرآن اجمليد ،حتقيق وتعليق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الشيخ علي حممد معوض ،الدكتور أمحد حممد صرية،
الدكتور أمحد عبد الغين اجلمل ،الدكتور عبد الرمحن عويس( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1994 ،1م) ،ج/3ص.79
( )24ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج/20ص ،196الشاطيب ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي ،االعتصام ،حتقيق :هشام بن إمساعيل الصيين( ،اململكة العربية السعودية :دار ابن اجلوزي
للنشر والتوزيع ،ط2008 ،1م) ،ج/3ص.267
( )25الواحدي ،الوسيط يف تفة القرآن اجمليد ،ج/3ص.79
( )26الش ريف ،جتديد اخلطاب الديين بني التأصيل والتحريف ،ص ،20حس انني ،حممد حس انني حس ن ،جتديد الدين مفهومه ،وضوابطه ،وآاثره( ،جائزة انيف بن عبد العزيز آل س عود
العاملية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعاصرة ،الدورة الثالثة ،ط2007 ،1م) ،ص.90 ،80
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ب -عموم الرسالة النبوية( :)27فالنبيصلى هللا عليه وسلم أرسل للناس كافة بال استثناء ،فرسالته
كافية شافية لكل أحد ،فبه أُكمل الدين ،ومتت النعمة ،فرسالته الرابنية عامة شاملة صاحلة لكل زمان
ومكان .واخلطاابت القرآنية شاملة لكل مكلف آمن به ،وبرسالته ،كما قال تعاىل{ :وما آاتكم الرسول
فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا} [سورة احلشر ،]7:فاآلية حوت اسم الشرط (ما) وجوابه .والفعل املاضي
(آتى ،هنى) أحتوى ابلداللة العقلية اللزومية وجود حمدث للفعل ،فالعقل يدرك وجود الفاعل ،فليس مث
فعل ال فاعل له ،وكل حدث ال بد له من حمدث عقالً ،وإبضافة كاف الضمري الدالة على الفاعل ،فهو
توجيه من هللا لعبادة أكد به متام االلتزام جبواب الشرط (فخذوه ،فانتهوا) .فالرسالة النبوية عامة ابعتبار
العموم املعريف الرسايل ،وعامة ابعتبار العموم اخلطايب للمكلفني ،فلها عمومان ال خمصص ألحدمها(.)28
القانون الثاين :اعتماد احلقائق الشرعية ،واملصطلحات اإلسالمية ،واللغة العربية(:)29
ساع هلدم اإلسالم على مر الزمان هو الولوج يف ابب العبث املصطلحي ،لعلمهم
لقد كان مدخل كل ِ
أن املصطلحات أوعية املعاين( ،)30ومن خالل بث اخللل يف املصطلحات ،بطريق التوليد املصطلحي
احلادث ،أو إحداث اخللل يف فهم املصطلح الشرعي ،وكال الطريقني مستخدمني حبسب الفلسفة الفكرية
اخلاصة بكل انقد ،وبذلك ميكن قيادة دفة الفهم الديين مبقود املصطلحات املولدة ،أو الفهم املصطلحي
احلادث ،وبه حيدث القلق الديين الذي يسعون له .ولذا فمن قوانني التجديد الديين املشروع أن يكون
على وفق الضبط املصطلحي الشرعي ،واحلقائق الدينية ،وابلفهم الشرعي اإلسالمي ،إعماالً للضبط
الداليل لأللفاظ ،ابعتماد اللغة العربية ،واالبتعاد عن "تعدد الوضع املؤدي إىل انبهام املقصد وخفاء
( )27الشريف ،جتديد اخلطاب الديين بني التأصيل والتحريف ،ص.22-21
( )28ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر ب=ن أيوب ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :حممد عبد السالم إبراهيم( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1991 ،1م) ،ج/4ص.285
( )29بس طامي ،مفهوم جتديد الدين ،ص ،31الزحيلي ،عطية ،جتديد الفقه اإلس المي ،ص ،197حس انني ،جتديد الدين مفهومه ،وضننوابطه ،وآاثره ،ص ،84الةنريف ،جتديد اخلطاب
الديين بني التأصيل والتحريف ،ص.25

( )30عمارة ،حممد ،معركة املصطلحات بني الغرب واإلسالم( ،القاهرة :هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع) ،ص.3
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املعىن"( .)31إن اعتماد اللغة العربية يف الفهم التجديدي قانون أساسي ،ال ميكن التجديد يف نوازل
احلوادث ،واالستدالل هلا من النصوص الشرعية العربية ،إال هبذه اللغة ،وعلى وفق قواعدها ،واجلهل
ابلعربية جهل مبعانيها ،ومضامينها ،وإمياءاهتا ،واشاراهتا ،وتنبيهاهتا ،واإلخالل هبذا القانون إخالل ابملنهج
اإلسالمي ،وخروج عن اتباع املنهج اإلهلي اخلالد ،الذي يعطي العقل السوي رحابة يف التطوير ،والتجديد،
وبقوانني انظمة توائم بني العقيدة ،والعقل ،واللغة ،والواقع ،إىل سجن العقل يف املنهج البشري احلادث،
وح ِدهِ حبدود فهم الغري ،وفكر اآلخر.
َ
إن اإلخالل يف املنهج التجديدي ابللغة العربية يف فهم النصوص الشرعية ،وتفسريها ،وإحداث مواضعات
على غري تلك القواعد العربية؛ هو طريق للطعن يف ذات النصوص ،وإسقاط لركن قامت به وعليه ماهيتها؛
وهو ركن الصدق املطلق ،والقداسة التامة ،كما أن العمل بغري القواعد العربية ،عمل تطويري من خارج
املنظومة الدينية ،ونتائجه خارجة عن احلقيقة ،والواقع ،واملضمون ،والعقل .أما من التزم املنهج الشرعي
العلمي التأصيلي املعقلن ،إبعمال القواعد العربية يف التجديد الديين املشروع ،فسيصل للنتائج املنشودة،
واملتسمة ابملرونة والتمدد ،ومواكبة الواقع على وفق تلك القواعد ،ال على وفق األهواء ،واألمزجة
النفسية(.)32
القانون الثالث :اعتبار التخصص يف العمل التجديدي(:)33
إن دخول غري املتخصصني يف احلقل اإلسالمي ،أمر يؤدي إىل االحنراف ،والتخبط املفاهيمي ،خصوصاً
إذا صاحب هذا الدخول ،سوء املقصد ،وخبث السريرة .لعل من انفلة القول أبن املنظومة الدينية
اإلسالمية تقوم على احرتام التخصص ،وسؤال أهل اخلَبة وحتث على ذلك ،ضبطاً جملرايت احلياة،
( )31السريري ،جتديد علم أصول الفقه ،ص.166
( )32السريري ،القانون يف تفة النصوص ،ص.93 ،92
( )33حس انني ،جتديد الدين مفهومه ،وض ن ن ن ننوابطه ،وآاثره ،ص ،82بكار ،عبد الكرمي ،جتديد اخلطاب اإلس ن ن ن ننالمي الريى واملض ن ن ن ننامني( ،الرايض :مكتبة العبيكان ،ط2011 ،2م)،
ص.127
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وانتظاماً لسننها ،وصوانً هلا من اخللل واالحنراف ،قال تعاىل يف كتابه العزيز{ :فَاسأَلُوا أَهل ِّ
الذ ْك ِر إِن ُكنتُ ْم
ْ َْ
اسأ َْل بِِه َخبِ ًريا} [سورة الفرقان.]59:
َال تَ ْعلَ ُمو َن} [سورة النحل ،]48:وقال تعاىل{ :فَ ْ
القانون الرابع :االعتدال التجديدي(:)34
من القوانني الناظمة لسري العملية التجديدية املشروعة ،قانون االعتدال التجديدي ،والذي يقتضي االبتعاد
عن اإلفراط والتفريط التجديديهني ،فاملنهجية التجديدية منهجية وسطية معتدلة ،وتركها موجب للحرج
الشرعي ،والوقوع يف الظلم يف هذا الباب .فمن مهمات التجديد مواجهة شىت أشكال الغلو والتفريط.
ومن تلك الصور صورة التجديد احلداثي ،اجلامع بني صفيت الغلو والتفريط .فاحلداثيون غالة يف تنزيل
املنظومة الغربية وإعماهلا يف الفقه اإلسالمي ،ومتطرفون يف إعمال فأس اهلدم يف النصوص الشرعية،
والتشكيك يف الثوابت العقدية ،ومفرطون يف التحلل من الضوابط الدينية ،والتعدي على حدود الدين
اإلسالمي الذي ينتسبون له.
القانون اخلامس :اتسام اجملدد بشروط أهلية التجديد(:)35
من قوانني النظر الصحيح ،والعمل املستقيم ،أن يقدم على العمل أهله املتمكنون من قواعده ،واملؤهلون
ملمارسته ،ومن ذلك التجديد الديين ،املنسوب إىل الدين ،فال يقدم على هذا العمل إال من أتهل له
ابمتالك األهلية ،واألدوات االجتهادية ،والقواعد العلمية والعقلية ،اليت يهتدي هبا يف جماري النظر،
والتجديد ،واالجتهاد.

