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 اتجاىات التجديد في علم أصول الفقو بين التبديد والتنديد 
 "دراسة تحليلية نقدية"

 
 د/ محمد عبد الرازق خضر                                                

 أسيوط جامعة اآلداب كلية - اإلسالمية الدراسات بقسم ا١تدرس
 الملخص:
إف التجديد يف شىت العلـو اإلسالمية السيما علم أصوؿ الفقو, أمر ال بد منو فهو   

ينبوعو الصايف, كمادتو ا٠تصبة كبغَت ىذا العلم ال ٯتكن للتجديد أف يكوف قائما, كقد تنوعت 
ا كاف كسطا بينهما, كرأل أف ا١تقاربات التجديدية يف ىذا العلم بُت اإللغاء كاٞتمود كمنها م

التجديد ال بد منو منطلقا من ضوابط كمعادل ال تلغي القدًن بل تعيد إليو جدتو كركنقو, لذا آثرت 
أف أكتب ْتثا يف ىذا ا١توضوع؛ ٕتلية لغوامض ىذا األمر كبيانا ١تا أشكل فيو, كنزكال من ٝتاء 

 النظريات إذل أرض العمل كالتطبيقات. 
ذا البحث أف يكوف يف مقدمة ك٘تهيد كثالثة مباحث كخا٘تة, مشلت كاقتضت طبيعة ى

ا١تقدمة األ٫تية كاألسباب كا١تنهج كا٠تطة, كاحتول التمهيد على تعريف ١تفهـو التجديد, كجاء 
ا١تبحث األكؿ يف ذكر مدارس التجديد كإتاىاتو, كالثاين ٤تددات التجديد كضوابطو, كالثالث يف 

 علم أصوؿ الفقو, مث جاءت ا٠تا٘تة ّٔا أىم النتائج كالتوصيات. آفاؽ كأ٪تاط التجديد يف
   كمن أىم النتائج:

 كأهنم ٕتديده ال العلم ىذا إلغاء إذل هتدؼ اٟتداثيُت من لكثَت التجديدية احملاكالت إف
 تكتفي للحداثيُت التجديدية احملاكالت عامة اٟتقيقة, كإف يف جديد ٔتحتول ال بفراغ يستبدلونو

التطبيقي, كصلى اهلل كسلم على سيدنا ٤تمد  العملي الواقع يف ٣تاؿ ٢تا كليس, فقط التنظَت على
 كعلى آلو كصحبو أٚتعُت. 

 
In the name of Allah the most gracious, the most merciful 
 
     Renewal in various Islamic sciences, especially the science 
of fundamentals of jurisprudence, is a must, as it is its pure 
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source, fertile material, and without this science, renewal 
cannot exist. The innovative approaches in this science have 
varied between cancellation and stopping, including what 
was between them. In my opinion, renewal is a must, based 
on controls and guideposts that do not negate the old but 
return it to its modernity and beauty, so I chose to write a 
research on this topic; as a clarification of the ambiguities of 
this matter and an explaining what was complicated, and 
turning from the fantasy of theories to the reality of work 
and applications. 
      The nature of this research required it to be in an 
introduction, preface, three topics, and a conclusion. The 
introduction included the importance, reasons, approach, and 
plan. The preface contained a definition of the concept of 
renewal. The first topic included mentioning the schools of 
renewal and its trends. The second included the 
determinants of renewal and its controls. The third: in the 
prospects and patterns of renewal In the science of the 
principles of jurisprudence, then the conclusion came with 
the most important findings and recommendations. 
From the most important results; The regenerative attempts 
of many modernists aim to cancel this science, not renew it, 
and they replace it with a void, not with new content in fact, 
and that the general renewal attempts of modernists are 
satisfied with theorizing only, and they have no chance in 
practice. 
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May God bless and peace be upon our master Muhammad, 
his family, and all his companions. 

 المقدمة
اٟتمد هلل رب العا١تُت, لو اٟتمد يف األكذل كاآلخرة كلو اٟتكم كإليو ترجعوف, ال ٨تصي 
ثناء عليو ىو كما أثٌت على نفسو, جل ثناؤه كعظم جاىو كال إلو غَته, كصلى اهلل على سيدنا 

كمكاف, كتركنا على احملجة البيضاء ٤تمد أرسلو اهلل رٛتة للعا١تُت بشريعة غراء صاٟتة لكل زماف 
ليلها كنهارىا, ال يزيغ عنها إال ىالك, صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كعلى كل من اىتدل 

 ىديو كاسنت سنتو إذل يـو الدين.أما بعد,,,
فبما الرسالة اإلسالمية الرسالة ا٠تا٘تة لذا جعلها اهلل عابرة لألزمنة كاألمكنة, كمواكبة 

ستجدات, كىي رسالة كاقعية ربانية كسطية إنسانية مصانة من التبديد كالتحريف, فهذه للنوازؿ كا١ت
الرسالة متجددة ال ٗتلق على مر العصور كالدىور ال تكدرىا الدالء فينابيعها صافية كظال٢تا 
ضافية, كمن ىنا يتضح أف التجديد كاف ٫تا كاضحا حاضرا منذ بدأ الوحي, كيظهر ذلك ١تن 

التشريع كتطوره, ككذلك السياقات التارٮتية للعلـو اإلسالمية, كمقاربات التجديد يتتبع مراحل 
 على ٥تتلف مستوياتو كمقتضاياتو .

كا١تتأمل يعلم أف التجديد حاجة ملحة كضركرة ٤تتمة, كىذا ما يقتضيو مزاج العصر, 
ا كاف التجديد ال بد كسرعة اٟتياة؛ ألف القضايا ال تناىي ٢تا كاألزماف تتغَت كاألحواؿ تتبدؿ؛ لذ

منو يف شىت العلـو اإلنسانية السيما علم أصوؿ الفقو, الذم ىو ينبوعو الصايف, كمادتو ا٠تصبة 
كبغَت ىذا العلم ال ٯتكن للتجديد أف يكوف قائما, كٔتا أف ٤تاكالت التجديد كالدعوة إليو منها ما 

سلك ا٢تدـ كالتبديد ال سلك إتاىا اإللغاء كابتكار قواعد جديدة لضبط الفهم فسلك م
التجديد, كمنها إتاه ارتضى اٞتمود كالوقوؼ على كالـ السابقُت من غَت تغيَت كال تعديل كال 
إصالح كال تطوير خوفا منهم على أصوؿ الشريعة ككال ا١تنهجُت مرفوض عند التأمل كالنظر, 

اٞتمود, ككاف كسطا  كىناؾ إتاه ثالث سلك مسلك الوسط بُت االٕتاىُت, فلم ير اإللغاء كال
بُت التبديد كالتنديد, كرأل أف التجديد ال بد منو منطلقا من ضوابط كمعادل ال تلغي القدًن بل 
تعيد إليو جدتو كركنقو, لذا آثرت أف أكتب ْتثا يف ىذا ا١توضوع؛ ٕتلية لغوامض ىذا األمر كبيانا 

 بيقات فكاف ىذا العنواف: إتاىات١تا أشكل فيو, كنزكال من ٝتاء النظريات إذل أرض العمل كالتط
 .  "نقدية ٖتليلية دراسة" كالتنديد التبديد بُت الفقو أصوؿ على يف التجديد
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 أسباب اختيار البحث:
 كالذم دعاين للكتابة يف ىذا ا١توضوع أسباب من أ٫تها: 

إف عامة احملاكالت اليت كتبت يف ىذا الصدد كاف جل اىتمامها بالتظَت , كدل تنزؿ  -ُ
 للواقع العملي كالتطبيق الفعلي.