( )34بسطامي ،مفهوم جتديد الدين ،ص ،35حسانني ،جتديد الدين مفهومه ،وضوابطه ،وآاثره ،ص.91
( )35بس طامي ،مفهوم جتديد الدين ،ص ،36 ،35أمامة ،التجديد يف الفكر اإلسننالمي ،ص ،45الزحيلي ،عطية ،جتديد الفقه اإلسننالمي ،ص ،185الش ريف ،جتديد اخلطاب الديين

بني التأصيل والتحريف ،ص ،18حانني ،جتديد الدين مفهومه ،وضوابطه ،وآاثره ،ص.36
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اثلثاً :أهلية اجملدد(:)36
ينبغي على من أقدم على التجديد "أن تكون له األهلية لقيادة الفكر يف عصره"( ،)37وشروط هذه
األهلية تتمثل يف مخس عناصر جمملة وهي( :عقيدة ،علم ،عقل ،عدالة ،مشولية).
الشرط األول :سالمة عقيدة اجملدد ومنهجه:
من شروط اجملدد أن يكون أوالً من أهل هذه امللة احملمدية ،على النحو الذي جاء به الرسولصلى هللا
عليه وسلم( ،)38كما أنه ال ميكن للدين أن يعود صافياً كما جاء من منبعه إال بصفاء عقيدة من أراد
إعادته إىل هيئته األوىل ،جمرداً عن كل ما خالطه من بدع وضالالت واحنرافات ،وإعادة ما أُبعد عنه ،وما
اندرس من معامله .وأيضا مما يلزم حتت هذا الشرط حسن مقصد اجملدد ،وبعده عن املزاج النفسي ،وجترده
عن األهواء ،وترك كل ما يضر بصحة التجديد ،والنظر إىل ما ميكن جتديده بعد معرفة أحواله على
احلقيقة ،فال يكون ذوقه املعريف هو معياره ،ومرجعه ،ومزاجه النفسي هو مأخذ حكمه ،ودليل جتديده(.)39
الشرط الثاين :التمكن العلمي:
من شروط أهلية اجملدد امتالكه القدرات العلمية العالية ،وأن يكون جمتهداً( ،)40فاجملتهد قادر على حل
معضالت املسائل ،وجديد النوازل ،فاالجتهاد شرط أهلي واجب وجوده وجوابً شرعياُ ،ووجوابً صناعياً.
فينبغي على اجملدد أن يكون حميطاً مبدراك الشرع ،ومقاصد األحكام" ،متمكناً من استثارة الظن ابلنظر
فيها ،وتقدمي ما جيب تقدميه ،وأتخري ما جيب أتخريه"(.)41
( )36بس طامي ،مفهوم جتديد الدين ،ص ،36 ،35أمامة ،التجديد يف الفكر اإلسننالمي ،ص ،45الزحيلي ،عطية ،جتديد الفقه اإلسننالمي ،ص ،185الش ريف ،جتديد اخلطاب الديين
بني التأصيل والتحريف ،ص ،18حانني ،جتديد الدين مفهومه ،وضوابطه ،وآاثره ،ص.36
( )37بسطامي :مفهوم جتديد الدين ،ص.37

( )38الشريف ،جتديد اخلطاب الديين بني التأصيل والتحريف ،ص18
( )39السريري ،جتديد علم أصول الفقه ،ص.48 ،41
( )40املناوي ،فيض القدير شرح اجلامع الصغ  ،ج/1ص.10

( )41الغزايل ،أبو حامد ،حممد بن حممد ،املةتصف يف علم ايصول ،حتقيق :حممد بن سليمان األشقر( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1997 ،1م) ،ج/2ص.382
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الشرط الثالث :صفاء الذهن ،ونفاذ البصر ،واستقامة الفكر ،وفهم الواقع )42(.فالعقد الناظم ،والقاسم
املشرتك هلذه الصفات ،كوهنا صفات عقلية ِ
موجهة لفعل اجملدد .إن من املدارك العلمية الواجبة يف حق
اجملدد ،مجعه بني فقه األحكام الشرعية ،وفقه األحوال الواقعية ،واإلحاطة هبما ،وفهمهما فهماً مستوعباً
غري حمهكم للواقع على النص ،بل جامع بينهما
ملا استجد من صور الواقع احلديثة ،يف توافق حمكم بينهماَ ،
مجعاً يكون به قادراُ على إصدار األحكام اجلديدة ،والوصول إىل معرفة حكم هللا ورسوله فيها ،مراعياً
فقه املاالت ،وب ِ
عد النظر ،غري خاضع لتأثري خارجي جينح به عن سبيل النظر التجديدي الصحيح.
ُ
الشرط الرابع :عدالة اجملدد
العدالة ملكة نفسية تنعكس آاثرها على صفحة الظاهر ،وحركات اجلوارح ،فهي استقامة وسالمة،
استقامة يف الدين ،وسالمة من الفسق .فهي صفة جيب أن يتحلى هبا اجملدد ،فهي رسوخ نفسي ،وضبط
داخلي ،وضمان مكنوين ،يدفعه التقوى ،وسالمة املروءة إىل صون دين الناس ،وعدم خرمه ،وثلمه،
وعدم الكذب لتحريفه ،وتبديله ابسم التجديد؛ مما يدفع الناس إىل الثقة به ،واالطمئنان لقوله املتوافق
مع فعله .لذا فالعدل من املسلمني من مل يُظن به ريبه( ،)43ومل ُحتط به شكوك .واحلداثيون ممن حتيط هبم
هالة من الريبة ،والشك ،إضافة النعدام العدالة ،واخنرامها ،بسعيهم الظاهر لثلم الدين ،وهدم أصوله،
ونسفها ،كما صرحوا بذلك ،ومنهم حممد شحرور (حمل الدراسة).
الشرط اخلامس :مشولية اجملاالت ،وعمومية األفراد(:)44
املتعدى له،
اجمل ِّدد اسم فاعل من املصدر (جتديد) ،وهو من أمساء التعدية ،وهذه التعدية مستلزمة لعموم َ
فيجب أن يكون جتديد اجملدد شامالً لكل جوانب اجلهة املقصودة ابلتجديد ،جامعاً عمله بعلمه ،وفعله
( )42القرض اوي ،شنريعة اإلسننالم صنناحلة للتطبي يف كل ممان ومكان( ،القاهرة :دار الص حوة للنش ر والتوزيع ،ط1993 ،2م) ،ص ،146الش ريف ،جتديد اخلطاب الديين بني التأصننيل
والتحريف ،ص.19
( )43البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،ص.78