 إننا ما زلنا نفتقر إذل كفاية نظرية كعملية لكي يكوف أ٪توذجا صاٟتا للتجديد. -ِ
إف كلمة التجديد كلمة ضبابية ٖتتاج إذل ضبط كبياف لطبيعة التجديد كما يصلح فيو  -ّ

األسباب التجديد كما ال يصلح , كىذه ٤تاكلة ٟتصر ا١تفهـو ك٤تاصرتو, إذل غَتىا من 
الرئيسة اليت دعتٍت إذل الكتابة يف ىذا ا١توضوع, علما بأنٍت دل أشغل كثَتا بتحليل 
احملاكالت كا١تقاربات التجديدية تفصيال لكن أردت الوقوؼ على مضموف ىذه 
ا١تقاربات استقراءن, ككذلك فإنٍت أرجو أف تكوف ىذه ا١تقاربة لبنة يف بناء التجديد 

 ا١تبذكؿ يف ىذا األمر. ا١تنشود, كترشيدا للجهد
 منهج البحث:

سلكت ا١تنهج االستقرائي التحليلي النقدم؛ فإنٍت قمت باستقراء ما تيسر ٦تا كتب يف ىذا األمر, 
مث حللتو كميزت بُت خطأه كصوابو, كذلك بذكر خالصة ما كقفت عليو من غَت تفصيل لكل 

 ٤تاكلة, كقد أذكر بعض النماذج ٘تثيال ال حصرا. 
 ث:خطة البح

اقتضت طبيعة ىذا البحث أف يكوف يف مقدمة ك٘تهيد كثالثة مباحث كخا٘تة, مشلت ا١تقدمة أ٫تية 
 ا١توضوع كأسباب اختياره كا١تنهج كا٠تطة.

 كاحتول التمهيد على تعريف ١تفهـو التجديد لغة كاصطالحا.
 كجاء ا١تبحث األكؿ يف ذكر مدارس التجديد كإتاىاتو كمشل ثالثة مطالب:

 األكؿ: إتاه اإللغاء كالتبديد.ا١تطلب 
 ا١تطلب الثاين : إتاه اٞتمود كالتنديد.

 ا١تطلب الثالث: التجديد بُت تبديد ا١تناكئُت كٚتود ا١تنددين. 
 : ٤تددات التجديد كضوابطو.ا١تبحث الثاين

 لب:ا١تبحث الثالث: الرؤية ا١تستقبلية آلفاؽ كأ٪تاط التجديد يف علم أصوؿ الفقو, كمشل ثالثة مطا
 : التجديد على مستول التأليف .ا١تطلب األكؿ
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 التجديد على مستول الصياغة كا١تضموف. :ا١تطلب الثاين
 : التجديد على مستول األداء كالتقدًن.ا١تطلب الثالث

 مث جاءت ا٠تا٘تة ّٔا أىم النتائج كالتوصيات.
أسأؿ اهلل اإلخالص كالقبوؿ كالسداد كالرشاد كالعوف كالتوفيق, كا٢تداية ألقـو طريق, كما أسألو 
سبحانو أف يبصرنا بأمور ديننا كيلهمنا رشدنا كييسر لنا أمرنا, كيقينا شر أنفسنا, كأف يعيننا على 

م على سيدنا ٤تمد دنيانا ٔتيسرة كعلى آخرتنا ٔتغفرة, إنو كرل ذلك كالقادر عليو, كصلى اهلل كسل
 كعلى آلو كصحبو أٚتعُت. 

 تمهيد  
 تعريف التجديد لغة واصطالحا

قبل ا٠توض يف تعريف التجديد البد أف يعلم أف ىذا ا١تصطلح من ا١تصطلحات الواسعة 
اليت ٖتتوم على كثَت من التفصيالت, كىي تعرؼ عند ا١تناطقة با١تشككة, فليس للتجديد حد 

بيع أك النكاح, أك غَتىا من ا١تصطلحات احملددة, كلذلك فإف دقيق ٭تد بو كما ٭تد ال
ا١تصطلحات ا١تعركفة ذات التفاصيل ا١تتعددة يصعب حدىا كتعريفها, لكن أقرب ما يعرؼ بو أف 
يكوف التعريف من قبيل ا١تثاؿ أك السرب كالتقسيم, كعلى كل فإننا نذكر تعريف التجديد لغة 

 ا.ك٨تاكؿ أف نعرفو با١تقاربة اصطالح
 التجديد لغة واصطالحا: -أوال 

التجديد لغة: مصدر جدد ٬تدد ٕتديدا كىو ضد القدًن, كجدده استحدثو كصَته  - أ
 , سواء أكاف من احملسوسات أـ ا١تعنويات. (ُ) جديدا

 يىسٍَّرنىا كىلىقىدٍ }فمادة فػىٌعل تأيت يف اللغة ٔتعٌت صىٌَت يقاؿ أٌمره أم صَته أمَتا, كمنو قولو تعاذل: 
, أم صَتناه يسَتا, كمنو قولو تعاذل أيضا يف قراءة الكوفيُت: (ِ){ميدًَّكرو  ًمنٍ  فػىهىلٍ  لًلذٍّْكرً  اٍلقيٍرآفى 

 .(ْ)بالتشديد (ّ){زىكىرًيَّا كىكىفَّلىهىا}
 فا١تتأمل يف كتب اللغة ٬تد أف التجديد مصطلح عريب, ك٦تا يدلل على ذلك قوؿ زىَت:

ـى  جددكا ىم  (ٓ)فصلي  ألمثا٢تا يلفىى ال العقمً  من...  مضلةو  كلّْ  أحكا
كجاءت بلفظ ا١تصدر يف شعر ا١تتنيب يف قصيدتو ا١تشهورة, كإف كاف من الطبقة الرابعة فال ٭تتج 

 :(ٔ)بشعره عند البصريُت
 (ٕ)ٕتديدي  فيك بأمرو  أـ مضى ٔتا...  عيدي  يا عدت حاؿ بأية عيده 



 العدد الخامس والثالثون                                                                          الجزء األول 

 

75  

 

 كباالستقراء فهو يف اللغة ال ٮترج عن ثالثة أمور: 
  كاستحداثو. إحيائو أك القدًن ك٥تالفة البلى مناقضة: األمر األكؿ -
 كالغٌت. العظمة: الثاين األمر -
 (ٖ).اٞتهد كبذؿ كالعقل الفكر إعماؿ أم األمور, يف االجتهاد: األمر الثالث -

خالصة القوؿ إف اٞتديد ٔتعٌت اٟتديث كأف كلمة التجديد تبعث يف النفس اإلعادة كالًتميم 
 كالتعمَت.
التجديد اصطالحا: يظهر ارتباط كثيق بُت التعريف اللغوم كاالصطالحي للتجديد,  - ب

 كىالسُّنَّةً  بًاٍلًكتىابً  اٍلعىمىلً  ًمنى  اٍندىرىسى  مىا ًإٍحيىاءي  فقد عرفو صاحب عوف ا١تعبود بأنو :
 (ٗ)ٔتيٍقتىضىا٫تيىا كىاأٍلىٍمري 

 كذلك عليها, كاف اليت حقيقتو كإعادة الشيء إحياء: "حدك أمزياف ٤تمد األستاذ كعرفو
 كقائما كنافعا مقبوال حىت يكوف أ٫تلت, اليت كمرافقو تغَتت اليت كزينتو اندثرت, اليت معا١تو بإظهار

 (َُ)"الواقعية كاٟتاجات ا١تستجدة للظركؼ
 -كا١تتأمل ٬تد أف التجديد مفهـو  إسالمي أصيل , كيظهر ذلك بوضوح يف سنة النيب 
 –صلى اهلل عليو كسلم, فقد جاء بعدة معاف فتارة يأيت ٔتعٌت إحياء ما اندرس , كمنو قوؿ النيب 

 ٢تىىا ٬تيىدّْدي  مىنٍ  سىنىةو  ًمائىةً  كيلّْ  رىٍأسً  عىلىى اأٍليمَّةً  ٢ًتىًذهً  يػىبػٍعىثي  اللَّوى  ًإفَّ » –صلى اهلل عليو كسلم 
 جىدّْديكا"  -صلى اهلل عليو كسلم –, كتارة يأيت ٔتعٌت  ٕتديد ما بلي, كمنو قوؿ النيب (ُُ)«ًدينػىهىا

كقولو  (ُِ)" اهللي  ًإالَّ  إًلىوى  الى  قػىٍوؿً  ًمنٍ  أىٍكًثريكا: " قىاؿى  ًإٯتىانػىنىا؟ ٧تيىدّْدي  كىكىٍيفى  اهلًل, رىسيوؿى  يىا: ًقيلى  ,ًإٯتىانىكيمٍ 
, ٮتىٍلىقي  كىمىا أىحىدًكيمٍ  جىٍوؼً  يف  لىيىٍخلىقي  اإٍلًٯتىافى  ًإفَّ »يف مثل ىذا ا١تعٌت  ليو, الثػٍَّوبي  اٍلقيٍرآفى  فىاتٍػليوا فػىيىتػٍ

دي  , كقد يأيت ٔتعٌت اإلضافة , كمنو قوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم : (ُّ)«قػيليوًبكيمٍ  يًف  اإٍلًٯتىافى  ٬تيىدّْ
ـً  يف  سىنَّ  مىنٍ » هي, ًّٔىا عىًملى  مىنٍ  كىأىٍجري  أىٍجريىىا, فػىلىوي  حىسىنىةن, سينَّةن  اإٍلًٍسالى  ًمنٍ  يػىنػٍقيصى  أىفٍ  غىٍَتً  ًمنٍ  بػىٍعدى

ـً  يًف  سىنَّ  كىمىنٍ  شىٍيءه, أيجيورًًىمٍ  ٍسالى  ًمنٍ  بػىٍعًدًه, ًمنٍ  ًّٔىا عىًملى  مىنٍ  كىًكٍزري  ًكٍزريىىا عىلىٍيوً  كىافى  سىيّْئىةن, سينَّةن  اإٍلً
 .(ُٓ), على تأكيل النوكم أف سن ٔتعٌت أحدث(ُْ)«شىٍيءه  أىٍكزىارًًىمٍ  ًمنٍ  يػىنػٍقيصى  أىفٍ  غىٍَتً 

كيظهر ٦تا سبق أف التجديد إحياء ١تا اندرس كإعادة العلـو إذل ما كانت عليو زمن النيب 
كليس معناه ىدـ القدًن كإزالتو, فذلك يعد تبديدا ال ٕتديدا, كلكي  –صلى اهلل عليو كسلم  –

ة القصور يكوف التجديد يف مساره الصحيح ال بد من النظر يف الًتاث كاستيعابو , كمعاٞت
, ال بإلغائو بالكلية كإبداع علم جديد ٭تل ٤تلو, السيما كأف البنية الفكرية كالسلبيات ا١توجودة فيو
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صوؿ الفقو خصوصا  تدعو إذل التجديد ٔتراعاة فهم الواقع كالتأثَت فيو كمنهجية لإلسالـ عموما كأ
 التعامل معو. 

 اتجاىات التجديد: المبحث األول
٢تم إتاىات ٥تتلفة  إف ا١تتأمل يف آراء الداعُت إذل التجديد يف علم أصوؿ الفقو ٬تد أف

, كأف التجديد مطلب فطرم ال غناء عنو , ككل مع اتفاقهم على ضركرة ىذا األمر ,٨تو التجديد
إذل  , إ٪تا هندؼكإننا لسنا بصدد إحصائها كحصرىا ,ٗترج عن إطار التنظَتىذه احملاكالت ال 

, للوصوؿ إذل الغاية اليت يريدكف ٖتقيقها , كال معرفة خلفيات ىذه االٕتاىات, ك٨تصر أفكارىم
على أهنا آراء كأفكار تقبل النقد كالتحليل كا١تناقشة بد من النظر إذل ىذه ا١تقاربات كاحملاكالت 

, كباالستقراء كالنظر ٧تد أف ىذه ا١تدارس ال ٗترج عن ثالثة لنظر عن نياهتم كمقاصدىمبغض ا
 :اىات نذكرىا يف ا١تطالب التاليةإت

 : اتجاه اإللغاء والتبديد –المطلب األول 
م أصوؿ الفقو كلها, كيف كيفية التفكَت يرل أرباب ىذا االٕتاه إعادة النظر يف مباحث عل

كالفهم لنصوص الشريعة ٚتلة كتفصيال, ككضع قواعد جديدة لالستنباط كالنظر, كيركف أف 
ياسية كاجتماعية القواعد ا١تعموؿ ّٔا يف أصوؿ الفقو ٣ترد كجهات نظر ٗتضع لعوامل تأثَت س

هم أف علم أصوؿ الفقو صار ال , كأهنا كانت منحصرة يف ىذا النطاؽ زعما منكتارٮتية كبيئية
يصلح ألزمنتنا كال أليامنا, فقد كاف يف عصور سابقة كمضت كما يصلح للماضي ال يصلح 
للحاضر, كال بد من ا٠تركج من ىذا ا١تكوف العقلي الذم كضعو علماء ا١تسلمُت قدٯتا, كىم 

 , كيركف إعادةبذلك يركف إلغاء ىذا العلم كابتكار علم جديد مبٍت على قواعد كأسس جديدة
 كفلسفة األخالؽ كثيولوجيا التاريخ, ثيولوجيا كعلم ثيولوجيا الوحي, كعلم الربوبية, علم تشكيل
 حديث لسانيات علم بتشكيل إال ميٍرض بشكل كيذىبوف إذل أف ذلك ال يتحقق  ..إخل القانوف,

 الديٍت, مث ا٠تطاب سيميائيات علم كتشكيل للتأكيل متماسكة نظرية كتشكيل للغة العربية,
 كالسلطات ا١تشركعية العليا عن متكاملة نظرية مع سياسية؛ كأنًتكبولوجيا للرمز نظرية تشكيل
 يريد للذم ضخمان  ذاتو عندىم برنا٣تان  ْتد يشكل كىذا بينهما, يربط الذم كالديالكتيك التنفذية

كيريدكف إخضاع ىذا العلم , (ُٔ)االسًتاتيجي للكلمة اٞتذرم با١تعٌت اإلسالـ يف التفكَت يعيد أف
, يقوؿ أحدىم : كمن ىنا (ُٖ), كا١تنهج االبستمنولوجي(ُٕ)١تناىج فلسفية كمنهج الفيلولوجيا

, (ُٗ)فنحن نرل أف علينا كضع أسس كأصوؿ معاصرة جديدة إذا أردنا إنتاج فقو إسالمي جديد
ا بغَتىا, كاالعتماد ككذلك ٖتليل آليات ٖتصيل العلم, كإلغاء األدلة كمصادر التشريع كاستبدا٢ت
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على ا١تقاصد كدليل مستقل ال ٮتضع للكتاب كالسنة , فهم بذلك يركف التقصيد دليال ال ٭تتاج 
إذل دليل, كيعملوف ا١تصلحة من غَت اعتبار, كيضيفوف أدلة أخرل غَت اليت ذكرىا العلماء, فهم 

الكتاب كالسنة  –لتلقي , كىؤالء ٮتضعوف مصادر ا(َِ)يدرجوف الواقع دليال ككذلك أمر السلطاف
لنظريات أدبية حديثة, كنزع النص عن قائلو كإخضاعو لفهم ا١تتلقي, فال ينظركف إذل النص  –