( )44أمامة ،التجديد يف الفكر اإلسالمي ،ص.48 ،47
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بقوله .فيجب أن يكون جتديد اجملدد جتديداً شامالً لكل اجلوانب اليت طرأ عليها التغيري ،والتحريف،
كجوانب الفكر ،والسلوك( ،)45مستهدفاً كل ما ميكن أن يعود على دين اإلسالم ابإلفساد ،واخللخلة،
والتشكيك ،بتفنيد الشبهات ،والتحذير من طرقها ،وسَب مسالكها ،وسد منافذها ،وتصويب األفهام،
واألفكار ،وطمس معامل البدعة ،ببث العلم النافع ،وبيان حقيقة اإلسالم الصحيح ،املتجرد عن تلبيسات
امللبسني ،وتشكيكات املشككني ،ومواجهة شىت أشكال الفساد اجملتمعي ،واألممي.
جيب على اجملدد أن يعمل على إصالح األفكار املشوهة ،والسلوكيات املنحرفة ،وأن يشمل جتديدة
جيشي املنازعات النفسية ،من الشهوات والشبهات ،وما كان ورود الشبهات إال من ابب الشهوات،
والشهوات طريق التكبل أبغالل الدنيا ،فإن الركون إىل الدنيا ،مع الغفلة عن اآلخرة سبب يف هالك
القرى ،كما دلنا على ذلك القرآن الكرمي ،حني بني سبب إهالك القرى اليت كفرت ابهلل ،وبرسله ،هو
شهواهتم الدنيوية ،اليت أتت األداين لضبطها ،وتقوميها لصفاء اجملتمعات ،وطهارة احلياة.
إن مما يشرتط يف اجملدد أن يعم جتديده أهل ذلك العصر كما قاله السيوطي ،والعظيم آابدي( ،)46يستفيد
الناس منه ،ويستهدون هبدية ،ويسرتشدون بطريقه" ،حىت مبعث اجملدد اجلديد على األقل"( ،)47وأن
خيلف بعده آثراً ظاهراً ،ودعوة إصالحية هادية ،لفكر الناس ،وسلوكهم ،وحياهتم.
حقيقة دعوى التجديد احلداثي يف الفقه اإلسالمي:
على هليب حروب ماضية ،وأتون حروب حاضرة عنواهنا "احلرب الكونية على اإلرهاب" ،تتغري خطاابت
التجديد احلداثية تغيرياً متنامياً ،مستمدة شرعيتها من طرح نفسها كطوق جناة ،وبوابة خروج من ألسنة
حريق تلك احلروب ،ومنهم حممد شحرور (حمل الدراسة) حني وضع مشروعه موضع النجاة واحلل بعد
حرب 1967م.
( )45أمامة ،التجديد يف الفكر اإلسالمي ،ص.47
( )46العظيم آابدي ،عون املعبود ،ج/11ص.265 ،264
( )47أمامة ،التجديد يف الفكر اإلسالمي ،ص.48
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يرى كثري من احلداثيني أن التخلف احلضاري احلاصل يف اجملتمعات اإلسالمية ،سببه تلك الدوغمائية
الدينية ،وذلك اجلمود الفقهي الفكري املصادم لناموس احلياة القائم على دميومة التطور احليايت .وهذه
النظرة تقوم على أصل نظرهتم للدين اإلسالمي ،الذي يرون فيه مصدر التخلف القيمي ،ورجعية املبادئ
الدينية القائمة على إذالل اإلنسان ،وتقييد حياته ،طبقاً لعقائد غيبية غري مادية وال حمسوسة( .)48وتستمد
هذه اخلطاابت احلداثية التجديدية أفكارها األساسية من مائدة االستشراق الغريب ،املتوجه يف دراساته
إىل هدم الدين اإلسالمي ،واملصوغة ابملناهج الفيلولوجية ،فتواضع احلداثيون على مشاريع عربية املظهر،
غربية املخَب مسيت مبشروعات (نقد الرتاث) ،يف قراءات نقدية جتديدية جديدة( )49توجه معاول هدمها
حنو الفقه اإلسالمي إلنزاله  -والرتاث الديين بشكل عام -موضع املتهم احملكوم عليه ،فهو تغيري ديين
يسعى له احلداثيون خللق دين جديد ،يتوائم مع معايري احلداثة وقيم الغرب ومفاهيم العصر احلديث.
إن أساس النقد احلداثي قائم على تقزمي الفقه اإلسالمي ،وإلباسه ثوب سواد التسيس الفقهي،
واالستجالب املاضوي ،رغم عدم أهلية نقاد الرتاث احلداثيني ،وعدم متكنهم من أصول الدين اإلسالمي.
فالناقد العادل ُملم ابملادة املنقودة ،إملاماً ميَُ ِكنٌه من استبصار منافذ النقد ومفاصل اخللل .ولذا فحقيقة
دعوى التجديد اليت أتت هبا مشاريع التجديد احلداثي ،والنقد الرتاثي؛ ليس يف حقيقتها شيء من حقيقة
التجديد اليت سبق بياهنا؛ بل حقيقة دعوهتم حماطة بسياج التشكيك العام( ،)50فهي دعوة إىل التغيري
اجلذري ،والتبديل الشامل حلقائق الفقه اإلسالمي ،إبخضاعه حلاكمية العقل اإلنساين ،وأصالة االستقالل
الفردي.

( )48البهي ،الفكر اإلسالمي احلديش وصلته ابالستعمار الغرد ،ص.50 ،39
( )49السكران ،إبراهيم بن عمر ،التأويل احلداثي للرتاث التقنيات واالستمدادات( ،الرايض :دار احلضارة للنشر والتوزيع ،ط2014 ،1م) ،ص.12 ،7
( )50البهي ،الفكر اإلسالمي احلديش وصلته ابالستعمار الغرد ،ص.39
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إن ما يدعو له حممد شحرور كممثل عن التجديد احلداثي هو ذات ما مت ذكره من التغيري الشامل،
واالنقالب الثوري الكامل على أسس الفقه اإلسالمي( ،)51وأصوله ،وهو ما اصطلح عليه مبصطلح
احلنيفية ،معتَباً ذلك أصال إبراهيميًا دعا له نبينا إبراهيم  .)52(فاحلنيفية هي التطور والتغري املقابل

للثبات ،فليس مث اثبت عند شحرور سوى هللا ،فاألحادية صفة هللا وحدة ،وما عداه فمتعدد ،ومتغري،
ومتطور ،خاضع للسريورة والصريورة( .)53ويف واقع األمر ،فإن حقيقة التجديد احلداثي للفقه اإلسالمي؛
هو عني (التغريب)( ،)54بنزع الثوب اإلسالمي ،والعمامة الدينية والتَبؤ منهما ،ولبس القبعة الغربية،
ومواالة خلفياهتا الفكرية والفلسفية واالستعمارية ،أبخذ (كل) ما يف الغرب املتطور احلديث ،ونبذ (كل)
ما يف الفقه اإلسالمي املتخلف القدمي –بوصفهم .-وقد بني أبو احلسن الندوي وكذا حممد البهي –
رمحهما هللا-حقيقة هذه الدعوات التجديدية اإلصالحية ،وما آلت إليه من حتريف للدين ،وعبث يف
مسلماته .فبيهنا جوهر دعوة سيد أمحد خان يف اهلند ومنطلقاهتا ،واليت متثل شكالً من أشكال التجديد
واإلصالح املمنوع املذموم ،واليت تدعو إىل تقليد احلضارة الغربية ،واخلضوع للنظرية املادية ،والقوانني
أتويل حتريف ،وعبث ،وتغيري ،وتبديل(.)55
الطبيعية ،وقيامه بتأويل القرآن على أساساهتا َ
فالتصور التجديدي احلداثي يريد كنس كل ما ميكن أن يكون عائقاُ أمام هذه املردودات ،وما ميكن أن
يقف يف وجه حتقيق السعادة الشهوانية الدنيوية ،ولو كان على حساب الدين والقيم واألخالق .ولو كانوا
يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر ،وما فيه من حساب وعقاب؛ ملا كان يف آذاهنم وق ُر عن احلقيقة اإلميانية ،وهي
تنزيه القرآن وحقائقه الدينية عن أن أيتيه الباطل من بني يديه أو من خلفة ،فهذا هو دافع التغيري والتبديل.
( )51شحرور ،حممد ،حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي فقه املرأة( ،دمشق :األهايل للطباعة والنشر والتوزيع ،ط2000 ،1م) ،ص.189
( )52شحرور ،حممد ،اإلسالم واإلميان منظومة القيم( ،بريوت :دار الساقي ،ط2016 ،2م) ،ص.285 ،284