, ك٬تعلوف النص إليها, بل ينزعوف عن النص كل ىذامعتربين دالالت قائلو كا١تعاين اليت يرنو 
,معللُت ذلك (ُِ)خاضعا لفهم ا١تتلقُت, كلكل أف يفهم ما شاء كيفما شاء بأم طريقة شاء

و , كألف الداؿ ال يدؿ مباشرة على ا١تدلوؿ , ىذا ىدبقو٢تم: أف النص ال ينص بطبيعتو على ا١ترا
, كأصداؤه, فهو ال يأ٘تر با١تدلوؿ, كلو زالتو كأعراضو, كلو ظاللو سر النص, أف لو صمتو كفراغاتو

, كٯتارس آلياتو يف اٟتجب كال ىو ٣ترد خادـ للمعٌت, كمن ىنا يتصف النص با٠تداع كا١تخاتلة 
كىم يركف أف النصوص الًتاثية ما ىي إال معارؼ تراكمية  (ِِ)كاحملو أك يف الكبت كاالستبداد"

 ىذه كلكن»: ا لنظرياهتم األدبية يقوؿ أركوفكيسوكف بُت النصوص اإل٢تية كالبشرية كٮتضعوهن
 ا١تًتاكمة للمعارؼ كصف عن عبارة إال ليست متخصصُت باحثُت قبل من ا١تكتوبة الفصوؿ
 النبوية, كالرسالة البدائي, العريب كالنثر اٞتاىلي, كالشعر الًتاث بو أتى موضوع بكل ا١تتعلقة
 األدب على كالفارسية كالتأثَتات اليونانية األموم كالشعر كالسَتة كاٟتديث كالقرآف
, فكيف أثبتت فشلهاالنصوص األدبية, كقد كىذه النظريات ال تصلح للتعامل ّٔا مع (ِّ)«العريب

 يتعامل ّٔا مع النصوص ذات القدسية من القرآف كالسنة.
, حىت أعلوىا على رل أف سلطة العقل ال تعلوىا سلطةكمن أرباب ىذا االٕتاه من ي

, فإذا فهم اإلنساف آية بعقلو من القرآف كف الرجوع إذل العقل كالقرآف فقطسلطة النبوة كىم ير 
, فهم يريدكف غها أىل العلماعتبار لألدلة كالدالالت كال القواعد اليت صاكجب األخذ ّٔا من غَت 

, أك تأكيلو تأكيال ٮترجو عن ة كيركف رفض الًتاث ٚتلة كتفصيالنزع الداؿ عن ا١تدلوؿ يف اللغ
بل منهم من جنح أكثر من ذلك؛ فقاؿ بإعماؿ الفطرة قدسيتو كا١تقصد الذم جاء من أجلو, 

أنتجتو األمة من موركث علمي مقتبس من القرآف كالسنة, كمن ىنا ٬توزكف  كعدـ االلتفات إذل ما
وؿ الفقو يف ظرفية تارٮتية , كىؤالء ٭تصركف علم أصاد لكل من ٭تسن القراءة كالكتابةاالجته
 مع يتعامل كاف الفقو أصوؿ , فمنهج(ِْ), ال تصلح أليامنا كال تواكب كاقعنا ا١تعاش ٤تددة
 اليت التارٮتية الظركؼ بأثر مطبوع كمن عللهم يف ذلك أنو فيو, كجد ذمال كالعصر زمانو قضايا
, كمنهم من ال (ِٓ)"الفقهي البحث إليها يتوجو كاف اليت الفقهية القضايا بطبيعة بل فيها, نشأ

علها شاملة لنصوص القرآف , بل ٬تٮتية الظرفية على علم أصوؿ الفقويقصر ىذه  الرؤية التار 
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, كأما ىذه كانت صاٟتة يف كقتها  ,النصوص جاءت يف سياؽ تارٮتي ٤تدد, فَتكف أف ىذه كالسنة
, فما كاف خاصا بالنيب انتهى ٔتوتو صلى اهلل عليو ات فال يرجع فيها إذل ىذه النصوصا١تستجد

كسلم كما كاف خاصا بالصحابة انتهى بانقضاء عصرىم , فالوحي عندىم كاقعة تارٮتية ال ٣تاؿ 
, كزعموا أف توريث الرجل مثل حظ األنثيُت راجعا (ِٔ)لغتو من سياؽ بعدىا االجتماعي "النتزاع 

عصر فا١ترأة , أما يف ىذا الف الرجل فيو يتوذل مسئولية العملإذل نص تارٮتي جاء ّٓتمع زراعي كا
زعما منهم  (ِٕ), لذلك فينبغي أف تأخذ مثل نصيب الرجل يف ا١تَتاثأصبحت تعمل مع الرجل

, فالنصوص , كىذا حق أريد بو باطلعملوف قاعدة تناىي النصوص كعدـ تناىي ا١تسائلأهنم ي
كا١تستجدات لعموميات ىذه  تتناىى كا١تسائل ال تتناىى كلكن ليس معٌت ذلك إخضاع النوازؿ

, فهذه ا١تقالة تنطبق على اٞتزئيات أما عموميات الكتاب كالسنة فهي عابرة لألزمنة النصوص
 –رٛتو اهلل تعاذل  –, كىذا الذم قرره ابن القيم اؼ, كصاٟتة لكل زماف كمكافاألعر كاألمكنة ك 

ت , فعموميا(ِٖ)حيث بُت أف كل ا١تسائل كما يستجد منها داخل يف عموميات الكتاب كالسنة
, كباستقراء كليات الشريعة الكتاب أشارت إذل إعماؿ القياس, كإٟتاؽ ما ال نص فيو ١تا يف ف

جلبا كا١تفسدة درءا, بل إف مراعاة مصاحل العباد ىي ا١تقصد العاـ للشريعة فإهنا راعت ا١تصلحة 
 . (ِٗ)استقراء ألدلة الشريعة ككلياهتا كما قرره الشاطيب

كىم ٮتضعوف نصوص القرآف كالسنة لنظريات نقدية فلسفية رافعُت العصمة عن ىذه 
موميتها كيركف نسبية النصوص مشككُت يف قطعية ثبوهتا من األصل ككذلك قطعية داللتها كع

, كيركف أف التجديد ال يتحقق (َّ)اٟتق متأثرين با١تدارس السفسطائية العندية كالعنادية كاالأدرية 
 ا١تاضي يف كالسياسة, كالعقيدة كالشريعة اللغة»إال بالتحرر من ىذه النصوص, يقوؿ اٞتابرم: 

 إذل سبيل ال إنو: قلنا اليت لًتاثيةا ا١ترجعية منها تتكوف اليت الرئيسة العناصر ىي تلك كاٟتاضر,
, كقاؿ يف موضع آخر: إننا بذلك نتحرر من سلطتو (ُّ)«منها بالتحرر إال العريب العقل ٕتديد

 أك تقديس كدكف ّترأة الوحي نصوص مع يتعاملوف فهم (ِّ)علينا ك٪تارس سلطتنا عليو ",
الفقو, كال مستوعبُت ١تا كتبو ,  كأغلب ىؤالء يف اٟتقيقة غَت متخصصيُت يف علم أصوؿ (ّّ)تنزيو

ككل ٤تاكالهتم إذا أخضعنها للتطبيق العملي فال ٙترة ٢تا تطبيقية يف  -رٛتهم اهلل  –القدامى
اٟتقيقة , فعلى سبيل ا١تثاؿ لو اعتربنا ا١تقاصد دليال شرعيا مستقال, فقيمة العدؿ كىو مقصد 