( )53شحرور ،حممد ،دليل القراءة املعاصرة للتنزيل احلكيم املنهج واملصطلحات( ،بريوت :دار الساقي ،ط2017 ،2م) ،ص.70
( )54القرضاوي ،من أجل صحوة راشدة ،ص.55
( )55الندوي ،أبو احلس ن ،علي احلس يين ،الصراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف ايقطار اإلسالمية( ،الكويت :دار القلم ،ط1983 ،4م) ،ص ،72البهي ،الفكر اإلسالمي
احلديش وصلته ابالستعمار الغرد ،ص.27
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طبيعة العالقة بني نظرية التطور والتجديد احلداثي يف الفقه اإلسالمي:
إن منشأ فكرة نظرية التطور أصالةً مأخوذةٌ مما ذكره أرسطو عن أزلية األجناس واألنواع يف الكائنات احلية
دون أفرادها اليت حتيا ومتوت ،وأن الرتقي العضوي ٍ
ترق تصاعدي يف األجناس واألنواع ،فاألدىن حيمل
بذور األعلى ابلقوة ،فمضمرات اجلنس السافل ،ظاهر جلي يف اجلنس العايل ،فمنشأ النظرية التطورية
وفكرهتا منشأ أرسطي يوانين ،وما زاده دارون على هذه النظرية هو قوله ابلتأثري الزمين يف حتول النوع
الفردي إىل ما هو أرقى منه( .)56ففي النظرة املادية إىل الذات اإلنسانية ابعتباره مادة خالية عن التأثري
اإلهلي ،كما يف نظرية التطور اليت اندى هبا دارون ،واليت أتت على إثر انقالب ِ
متأن تتسم به األفكار
رويداً رويداً ،حني وصلت فيه أورواب إىل العيش بشخصية مزدوجة جامعة بني املسيحية يف الكنيسة
والوجدان ،واهليلينية يف واقع احلياة والتفكري ،أدت إىل إحداث هزة قوية يف اجملتمعات األوروبية ،وذلك
ملا كان حييط بتلك املصانع املتطورة من بيئة داعية إىل احلرية املدنية ،واخلروج من ربقة اإلقطاعية القروية،
مما أثر على طبائع النفوس اجملتمعية ،ليشمل هذا التحول املستمر كافة مناحي احلياة يف تلك احلقبة ،مما
ولد شعوراُ نفسياً عميقاً ابلتغري ،والتطور ،وعدم الثبات( .)57يف هذه النظرية يعتَب الدين ُمنشأ اجتماعي
ٍ
خال عن القداسة ،والتأثري احليايت الفعال(.)58

( )56حممود ،زكي جنيب ،أمني ،أمحد ،قصة الفلةفة اليواننية( ،اململكة املتحدة :مؤسسة هنداوي سي آي سي) ،ص.148
( )57قطب ،التطور والنبات يف حياة البةرية ،ص.22
ولذا نرى التَبير احلداثي حاض ر لفرض هذا التغيري يف إقامة الدولة احلديثة ولو ابلقوة الدموية ،ويف هذا يقول حممد ش حرور" :مبدأ العنف يف قيام الدول واهنيارها قانون رابين ش هد به التاريخ
وما زال يشهد وسيظل كذلك إىل أن تقوم الساعة ،ألن الصراع بني األحادية والتعددية ليس سهالً بل هو صراع دموي مرير أحياان" .شحرور ،حممد ،الدولة واجملتمع هالك القرى وامدهار