ذل أم قانوف ٨تتكم يف اعتبار اٟتكم شرعي بال خالؼ إذا أردنا أف ندرج ٖتتو مسائل تطبيقية فإ
عدال أـ ال كىل العدؿ مراد بو ا١تساكاة مطلقا أـ إعطاء كل ذم حق حقو , فإذا جعلنا العقل 
حاكما فالعقوؿ تتفاكت فال بد من الرجوع إذل قانوف يضبط ىذا كىو الشرع , لذا فإف ىذه 
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أتوا بتطبيقات ١تا ينظركف أك احملاكالت كإف جلت براقة آخاذة للعقل لكن ال يستطيعوف أف ي
٭تققوف كاقعا كما يدعوف, كلذلك فهذا ال يعد ٕتديدا إ٪تا ىو إلغاء كحذؼ كاستبداؿ, فالتجديد 
ال يكوف إال ّتعل القدًن ٤تورا للتجديد نعيد إليو جدتو كركنقو, كالناظر من أكؿ كىلة  يف ىذه 

يسعفهم  يف تطبيق عملي ١تا أصلوه نظريا,  احملاكالت ٬تد أهنم يريدكف استبداؿ ىذا العلم بفراغ ال
كر فهم ال يستبدلوف ىذا العلم بعلم آخر إ٪تا يبدلونو بفراغ يف اٟتقيقة كىذا بعد التأمل فيما ذ 

عدـ فهم  , كىذه األفكار حقيقتها منطلقة منليس ٕتديدا بل ىو عُت التبديد, كا٢تدـ ٢تذا العلم
الثمار ا١ترة اليت ال تأيت أكلها كال تصنع ٕتديدا حقيقيا , فأدت إذل ىذه للغة كال قواعد الشريعة

  ٢تذا العلم.
 اتجاه الجمود والتنديد: –المطلب الثاني 

كىذا االٕتاه يرل أف التجديد اٟتقيقي لعلم أصوؿ الفقو يكوف بإحيائو يف قلوب العلماء 
, من م بكالـ السابقُت فيوعده كالتسلي, مع اإلبقاء على قواالعلم, كمواكبة ىذا العلم للواقعكطلبة 

, كتيسَت العبارة ال يد فهو مقصور على الشكل كالصياغة, كإف كاف ٙتة ٕتدغَت حذؼ كال إضافة
, كىذا أقرب إذل اٞتمود من التجديد, كليس فيو إعماؿ فكر كال عقل, بل فيو غلق (ّْ)غَت

, كال تقتضيو غَت مقبوؿلك فيو ما فيو من ٚتود ألبواب االجتهاد كقصره على السابقُت فقط, كذ
 (ّٓ)قواعد الشريعة.

, فمن باب أكذل أف دعا إذل ٕتديد اإلٯتاف صراحة –صلى اهلل عليو كسلم  –فإف النيب 
يكوف التجديد حاصال فيما ىو دكنو كأيضا فإف علم أصوؿ الفقو منذ تدكينو إذل اآلف مر ٔتراحل 

لى مستول الشكل كالصياغة كا١تضموف متعددة ظهر فيها ٕتديد ٢تذا العلم باٟتذؼ كاإلضافة كع
كالتقسيم كالتبويب كالًتتيب كالًتكيب كغَت ذلك , فإف كاف التجديد غَت مقبوؿ يف ىذه اآلكنة 

, بل م ٦تن أسهموا يف ٕتديد ىذا العلمفلما ال نعيب على الغزارل كاآلمدم كالعز كالشاطيب كغَتى
صلى اهلل عليو  –كاف معموال ّٔا يف زمن النيب   إف تدكين الشافعي ٢تذا العلم كصياغة القواعد اليت

 , ىو منعملي إذل صياغتها يف قالب تنظَتمكالصحابة كالتابعُت كٖتويلها من كاقع  –كسلم 
, كبنية ىذا العلم الفكرم تدعو إذل التجديد كمواكبة النوازؿ التجديد بال أدىن شك كال مواربة

يو عصر الغزارل أك الشاطيب إ٪تا يعيش يف  كا١تستجدات, فمن يدعي أف العصر الذم نعيش ف
كوكب آخر فهذه التقنيات كالتقدـ التكنولوجي كالثورة العلمية ا٢تائلة تبُت ّتالء أف مقتضيات 

, إذف توجبو الشريعة ك٭تتمو الواقع,  فالتجديد ٗتتلف عن مقتضيات العصور السابقةىذا العصر 
, أك كما يصيغها بعض الباحثُت أف ا١توؤؿ رع ا١تنزؿ, إ٪تا يف الشرعلكن ليس يف نصوص الش
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ا١تختزف يف  , كا١تقصود بالنص يف ذاتو مراد اهلللنص يف ذاتو إ٪تا للنص يف ذكاتناالتجديد ال يكوف ل
  (ّٔ), كالنص يف ذكاتنا أك الشرع ا١توؤؿ يراد بو فهم النص ا١تنقدح يف الذىنألفاظ القرآف كالسنة

ف كمكاف كعابرة لكل , فالشريعة صاٟتة لكل زمانةألحواؿ كاألمككالفهـو تتغاير بتغاير األزماف كا
, كالوقائع كاألحداث كالنوازؿ كا١تستجدات ككذلك فإف نصوص الشريعة متناىية ,ىذه آّاالت

غَت متناىية ٦تا يدعو إذل إعماؿ العقل كاالجتهاد, كإٟتاؽ ما ال نص فيو ٔتا فيو نص, كتنزيل 
حيحا, كذلك يكوف بصحة فهم الدليل, كصحة فهم الواقع الذم األحكاـ على الواقع تنزيال ص

ينٌزؿ عليو الدليل, كىذا يقتضي معرفة مناط اٟتكم كٖتقيقيو كتنقيحو, كىو يؤدم إذل االرتقاء 
, ٦تا حدا ببعض الباحثُت أف يقرر أف حياة (ّٕ)بالواقع إذل أفق الشرع كالعودة إذل ينابيعو الصافية

"إف سالمة ىذه  : –رٛتو اهلل  –, قاؿ ابن القيم (ّٖ)جتهاد كالتجديدالتشريع رىينة بسالمة اال
الشريعة تتوقف على مالئمة العصر كمواكبة ا١تستجدات نظرا لتغَت األزمنة كاألمكنة 

, ك٦تا يدلل (َْ)", فضال عن قواعد الضركريات كاٟتاجيات كالنوازؿ كا١تستجدات (ّٗ)كاألحواؿ
على أف التجديد ضركرة ملحة يدعو إليها ىذا الدين يف جوىره أف ىذه الرسالة ىي الرسالة ا٠تا٘تة 
كمن دكاعي بقائها كاستمرارىا أف تواكب كل جديد كأف تتالئم مع مقتضيات كل عصر تنظيما 

يعة إ٪تا تكوف يف , كدائرة التجديد ّٔذا ا١تعٌت ال تكوف يف ألفاظ الشر (ُْ)لشئوهنم كاحتياجاهتم 
 , أك بعبارة أكثر اختصارا يف الفهم كا١تمارسة.  الواقعدائرة الفهم كالعمل ٔتقتضى ىذا الفهم يف

 :التجديد بين تبديد المناوئين وجمود المنددين –المطلب الثالث 
كىذا االٕتاه كسط بُت طرفُت, فال إفراط كال تفريط كال هتيب كال تسيب كال إسراؼ كال 

كال ٚتود كال تبديد, كيرل أصحاب ىذا االٕتاه الوسطية بُت ا١تدرستُت السابقتُت؛ فهم تقتَت 
يبقوف على قواعد علم أصوؿ الفقو اليت أسسها العلماء كدكنوىا, كاستفادكا من ذلك استقراء من 
الكتاب كالسنة ككالـ العرب؛ فإهنم كانوا يفهموف ذلك بالبديهة كالقر٭تة, قبل صياغة ىذه 