املدن( ،بريوت :دار الساقي ،ط2018 ،1م) ،ص.242

( )58سامل ،عبد املعبود مصطفى علي ،نظرية التطور يف اإلسالم( ،القاهرة :رسالة دكتوراة ،جامعة األزهر ،كلية الدعوة وأصول الدين ،قسم العقيدة والفلسفة ،مل تطبع) ،ص.282
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لقد أدرك عقالء الغرب خطر هذه الدعوة االنقالبية على احلياة البشرية .ولذا يقول ستيوارت أودال" :إن
إجنيل الدمار هو الذي يقول لنا إن النمو هو التقدم"( .)59وقد استجلبت الدراسات االستشراقية
الفيلولوجية تلك الفكرة التطورية االنقالبية ،لتطبقها على الدين اإلسالمي احلق ،بنفس الدعوى اليت
تعامل هبا األوروبيون مع الدين املسيحي ،وهي أن انموس احلياة وجوانبها متطورة ،والدين متسم ابلثبوت،
مما يتسبب يف تصادم عام مع أصل هذا الناموس احليايت.
وهذا ما فعله احلداثيون العرب ،يف عالقة امتزاجية بني التجديد احلداثي التأويلي للفقه اإلسالمي ،وبني
االستشراق الفيلولوجي األستاذي ،فأتوا إىل الدين اإلسالمي فأعملوا فيه فأس اهلدم ابسم التجديد ،على
املستصحب من أصل مشولية النظرية الداروينية التطورية ،فالستحضروا النتيجة اليت
أساس التطور الديين
َ
يرمون إليها ،وأتوا على األسس التغريبية ،والفلسفة الغربية فجعلوها حاكمة على الدين اإلسالمي ،وأتوا
على دين اإلسالم تنقيباُ عما ميكن أن يكون أساساً شرعياً ميكن االستناد إليه يف جعل تلك األسس
الغربية شريعة إسالمية ،فكانت الشريعة موضع احملامي الذي يَبر كل ما يُفرض من مفاهيم غربية ،لدفع
متحصالً من دراسات تزعم التعمق والعدل
عدد من التُهم امللصقة به ،ليصلوا إىل هناية ما يريدون
َ
واإلنصاف ،إىل رد الفقه اإلسالمي مجلتاً وتفصيالً ،ابعتباره من وضع الفقهاء( ،)60وبدعوى مجود العقل
الفقهي على فقه الزمن املاضي ،ابستخدام تقنيتني استشراقيتني غري مَبهنتني ،قائمتني على أساس املغالطة
املتعمدة ،وهيمنة املزاج النفسي ،وعاكسة ملطوايت النفوس احلداثية جتاه الدين اإلسالمي بياانً بداللة
األثر على املؤثِر؛ ومها تقنية التوفيد املاضوي والتسييس الفقهي ،معممان على كافة مسائل الفقه
اإلسالمي( ،)61بل وعلى دين اإلسالم كله ابعتباره ديناَ مسيحياً بصبغة عربية.
( )59بري ،راف ابرتون ،إنةانية اإلنةان ،ترمجة :سلمى اجليوس( ،بريوت :مؤسسة املعارف1409 ،م) ،ص.230
( )60شحرور ،حممد ،الدين والةلطة قراءة معاصرة للحاكمية( ،بريوت :دار الساقي ،ط2017 ،3م) ،ص.304
( )61السكران ،التأويل احلداثي للرتاث ،ص.135 ،13 ،12
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يقول آدم متز يف اهتامه تفاصيل الفقه اإلسالمي ابلتسريب املاضوي" :والواقع أنه ظهر يف امليدان الفقهي
ما ظهر يف غريه من امليادين ،وأهم ما حدث هو تسريب آراء يف التشريع مما كان قبل عهد اإلسالم إىل
الفقه اإلسالمي ،كما أحييت من جديد بعض النظرايت اليواننية والرومانية القدمية"( .)62وهذا نفسه هو
الذي ذهب إليه "نولدكة" يف وصف تطريف للدين اإلسالمي ،بعد زعمه أتثر النبيصلى هللا عليه وسلم
ابليهودية ،واملسيحية "يستطيع املرء أن يستخلص من كل ذلك أن اإلسالم يف جوهره دين يقتفي آاثر
()63
املسيحية ،أو بعبارة أخرى :اإلسالم هو الصبغة اليت دخلت هبا املسيحية إىل بالد العرب كلها"
ويقول حممد شحرور (حمل الدراسة) يف وضوح اتم لتطبيق تقنية التوفيد املاضوي على احلجاب اإلسالمي
للمرأة" :أخذ العرب احلجاب عن الفرس الزرادشتيني  ...وقلد العرب البزنطيني يف عزل املرأة وانزوائها
ابملنزل...وتعزز هذا التقليد كلياً أايم الوليد الثاين يف العهد األموي .)64("...وقال" :أن أطروحة
احلجاب ...ليس هلا أساس شرعي أو ديين"( .)65وقال أيضاً واصفاً تفاسري العلماء ابنعدام العلمية،
واملصداقية ،متهماً إايهم ابلتوفيد التورايت" :إن كتب التفسري اليت تفسر التنزيل احلكيم من أوله إىل آخره،
ال تعين شيئاً ابلنسبة لنا من الناحية العلمية ،وليس هلا أي مصداقية؛ ألهنا ترتكز يف عمومها على التفاسري
التوراتية"( .)66ويقول مستخدماً تقنية التسييس الفقهي املوضوعي ،متهماً العلماء ابنعدام الوازع الديين
املانع من اخرتاع الفتاوى واألحكام ،وتسخريها يف صاحل السلطة احلاكمة ،لضمان مصاحلهم" :وأصبح
لكل بلد أمريها اخلاص...حىت أصبحت الطاعة الشرعية واجبة لذي الشوكة ،أي أن كل من تسلّم
السلطة ابلقوة طاعته واجبة ،وصار ذلك جزءاً من الفقه اإلسالمي" ،أي أن طاعة احلكام ،وأويل األمر
( )62متز ،آدم ،احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عصر النهضة يف االسالم ،ترمجة :حممد أبو ريدة( ،القاهرة :مكتبة وهبة ،ط1957 ،3م) ،ج/1ص.369
( )63نولدكه ،تيودور ،اتريخ القرآن ،تعديل :فريديريش شفايل( ،بريوت :مؤسسة كونراد-أدانور ،ط2004 ،1م) ،ص.8
( )64شحرور ،حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي فقه املرأة ،ص.354
( )65املرجع السابق ،ص.358

( )66شحرور ،دليل القراءة املعاصرة للتنزيل احلكيم ،ص.19
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مما ليس يف الفقه اإلسالمي ،وأُدخل على الدين ،ووضع فيه بُغية إصباغ الشرعية على السلطة احلاكمة،
ويقرر ذلك بقوله" :وقد مثل الفقهاء والقضاة وأهل الفتوى يف الدولة اإلسالمية النصري األول واألكَب
لسلطتها األحادية واملصدر الرمسي واحلصري لثقافتها ،ووصلت العالقة اليت جتمع بني الفقهاء والسلطة
إىل حد التماهي يف غالب األحيان ،ألن األخرية وجد يف الفقهاء والقضاة املشرعني هلا والداعم األكَب
لسلطتها عَب الفتاوى اليت يصدروهنا لتتمكن هذه الدول من إحكام سيطرهتا على لعامة حتت ظل نظام
أحادي ابإلكراه الديين .أما هؤالء الفقهاء ،فوجدوا يف دوام هذه الدول دواماً ملصاحلهم ،فقدموا إليها
الشرعية اليت حتتاج إليها لضمان دميومتها...ومنع اخلروج عليهم مقابل ضمان مناصبهم ومصاحلهم"(.)67
وبذلك يتضح لنا طبيعة هذا التماهي الظاهر بني التجديد احلداثي التأويلي ،وبني االستشراق الفيلولوجي،
وتطبيق ذلك على الفقه اإلسالمي ،استجالابُ للتوسعة الشمولية لنظرية التطور الدارونية على كافة مناحي
احلياة ،لتنسحب هذه النظرية كمعول هادم جلبل الفقه اإلسالمي ،حما ِولة هدمه بوسائل ذوقية ،وأتويالت
نفسية غري برهانية ،ليست من البحث العلمي ،وال من الواقعية يف شيء.
حقيقة دعوى القراءة املعاصرة:
يف هذا املطلب يتطرق الباحث إىل حقيقة القراءة املعاصرة اليت دعا هلا حممد شحرور ،بشكل عام ،معرضا
فيه عن تفاصيل القراءة الشحرورية املعاصرة ،وموقفه من أصول املعرفة الدينية ،وأساسات االستدالالت
الشرعية.
يرى حممد شحرور أن الفقه اإلسالمي مل يعد قادراً على مواكبة التطور احليايت ،بل هو يقبع يف حقبة
زمنية ماضية َمجَ َد عليها ،لذا فهو يسميه يف كتبه ب"اإلسالم التارخيي"( ،)68ويصف فقهاء املسلمني أبهنم
( )67شحرور ،الدولة واجملتمع هالك القرى وامدهار املدن ،ص.180
( )68شحرور ،حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ،ص.22
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"عبدة الرتاث"( ،)69ويصف عصور السلف ،واخللف ب"عصور االحنطاط"( ،)70وهذه األوصاف النفسية
تعكس لنا جزءاً من النفسية اليت يكنها شحرور للفقه اإلسالمي ،وميدان مبؤشر أويل عن النتائج اليت وصل
هلا شحرور يف قراءته ،وليس هذا حمل ذكرها.
إن العقل الفقهي عند حممد شحرور ،عقل دوغمائي تقليدي تراثي ،عاجز عن اإلنتاج املعريف ،وهذا
التمسك الفقهي ،واجلمود العقلي ،والفكري ،أنتج سطحية ثقافية ،وبساطة معرفية ،وأن الثقافة اإلسالمية
تعيد إنتاج نفسها يف كل عصر( .)71إن مشكلة املشاكل ،وطامة الطامات يف نظره واليت تشكل أمامه
سداً منيعاً دون العبث ابلفقه اإلسالمي ،هي تلك اهلامانية -نسبة إىل هامان-اليت يتحلى هبا فقهاء
اإلسالم ،وعبدة الرتاث الذين كلما تقدم بنا الزمان متسك املسلمون برتاثهم املوضوع أكثر من ذي قبل
للخروج من نفق املشاكل املعاصرة ،دون جتاوز ألصول الفقه الشافعية ،وال لوضع أسس علمية جديدة
لتنقيح األحاديث النبوية( .)72ولذا قدم حممد شحرور قراءته املعاصرة للفقه اإلسالمي ،حتريراً له من
التارخيية اإلسالمية ،وإخراج له من طغيان هاماانت الفقه اإلسالمي ،داعياً اإلنسان املسلم إىل أن "يتمرد
على املعتقدات البالية اليت حجرت العقل العريب ،وسجنته يف قوقعة عقائدية مدة طويلة من الزمن ،لبناء
جمتمعات حضارية متطورة"( .)73إذا فشحرور يدعوان إىل تقليده هو يف قراءته املعاصرة ال تقليد قراءات
الفقهاء ،وإىل االحتكام لعقله هو ال إىل شريعة اإلسالم الرابنية اليت نقلها لنا الفقهاء .وبنتيجة أخرى هو
كل القرآ َن بعينه ،وعلى طريقة فهمه مبا يسمى بنظرية "النص املفتوح" ،و"املعرفة أسرية
يدعوان إىل أن يقرأ ٌ
أدواهتا".
( )69شحرور ،حممد ،جتفيف منابع اإلرهاب( ،بريوت :دار الساقي ،ط2018 ،2م) ،ص.90
( )70شحرور ،الدين والةلطة قراءة معاصرة للحاكمية ،ص.301
( )71شحرور ،دليل القراءة املعاصرة للتنزيل احلكيم ،ص.16
( )72شحرور ،الدين والةلطة قراءة معاصرة للحاكمية ،ص.305
( )73شحرور ،الدين والةلطة قراءة معاصرة للحاكمية ،ص.295
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إن حقيقة القراءة التجديدية املعاصرة اليت يدعو هلا حممد شحرور ،هي دعوة ثورية انقالبية على كل
ثوابت الدين ومقرراته ،تقوم على اخرتاق األصول ،والقطيعة االبستمولوجية(( )74املعرفية) مع الفقه
اإلسالمي ،والثورة على املنظومة الدينية التارخيية" ،فالتجديد ال يسمى جتديداً إال إذا مت فيه اخرتاق
األصول"( ،)75وقُرأ فيه "التنزيل على أساس معارف اليوم" ،وب "اعتماد أصول جديدة للتشريع
اإلسالمي"( ،)76كما عنون به أحد كتبه "حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي" .فقراءته هتدف إىل "إعادة
أتصيل األصول ،وإعادة النظر يف أدوات املعرفة املستعملة" ،و "أن نؤسس أصوالً جديدة للفقه اإلسالمي
املعاصر...فإذا استعملنا أدوات جديدة الستنباط املعرفة ،فسنحصل على تشريع إسالمي جديد ...
فاملعرفة أسرية أدواهتا"( ،)77ف "علينا وضع أسس وأصول معاصرة جديدة إذا أردان إنتاج فقه إسالمي
جديد"( ،)78فهو داع إىل حماكمة القرآن ملعارف كل عصر وأدواته ،فيفهم يف كل عصر حبسب أدوات
كل زمان ،وهذا نزع ظاهر للقداسة القرآنية املتعالية ،وانعدام للثابت املعنوي يف الدالالت القرآنية ،وتقر ٌير
لتارخيية القرآن الكرمي .فهذا الفقه اإلسالمي ومنظومته املعرفية ،عائق ابستمولوجي (معريف) مانع من هذا
التجديد املتهافت ،ومانع من الوصول للحقيقة اليت يسعى شحرور للوصول إليها ،وال طريق إال إبزالة
عائق األصول الدينية ،والثوابت الشرعية ،والقطيعة املعرفية التامة الشاملة مع املنظومة املعرفية اإلسالمية،
واستبداهلا مبنظومة معرفية أخرى .وقد بني حممد شحرور سبب هذا الدعوة االخرتاقية للثوابت فقال" :وقد
كان سبب اخرتاقنا هلذه الثوابت ،أننا رأينا أن الكثري من أطروحات التجديد يف هذه الساحة الفكرية ال

()74

ذك ر مص

ط ل ح ال ق ط ي ع ة امل ع رف ي ة ب ع د ( ) 1:40س

اع ة وارب ع ون دق ي ق ة م ن حم اض

https://www.youtube.com/watch?v=4JnzKXRtXzI
( )75شحرور ،دليل القراءة املعاصرة للتنزيل احلكيم ،ص.16
( )76شحرور ،الدين والةلطة قراءة معاصرة للحاكمية ،ص.296
( )77شحرور ،الدين والةلطة قراءة معاصرة للحاكمية ،ص.307
( )78شحرور ،حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ،ص.189
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معىن هلا ،وال تؤيت مثارها ،ألهنا تكرار للذات وللسلف"( .)79ونسب الفضل يف الوصول لنتائجه هلا إىل
اخرتاق ثوابت املنظومة الرتاثية وال سيما الفقه وأصوله ،فقال دون أدىن مواربة" :سيكتشف القارئ ...معىن
وحمتوى القراءة املعاصرة اليت مت التوصل إليها بفضل اخرتاق الكثري مما يسمى ابلثوابت يف املنظومة الرتاثية،
وخاصة الفقه وأصوله اليت وضعها أانس عاشوا يف القرون اهلجرية األوىل ،وهي –برأينا-ال حتمل أي
قدسية.)80("...
إن استخدام تقنية اهلدم واالستبدال اليت جرى عليها شحرور يف قراءته املعاصرة ،تتيح له َح َل نفسه من
أي قيود أو ضوابط ميكن من خالهلا حماكمة النتائج الصادرة عن قراءته ،فهذا اهلدم املوجه للثوابت
الشرعية ،يفسح أمامه اجملال الستخدام أي وسيلة يستهويها مزاجه النفسي ،وتتواءم مع الفلسفة الغربية
املستجلبة ،وتوصله للنتيجة اليت وضعها سلفاً ،لتكون صورةُ النتائج اليت توصل هلا صورةً اجتهاديةً ظاهرةً،
جرى فيها جمرى اجملتهدين ،ودخل هبا يف زمرة اجملددين .فالقراءة املعاصرة إذا هي قراءة سلبية تغيريية،
تسلب الفقه اإلسالمي العلمية واملصداقية ،وتعطيها لنفسها( ،)81تدعو فيها إىل تغيري النظرية املعرفية
اإلسالمية ،واستبدال األصول االستداللية للفقه اإلسالمي ،واعتبارها اجتهادات مرحلية تنظيمية
ظرفية( ،)82وصلت حد التهافت ،وفقدت صالحيتها()83؛ مبنظومة معرفية جديدة ،تقوم على أساسات
فلسفية ورايضية حديثة ،ميكن هبا الوصول لألحكام اليت ال تتصادم مع التطور احليايت الواقع ،وال تعود
على الفلسفة احلديثة ابلنقض والرفض.