د يف قالب نظرم, كأف ىدـ ما كضعو القدامى ىو ىدـ ٢تذا العلم يف اٟتقيقة, كال يكوف القواع
التجديد إال باإلبقاء على ىذه األسس اليت تلقتها األمة بالقبوؿ, فاستفادىا العلماء استقراء 
للشريعة ككالـ العرب, كىم كسط بُت الغالة الذين يركموف إحداث أصوؿ جديدة كىدـ أصوؿ 

 ىذا أصحاب فإف ككذلك ب التجديد, كاٞتفاة الذين ٯتنعوف كل ْتث نقدم إصالحي,الفقو بثو 
كال يقصركه على ٣ترد التجديد يف الصياغة , الناس قلوب يف العلم إحياء على يقتصركف ال االٕتاه

بل يركف ٕتديد ىذا العلم يف الشكل  لعبارات ا١تناسبة ا١تيسرة لفهمو,كالشكل كالًتكيب كاختيار ا
كعدـ التسليم لكالـ السابقُت تسليما تول التأليف كالتدريس كا١تمارسة, موف على مسكا١تض
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 (ِْ) مطلقا, كّٔذا ا١تعٌت فإف التجديد كاف حاضرا منذ تدكينو كسار عليو العلماء قدٯتا كحديثا,
فقد دكف الشافعي ىذا العلم يف كتابو الرسالة كبُت فيو أصوؿ الفقو ٣تمال كذاع صيت ىذا 

 اآلفاؽ كاحتول على ٚتلة من ا١تعاين كدرر ال تظهر إال ١تن غاص يف عمق كالمو رٛتو الكتاب يف
 كاستفدت إال منها مرة من ما مرة, ٜتسمائة للشافعي «الرسالة كتاب» اهلل قاؿ ا١تزين:  قرأت

 فيو كتب من أٌكؿ ككاف , كقاؿ عنو ابن خلدكف:(ّْ)األخر, يف أستفدىا دل جديدة منها فائدة
 كالبياف كالٌنواىي األكامر يف فيها تكٌلم ا١تشهورة رسالتو فيو عنو, أملى تعاذل اهلل رضي الٌشافعيٌ 

 (ْْ).القياس من ا١تنصوصة العٌلة كحكم كالٌنسخ كا٠ترب
 أرسى كلكنو كقواعده, األصوؿ أبواب كل يستوؼ دل الرسالة كتاب أف إذل اإلشارة مع

كمطوالهتم,  مؤلفاهتم يف كمستمسكهم األصوليُت منطلق ذلك بعد كانت اليت األساسية ا١تبادئ
فها ىو  ,الشافعي بو أتى ما على كالزيادة العلم ىذا يف التأليف على كا١تؤلفوف العلماء تتابع كقد

اٞتويٍت يؤلف كتابو الربىاف الذم يعد تبيينا لكالـ الشافعي كإف كاف كالمو يغلب عليو التعقيب, 
ا أىف محىت قاؿ ابن السبكي: اٍعلى   دل غىرًيب أسلوب على اٍلًفٍقو أصيوؿ يف  اإًلمىاـ كىضعو اٍلكتاب ىىذى

 كىالى  ًإٍشكىاؿ عىن مىٍسأىلىة ٮتلي الى  كىأىنو اأٍليميور مصاعب ًفيوً  ١تا اأٍلمة لغز أيٝتىّْيوً  كىأىنا بًأحد ًفيوً  يقتد
ّٔىا يستبد كٖتقيقات لنىفًسوً  ٮتًتعو اٍخًتيىار عىن ًإالَّ  ٮترج

(ْٓ)  
 كقد أكضح بعض الباحثُت أف التجديد عند اإلماـ اٞتويٍت ٯتكن حصره فيما يلي:

اىتمامو باٞتانب ا١تصطلحي كبناء ا١تفاىيم حيث استهل كتابو ٔتقدمة بُت فيها أ٫تية   -
معرفة اٟتدكد كالتعريفات كاستمداد العلـو قبل ا٠توض فيها, كأنو ال بد للباحث من 

 يف ا٠توض ٭تاكؿ من كل على قدمة برىانو رٛتو اهلل :حقاإلحاطة ّٔذا كلو, فقاؿ يف م
 كْتقيقتو الفن ذلك يستمد منها اليت كبا١تواد منو با١تقصود ٭تيط أف العلـو فنوف من فن

 الدرؾ ٭تاكؿ أف فعليو عسر كإف اٟتد صناعة على سديدة عبارة أمكنت كفنو كحده إف
 العلم من حفظ مع تعلمو على اإلقداـ يكوف أف ذلك من كالغرض التقاسيم ٔتسلك
 كالعربية الكالـ من مستمدة الفقو فأصوؿ فيو, ا٠توض ٭تاكؿ الذم بالعلم اٞتملى
كبعد ذلك إتو إذل عرض كْتث ا١تسائل األصولية اليت نظمها يف كتب  (ْٔ)كالفقو

تندرج ٖتتها أبواب كفصوؿ كمسائل كبصفة عامة فقد تناكؿ يف الكتاب األكؿ الكتاب 
كالسنة كالكتاب الثاين اإلٚتاع كالكتاب الثالث القياس كالكتاب الرابع االستدالؿ 

جتهاد كالكتاب السابع الفتول, كيف  كالكتاب ا٠تامس الًتجيح كالكتاب السادس اال



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية...        والتنديد التبديد بين الفقو أصول علم في التجديد اتجاىات

 

74  

 
 

كل ذلك يعد إماـ اٟترمُت ٣تددا ألف ا١تقدمة األصولية العامة اليت تقع يف صدارة كتب 
األصوؿ دل تكن كاملة متبلورة قبلو, كتعد إضافة من إضافاتو, كصورة من صور ٕتديده 

كمسائل  الالفت, كما أف ترتيبو لقضايا األصوؿ يف كتب تندرج ٖتتها أبواب كفصوؿ
كمن آيات ٕتديد اإلماـ يف ىذا اٞتانب أف برىانو  (ْٕ)يعد كذلك ٕتديدا دل يسبق إليو 

ككذلك ٕتديده يف اٞتانب  (ْٖ)أصبح منطلق الكتابة كالتأليف يف أصوؿ الفقو ١تن بعده
, (ْٗ)ا١تصطلحي كإضافتو بعض ا١تصطلحات اليت اقتصرت عليو كمطلح اال٨تجاب

, ٦تا (َٓ)يل الذم أنكره عليو بعض معاصريو كالسمعاين ككذلك إضافتو ١تصطلح التأك 
 يدلل على أنو أكؿ من كضعو يف علم أصوؿ الفقو.

كمن عالمات التجديد عنده تفرده يف منهجية تناكؿ القضايا األصولية كتقاسيمها  -
لبحث, كىي منهجية مستقيمة فمنها: عرضو للخلفية العلمية ا٠تاصة با١تسائل ٤تل ا

٠تاصية الربط كالوصل برأيو كأراء السابقُت, كطريقتو يف ْتث ا١تسائل , ك٤تققة كسليمة
كتتبع جزكرىا, كىذه ا١تنهجية من شأهنا أف تكشف عن اآلراء كشفا بينا ٯتكن من 

بو, كىو منهج اتسم بو خطو يف  خاص بتمهيد باب لكل نقدىا أك قبو٢تا,مث تصديره
ات كمن مث جودة التقسم كالًتتيب تناكؿ أصوؿ الفقو يف ٚتلتو عن طريق البدء ٔتقدم

إذل أف يصل بو األمر إذل تقدًن أم مادة أصولية ذات صفة ٚتلية كىذا يعُت على 
 .فهمها كتصورىا قبل الدخوؿ يف تفاصيلها

ككذلك يظهر ا١تنهج التجديدم يف إفراطو الدقيق كاٟترية يف البحث من حيث عدـ  -
كىو ٤تكـو سلفا بنظرة مبدئية إ٪تا كاف التقيد بآراء اآلخرين أك الدخوؿ يف ا١تسألة 

ديدنو أف رأيو دائما كليد البحث كالنظر ككفاية األدلة, كإضافة إذل ما تقدـ فإف إلماـ 
اٟترمُت ٘تيزا كٕتديدا يف باب ا١تقاصد اليت يًتدد مفهومها عنده كثَتا سواء أكاف بلفظ 

ألغراض كقد قسمها إذل ا١تقاصد أـ بغَته من األلفاظ ا١تعربة عنو كلفظ الغرظ أك ا
ضركريات كحاجيات كٖتسينات كمندكبات كا٠تامس ما ال يظهر فيو  تعليل كاضح كال 

 (ُٓ)مقصد ٤تدد مع تعقيبو على األخَت أنو يندر كجوده
, ات شيخو, كأعاد ترتيب ىذا العلمفكانت عباراتو أرشق من عبار  –رٛتو اهلل  –مث جاء الغزارل  

كالدليل, كالداللة,  ,ٚتع متفرقاتو يف أقطاب أربعة, ىي: اٟتكم, ك لمالعكحرص على تقريبو لطلبة 
ا , فقاؿ عند القطب األكؿ: فػىيىتػىنىاكىؿي كاالجتهاد  أىٍكرىدىىىا اأٍليصيوؿً  فيصيوؿً  تػىفىارًيقً  ًمنٍ  ٚتيٍلىةن  اٍلقيٍطبي  ىىذى
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 إذلى  الطَّاًلبي  يػىٍهتىًدم فىالى  رىاًبطىةه, ٕتىٍمىعيهىا كىالى  تػىتػىنىاسىبي  الى  شىىتَّ  مىوىاًضعى  يف  ميبىدَّدىةن  اأٍليصيولًيُّوفى 
ٍيًفيَّةً  مىٍعرًفىًتهىا إذلى  اٟتٍىاجىةً  كىكىٍجوً  مىقىاًصًدىىا  .(ِٓ)اٍلًفٍقو بًأيصيوؿً  تػىعىلًُّقهىا كىكى

 من , فقاؿ: ككافابن خلدكف بأهنا عمدة ىذا العلم كيعد كتاب ا١تستصفى أحد أربعة كتب نوه
 األشعريٌة من ك٫تا للغزارلٌ  كا١تستصفى اٟترمُت إلماـ الربىاف كتاب ا١تتكٌلموف فيو كتب ما أحسن
 األربعة ككانت. ا١تعتزلة من ك٫تا البصرمٌ  اٟتسُت أليب ا١تعتمد كشرحو اٞتٌبار لعبد العهد ككتاب
, فقد سبقو يعد التاج لكتبو األصولية األخرلكما أف ا١تستصفى   (ّٓ).كأركانو الفنٌ  ىذا قواعد

من تعاليق إماـ  –كما قاؿ الغزارل نفسو   –ا١تنخوؿ من تعليقات األصوؿ كىو مقتبس
 . (ٓٓ)كفوؽ ذلك فإف اإلماـ الغزارل قد أعرض عن كثَت من اآلراء اليت اعتمدىا فيو (ْٓ)اٟترمُت,

, كىو كتاب خاص ٔتسالك التعليل كما ىو مسالك التعليلكسبقو أيضا كتاب شفاء الغليل يف 
طناب , كاإل اإل٬تاز الذم غلب على ا١تنخوؿنو كما أف ا١تستصفى يعد كسطا بُتكاضح من عنوا

, كعلى كل حاؿ كوف أف ا١تستصفى ىو آخر كتاب للغزارل فقد الذم غلب على هتذيب األصوؿ
ٗتلى فيو عن تبعيتو ألستاذه إماـ اٟترمُت يف آراءه, كما اتقن ٖتريره بناء على رغبة ٤تصلي العلم 

عيد على ا١تراحل ليو بو, ك٢تذا كاف ٪توذجا فريدا يف تأليفو كتصنيفو, ككاف ذا أثر بالذين أشاركا ع
 , حيث تبعو كثَت من الشركح كالتعليقات.الالحقة ١ترحلتو

كبناء على ذلك فإف التجديد الذم كايف بو اإلماـ الغزارل علم أصوؿ الفقو ٯتكن إٚتالو يف الزكايا 
 اآلتية:

الوجوه اليت شغلت باؿ األصوليُت كثَتا يف ذلك  , كىي منالتسلسل كالًتتيب -1
ٯتثل , كأف الًتتيب كاف يناه من اىتماـ عند إماـ اٟترمُتالعصر يؤكد ذلك ما رأ

من , كذلك ألف ا١تباحث األصولية كانت متناثرة صورة من صور ٕتديده األصورل
غزارل إتو , فلما جاء اإلماـ الغَت رابط أك أداة تنسيق, فمست اٟتاجة إذل الًتتيب

, ة أال أنو تناك٢تا بطريقة منطقيةإذل تطوير كل ذلك حيث بدأ با١تقدمات األصولي
مث ركز ا١تباحث األصولية يف أربعة أقطاب,فإف تقسيم اإلماـ لألصوؿ فيو ٕتديد 

   (ٔٓ)من حيث رد األصوؿ إذل قسمة ضابطة 
د أدلتو أك أدلة ا١تنهجية ٘تيزت منهجية الغزارل با١توضوعية , حيث درج على إيرا -2

٥تالفيو بتحر, كقد ساعدت ىذه السمة على تصفية علم األصوؿ من بعض 
ا١تسائل,أضف إذل ذلك تركيزه على ا١تعاين كزىادتو عن التعليق باأللفاظ كيكفي يف 
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 اأٍلىٍلفىاظً  ًمنٍ  اٍلمىعىاينى  طىلىبى  مىنٍ  كيلَّ  أىفَّ  االستدالؿ على ىذا ا١تسلك قولو: فىاٍعلىمٍ 
 عىٍقًلوً  يًف  أىكَّالن  اٍلمىعىاينى  قػىرَّرى  كىمىنٍ  يىٍطليبيوي  كىىيوى  اٍلمىٍغًربى  اٍستىٍدبػىرى  كىمىنٍ  كىكىافى  كىىىلىكى  ضىاعى 

 (ٕٓ).اٍىتىدىل فػىقىدٍ  اأٍلىٍلفىاظى  اٍلمىعىاينى  أىتٍػبىعى  مثيَّ 
, كقد ماـ بسالسة كيسر تعبَته األصورلاألسلوب كا١تعاٞتة البيانية: ٯتتاز أسلوب اإل -3

 , كسبب ذلك كضوح األفكار كا١تعاين يفكنو ذلك من سرعة الوصوؿ إذل غرضوم
, كفوؽ ذلك فقد جدد ذىنو, مع كرىو للتكلف كالتعقيد, كالتطويل بال طائل

اإلماـ يف كتبو األصولية من جهة التنقيح, كالتحرير كالًتكيز كالتوضيح حىت غدت 
 األصوليُت الذين جاءكا من بعده.ا١تبادئ اليت أرساىا ىي ا١تبتدأ كا١تنتهى لعامة 

فأظهر جانب االىتماـ با١تصاحل كا١تفاسد, حيث اتسم ٕتديده  –رٛتو اهلل  -مث جاء العز  
؛ األكؿ أف التجديد الكلي قد تكفل بو احد كىو باب ا١تصاحل كذلك لسببُتبالًتكيز على باب ك 

: ات أصوؿ الفقو ال كلياتو, كالثاينيف جزئي األكائل الذين سبقوه كدل تبق إال التفاصيل, كالتجديد
أف ا١تصاحل اليت جدد اإلماـ يف ْتثها كإف بدت جزئية يف إطار التصنيف لكنها كلية من جهة 