( )79شحرور ،دليل القراءة املعاصرة للتنزيل احلكيم ،ص.16
( )80املرجع السابق ،ص.16
( )81شحرور ،دليل القراءة املعاصرة للتنزيل احلكيم ،ص20
( )82شحرور ،حممد ،الةنة الرسولية والةنة النبوية ريية جديدة( ،بريوت :دار الساقي ،ط2016 ،3م) ،ص.87
( )83شحرور ،الةنة الرسولية والةنة النبوية ريية جديدة ،ص.211
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إن أسس هذه القراءة املعاصرة إمجاالً تقم على أساس مصدرية املعرفة اإلنسانية من الفلسفة املادية خارج
الذات ،وتدعو إىل اعتماد املعرفة العقلية املنطلقة من احلسيات( ،)84وتتمثل هذه القراءة يف إعادة تشريع
الفقه اإلسالمي تشريعاً مدنياً حنيفياً متطوراً متناسباً مع رغبات الناس ،وأعرافهم ،ومواكباً لسياق تطورهم
التارخيي( ،)85جاعالً العقل اإلنساين ،واحلرية الفردية قدس األقداس(.)86
تنطلق القراءة املعاصرة حملمد شحرور من منهجني أساسيني" :املنهج اللغوي ،واملنهج الرايضي"(.)87
أوالً :املنهج اللغوي:
اعتمد حممد شحرور املنهج التارخيي العلمي يف الدراسات اللغوية ،جامعاً بني منهج عاملني من علماء
اللغة ،مها :ابن جين ،وعبد القاهر اجلرجاين ،فلفق لنفسه منهجاً جديداً ،يقوم على عالقة تالزمية بني
النطق ،والتفكري ،إبدراك العالقة الذهنية بني الصوت ،وما يشري إليه ،ابعتبار ذلك النواة األوىل يف تكوين
الفكر اإلنساين ،وعلى مبدأ التطور اللغوي من املشخص إىل اجملرد ،وعلى مبدأ إنكار الرتادف ،وهو حمور
هذا املنطلق ،وركيزته األساسية(.)88غري أن حقيقة اعتماده يف قراءته املعاصرة قائم على نتائج اللسانيات
احلديثة ،ومناهجها يف دراسة النصوص ،دون تفريق بني مقدس ،وغري مقدس.
اثنياً :املنهج الرايضي:
اعتمد شحرور املنهج الرايضي احلديث يف خط موا ِز ،ومكمل للمنهج اللغوي ،مسلماً بيقينية النتائج
اليت يُتوصل هلا من خالل إعمال املنهج الرايضي ،ملسلمة ذهنية تقول بيقينية النتائج الرايضية ،لبداهة
( )84شحرور ،حممد ،الكتاب والقرآن ريية جديدة( ،بريوت :دار الساقي ،ط2018 ،5م) ،ص.43
( )85شحرور ،الكتاب والقرآن ريية جديدة ،ص.623

( )86شحرور ،الةنة النبوية والةنة الرسولية ريية جديدة ،ص.173
( )87لقاء ص حيفة الس فري ،اتريخ -18فَباير2012 -م ،https://shahrour.org/?p=1935 ،الس يف ،خالد بن عبد العزيز ،ظاهرة التأويل احلدينة يف الفكر العرد املعاص ننر
دراسة نقدية إسالمية( ،جدة :مركز التأصيل للدراسات والبحوث ،ط2015 ،2م) ،ص.211

( )88شحرور ،الكتاب والقرآن ،ص ،46-43 ،22-20دليل القراءة املعاصرة للتنزيل احلكيم ،ص.26
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مبادئها ووضوحها ،ابستخدامها طريقة االستنتاج ،واالستنباط( ،)89واليت تعَب بشكل مباشر عن مبدأ
عدم التناقض بني النتائج ،ومقدماهتا ،ولذا فهو منهج أصيل عند حممد شحرور .لقد تعامل شحرور مع
األلفاظ القرآنية تعامالً رايضياُ قيمياً ،فحرف الواو ليس له إال داللة حمدودة غري متعددة وهو أنه حرف
يقتضي املغايرة ،أو عطف اخلاص على العام( ،)90كداللة الرقم الرايضي على قيمته احملدودة .فهذه الرمزية
الرايضية تتمظهر يف "نظرية احلدود" ،اليت تتشكل من حدين أعلى ،وأدىن ،كآلية لالجتهاد يف األحكام
ضمن حدود هللا( ،)91وهذا ما قام به شحرور عملياً ،فأ هول هبا آايت القرآن ،واستبدل هبا أحكاماً جديدة
للفقه اإلسالمي ،وعلى ضوئها صاغ مفهوم "احلنيفية"(.)92
خامتة البحش
وختاماً فقد توصل الباحث إىل عدد من النتائج وهي كما يلي:
 -1التجديد حقيقة شرعية ،ورد هبا النص الشرعي ،واملراد منه :بذل الوسع يف إعادة الدين إىل ما
كان عليه زمن النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام رضي هللا عنهم ،ابلعمل ابلكتاب ،والسنة،
وإحياء ما اندرس من معامله الظاهرة ،والباطنة ،وضبط ما يُنتفع به من كل حضارة ،وفق قواعد الشريعة
اإلسالمية.
 -2التجديد الديين ينقسم إىل قسمني رئيسيني :التجديد املشروع احملمود ،والتجديد املمنوع املذموم.

()89
arguments-to-defend-that--https://www.quora.com/Is-mathematics-an-absolute-truth-What-are-some
mathematics-is-or-isn%E2%80%99t-an-absolute-truth

( )90شحرور ،الكتاب والقرآن ،ص.59
( )91شحرور ،حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ،ص.81

( )92شحرور ،حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي ،ص ،81دليل القراءة املعاصرة ،ص.70
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 -3تنقسم قوانني التجديد الديين إىل ثالث عناصر أساسية ،تدرج القوانني الفرعية حتتها ،وهي:
اجملددة ،والفهم التجديدي ،وأهلية اجملدد).
(املادة َ
 -4تستمد املشروعات احلداثية الداعية إىل جتديد الفقه اإلسالمي أفكارها األساسية من االستشراق
الغريب املصوغُ من املناهج الفيلولوجية.
 -5النقد احلداثي العريب يقوم يف أساسه على تقزمي الفقه اإلسالمي وتسييسه ،يقابله تضخيم للحضارة
الغربية وفلسفاهتا ،ووضعها موضع احلاكم على الفقه اإلسالمي املاضوي ،كما تقوم على الدعوة إىل
التغيري اجلذري ،والتبديل الشامل للفقه اإلسالمي وعلومه ،إبخضاعه حلاكمية العقل البشري ،وأصالة
االستقالل الفردي ،وعزل احلقائق الروحية اإلميانية ،واستبداهلا ابلنزعة املادية احملسوسة ،وهذه هي حقيقة
التجديد حبسب التصور احلداثي.
 -6تنظر الفلسفة احلداثية إىل اإلنسان ابعتباره ذات خالية عن التأثري اإلهلي الرابين ،وترتبط املشاريع
احلداثية أبصل دميومة التطور ،والصريورة املستمرة ،وهي دعوة انبعة من أصل التعميم الغريب لنظرية التطور
الداروينية اليت آلت يف طورها النهائي إىل العزل التام ألي أصول عقدية أو دينية ميتافيزيقية ،واعتبار الدين
ٍ
غريه.
منتجاً اجتماعياً خال عن أي قداسة ،ولذا تطاله سنة التطور الداروينية كما تطال كل شيء َ
 -7من تقنيات القراءة املعاصرة اليت دعا هلا شحرور؛ إعمال نظرية النص املفتوح ،فدعا الناس إىل أن
يقرأ كل شخص القرآن بعينه هو ،ال بعني فقهاء اإلسالم ،ودعاهم للتمرد على املعتقدات البالية –كما
وصفها-اليت حجرت العقل العريب.
 -8من أساليب حممد شحرور اليت استخدمها؛ أسلوب التالعب ابملصطلحات الشرعية ،مفرغاُ
مضامينها الشرعية ،ومعانيها الدينية ،ومبقياً لذات القوالب املصطلحية ،ليضع هلا مضامني خاصةٍ ،
ومعان
مستنبطة من منهجيته املعاصرة يف تفسري اآلايت القرآنية.
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 -9دعا شحرور للوصول إىل التجديد املطلوب ،بطريق إعادة أتصيل األصول ،واستبداهلا أبصول
جديدة معاصرة على قاعدة شحرور (املعرفة أسرية ألدواهتا).
 -10تعتمد القراءة املعاصرة عند حممد شحرور على أساس مصدرية املعرفة اإلنسانية من الفلسفة
املادية ،واعتماد املعرفة العقلية املنطلقة من احلسيات يف تشريع فقه مدين متطور ،متناسب مع رغبات
الناس وحريتهم اليت هي قدس األقداس.
 -11تنطلق قراءة حممد شحرور املعاصرة من منهجني أساسيني:
األول :املنهج اللغوي القائم على مركزية نفي الرتادف ،واعتماد نظرية النظم لعبد القاهر اجلرجاين.



الثاين :املنهج الرايضي ابعتماد مسلمة نفسية تقول بيقينية نتائج املبادئ الرايضية ووضوحها.
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املصادر واملراجع
األشقر ،عمر سليمان1982( ،م) ،خصائص الشريعة اإلسالمية( ،الكويت :مكتبة الفالح ،ط.)1
األلباين ،حممد انصر الدين1995( ،م) ،السلسلة الصحيحة( ،الرايض :مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،
د.ط).
أمامه ،عدانن حممد2004( ،م) ،التجديد يف الفكر اإلسالمي( ،الرايض :دار ابن اجلوزي ،ط.)1
بري ،راف ابرتون1409( ،م) ،إنسانية اإلنسان ،ترمجة :سلمى اجليوس( ،بريوت :مؤسسة املعارف،
د.ط).
بسطامي حممد سعيد2012( ،م) ،مفهوم جتديد الدين( ،اململكة العربية السعودية :مركز التأصيل
للدراسات والبحوث ،ط.)1
البهي ،حممد1984( ،م) ،الفكر اإلسالمي وصلته ابالستعمار الغريب( ،القاهرة :مكتبة وهبة ،ط.)11
حسانني ،حممد حسانني حسن2007( ،م) ،جتديد الدين مفهومه ،وضوابطه ،وآاثره( ،جائزة انيف بن
عبد العزيز آل سعود العاملية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعاصرة ،الدورة الثالثة ،ط.)1
خان ،وحيد الدين2015( ،م) ،جتديد الدين ،ترمجة :ظفر اإلسالم خان( ،نيودهليGood word :
 ،Booksد.ط).
اخلطيب البغدادي ،أبو بكر ،أمحد بن علي بن اثبت ،الكفاية يف علم الرواية ،حتقيق :أبو عبد هللا
السورقي ,إبراهيم محدي املدين( ،املدينة املنورة :املكتبة العلمية د.ط).
أبو اخلري ،مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي1405( ،ه1985-م) املقاصد احلسنة يف بيان
كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة ،حتقيق :حممد عثمان اخلشت( ،بريوت :دار الكتاب العريب،
ط.)1
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أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد،
(بريوت :املكتبة العصرية ،د.ط).
الزحيلي ،وهبة2012( ،م) ،موسوعة الفقه اإلسالمي والقضااي املعاصرة( ،دمشق :دار الفكر ،ط.)3
الزهراين ،سعيد عيضة1420( ،ه) ،االجتاه العقالين لدى املفكرين اإلسالميني عرض ونقض ،رسالة
دكتوراة( ،الرايض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،د.ط).
سامل ،عبد املعبود مصطفى علي ،نظرية التطور يف اإلسالم( ،القاهرة :رسالة دكتوراة ،جامعة األزهر ،كلية
الدعوة وأصول الدين ،قسم العقيدة والفلسفة ،د.ط).
السجستاين ،أبو داود ،سليمان بن األشعث ،سنن أيب داود ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد،
(بريوت :املكتبة العصرية ،د.ط).
السريري ،أبو الطيب مولود2006( ،م) ،القانون يف تفسري النصوص( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط.)1
________2016( ،م) ،جتديد علم أصول الفقه( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.)2
السكران ،إبراهيم بن عمر2014( ،م) ،التأويل احلداثي للرتاث التقنيات واالستمدادات( ،الرايض :دار
احلضارة للنشر والتوزيع ،ط.)1
السيف ،خالد بن عبد العزيز2015( ،ه) ،ظاهرة التأويل احلديثة يف الفكر العريب املعاصر دراسة نقدية
إسالمية( ،جدة :مركز التأصيل للدراسات والبحوث ،ط.)2
الشاطيب ،إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي2008( ،م) ،االعتصام ،حتقيق :هشام بن إمساعيل
الصيين( ،اململكة العربية السعودية :دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع ،ط.)1
شحرور ،حممد2000( ،م) حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي فقه املرأة( ،دمشق :األهايل للطباعة
والنشر والتوزيع ،ط.)1
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________2016( ،م) اإلسالم واإلميان منظومة القيم( ،بريوت :دار الساقي ،ط.)2
________2016( ،م) السنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة( ،بريوت :دار الساقي ،ط.)3
________2017( ،م) ،الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية( ،بريوت :دار الساقي ،ط.)3
________ ،)2018( ،جتفيف منابع اإلرهاب( ،بريوت :دار الساقي ،ط.)2
________2018( ،م) الدولة واجملتمع هالك القرى وازدهار املدن( ،بريوت :دار الساقي ،ط.)1
________2018( ،م) الكتاب والقرآن رؤية جديدة( ،بريوت :دار الساقي ،ط.)5
الشريف ،حممد شاكر2004( ،م) ،جتديد اخلطاب الديين بني التأصيل والتحريف( ،الرايض :جملة البيان،
ط.)1
العظيم آابدي ،أبو عبد الرمحن ،شرف احلق حممد أشرف بن أمري بن علي1994( ،م) ،عون املعبود
شرح سنن أيب داود( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.)2
عمارة ،حممد ،معركة املصطلحات بني الغرب واإلسالم( ،القاهرة :هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،
د.ط).
الغزايل ،أبو حامد ،حممد بن حممد1997( ،م) ،املستصفى يف علم األصول ،حتقيق :حممد بن سليمان
األشقر( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط.)1
ابن فارس ،أبو احلسني ،أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي1979( ،م) ،معجم مقاييس اللغة،
حتقيق :عبد السالم هارون( ،دمشق :دار الفكر ،ط.)1
القرضاوي ،يوسف (1993م) ،شريعة اإلسالم صاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان( ،القاهرة :دار
الصحوة للنشر والتوزيع ،ط.)2
________1998( ،م) ،من أجل صحوة راشدة( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط.)1
قطب ،حممد2009( ،م) ،التطور والثبات يف حياة البشرية( ،القاهرة :دار الشروق ،ط.)11
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ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب1991( ،م) ،إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :حممد
عبد السالم إبراهيم( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.)1
متز ،آدم1957( ،م) .احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عصر النهضة يف اإلسالم ،ترمجة:
حممد أبو ريدة( ،القاهرة :مكتبة وهبة ،ط1957 ،3م).
حممود ،زكي جنيب ،أمني ،أمحد ،قصة الفلسفة اليواننية( ،اململكة املتحدة :مؤسسة هنداوي سي آي
سي ،د.ط).
املناوي ،زين الدين ،عبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي1356( ،ه) ،فيض القدير شرح اجلامع
الصغري( ،مصر :املكتبة التجارية الكَبى ،ط.)1
الناصر ،حممد حامد2001( ،م) ،العصرانيون بني مزاعم التجديد وميادين التغريب( ،الرايض :مكتبة
الكوثر للنشر والتوزيع ،ط.)2
أبو نصر ،إمساعيل بن محاد اجلوهري1979( ،م) ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحد
عبد الغفور عطار( ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط.)4
نولدكه ،تيودور2004( ،م) ،اتريخ القرآن ،تعديل :فريديريش شفايل( ،بريوت :مؤسسة كونراد-أدانور،
ط.)1
الواحدي ،أبو احلسن ،علي بن أمحد بن حممد1994( ،م) ،الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،حتقيق
وتعليق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،الشيخ علي حممد معوض ،الدكتور أمحد حممد صرية ،الدكتور
أمحد عبد الغين اجلمل ،الدكتور عبد الرمحن عويس( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.)1

https://www.quora.com/Is-mathematics-an-absolutetruth-What-are-somearguments-to-defend-that-mathematics-is-or-isn%E2%80%99t-an-absolute-truth
https://www.youtube.com/watch?v=4JnzKXRtXzI
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