رع  فألف كتابو "قواعد ا١توضوع ألف ا١تصاحل يف النهاية ٘تثل الغاية كا١تقصد لكل أحكاـ الش
م يف أمور مراعاة مصاحل العباد, كما يصلحه, كبُت أف ا١تقصد العاـ كالرئيس للشريعة األحكاـ"

, كقد اختلف اإلماـ العز يف منهجو عن من سبقوه يف ربطو لتناكؿ دينهم كدنياىم كآخرهتم
كبُت قواعد الفقو ا١تصاحل بالقاعدية كاإلفصاح عنها صراحة كبذلك حدث تداخل بُت أطركحتو 

عدة الفقهية ٔتعناىا الدقيق كإ٪تا تعٍت , فضال عن أف القاعدة عنده ال تعٍت القاا١تتعارؼ عليها
القاعدة ا١تقاصدية اليت اىتم ّٔا إماـ اٟترمُت يف كتابو غياث األمم, كعلى كل فإف انفكاؾ اإلماـ 
العز بن عبد السالـ من إسار طريقة ا١تتكلمُت كتوخيو تناكؿ ا١تصاحل يف إطار التقعيد, قد أكسب 

, اليت كانت ديدف سة, كأبعده عن الصرامة ا١تنطقيةلسالالوضوح كا –يف دراسة ا١تصاحل  –أسلوبو 
ا١تتكلمُت الذين اعتادكا على تناكؿ ا١تصاحل من خالؿ ا١تناسب الذم يقسمونو إذل مناسب مؤثر 

  (ٖٓ)كغريب كمالئم مع اختالفهم يف حقيقة كل كاحد من ىذه ا١تصطلحات  يف كثَت من األحياف
احل كمقاصد الشريعة من خالؿ كتابو قواعد األحكاـ يف كأخَتا فإف ٕتديد اإلماـ العز يف ا١تص

 مصاحل األناـ قد شهد بو األكلوف قبل ا١تعاصرين. 
 كٯتكن الكالـ عن جوانب ٕتديد اإلماـ العز يف باب ا١تصاحل يف كتابو القواعد إذل ما يلي:

 تأصيلو لنظرية ا١تصاحل. -
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 .تقسيم ا١تصاحل كا١تفاسد -
 تفاكت ا١تصاحل كا١تفاسد. -
 ية التماذج بُت النظر الفقهي كاألصورل يف تناكؿ نظرية ا١تصاحل. منهج -

كيندرج ٖتت كل عنصر من ىذه العناصر كالـ كثَت ك٪تاذج متعددة لكنٍت آثرت االختصار 
 كأقتصرت على اإلشارة خشية اإلطناب.

كنظر فأعلى اٞتانب ا١تقاصدم للشريعة كغاص يف أعماقو,  –رٛتو اهلل  –مث جاء اإلماـ الشاطيب 
لو تنظَتا اقتدل بو فيو من بعده, ك١تلم كالـ السابقُت يف ا١تقاصد, متأثرا ٓتط اٞتويٍت كالباقالين 
كالغزارل, كال سيما ما يتعلق ٔتسألة ا١تناط كعالقتها باٟتاؿ كا١تآؿ, فالشاطيب كاف مًتٚتا لكالـ 

لشاطيب كاف شارحا لكالـ الغزارل كشارحا لو, كىذا الذم ينبغي أف يلتفت إليو الباحثوف يف أف ا
الغزارل يف ا١تناط, كما أنو أسس لنظرية مقاصد الشريعة كأعاد تشكيلها, كتعقب سابقيو يف ىذا 
الباب, كتعقبو للرازم, كتعبقو يف اٞتانب ا١تقاصدم للعز, كتعقبو يف تقعيده أف األصل يف 

قسمُت: مقاصد  , كقسم ا١تقاصد إذل(ٗٓ)العبادات النص, كاألصل يف ا١تعامالت التجارب
 الشارع مقاصد الشارع, كمقاصد ا١تكلف, كقسم مقاصد الشارع إذل أربعة أقساـ, فقاؿ: جهات

 حكمها. ٖتت ا١تكلف كلدخوؿ ّٔا, كللتكليف ّٔا, كلإلفهاـ ابتداء, الشريعة كضع يف
أما مقاصد ا١تكلف فقد ذكر فيها مسائل كبُت فيها مقاصد ا١تكلف من األفعاؿ كمدل 

 (َٔ)أك ٥تالفتها لقصد الشارع.موافقتها 
الكبَت, يقوؿ الشيخ  كمن أىم جوانب التجديد يف ا١تقاصد أيضا عند الشاطيب التوسع

 مقاصد يف ا١تتكلمُت من سبقوه, عمن الشاطيب بو ٘تيز ما كأشهر أظهر ىو : كىذاالريسوين
 بضع تبلغ فقد ٚتعت, كإذا ككلمات, إشارت يف ا١توضوع يتناكلوف السابقوف كاف فقد الشريعة,

 كتاب: "ىو" ا١توافقات" أجزاء أكرب جعل الشاطيب جاء فلما ,"منهم للواحد أعٍت" صفحات,
 كال نسيانو, إغفالو كال أحد يسع ال للعياف, ظاىرا شيئنا -ّٔذا- ا١تقاصد فأصبحت" ا١تقاصد
 العلماء, كبار إال إليها يلتفت يكاد ال خفية, ضامرة قبل من كانت بينما شأنو, من التقليل

 علمهم يف كاستناركا ألنفسهم, ذلك أدركوا فإ٪تا ىؤالء, كحىت كعلومها, الشريعة يف الراسخوف
 (ُٔ).متفرقة كتنبيهات موجزة, مبادئ إال -صر٭تنا كاضحنا إخراجنا - للناس ٮترجوا كاجتهادىم, كدل

ككذلك اىتمامو ٔتقاصد ا١تكلف كالطريق الذم تعرؼ بو ا١تقاصد, إذل جانب ما قعده من قواعد 
متقنة دل يسبق إليها يف ىذا الباب, مستقرءا يف ذلك الكتاب كالسنة ككليات الشريعة كأقواؿ 
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السلف رٛتهم اهلل, كدل يكن ٕتديد الشاطيب قاصرا على ا١تقاصد بل لو ٕتديد كاضح يف حقوؽ 
وؿ كاٞتانب ا١تصطلحي كاىتمامو بالقطعيات كالظنيات, ككضع قواعد كلية يف كل باب من األص

أبواب األصوؿ فعلى سبيل ا١تثاؿ قولو يف باب العمـو "العمـو ال يعارض ٔتا طرأ من كقائع األعياف 
ن ", كباٞتملة  فتناكؿ الشاطيب ألبواب ا١تقاصد كاألصوؿ كاف تناكال بديعا ٥تتلفا ع(ِٔ)كاألحواؿ

سابقيو, كالشاطيب ال ينظر إليو كمجدد فقط بل سلك مسلك التجديد كاإلصالح, كيعد كتابو 
ثورة ٕتديدية يف علم  –رٛتو اهلل  –ا١توافقات مشركعا ٕتديديا حضاريا, كقد أحدث الشاطيب 

األصوؿ, بل ذىب بعض الباحثُت إذل أنو دل يأت بعد الشافعي يف التجديد أحد مثل الشاطيب, 
يف اٞتانب ا١تصطلحي كا١تقاصدم ككل من أتى بعده سار على منهجو, بل إف ا١تتأمل يف  السيما

٤تاكالت آّددين ا١تعاصرين ٬تدىم ال يكادكف ٮترجوف عن عباءة الشاطيب, كقراءة ما كتبو يف 
 ا١توافقات.

كقد ظهرت إرىاصات ىذه احملاكالت ٕتديدية يف العصر اٟتديث يف أكائل القرف العشرين, 
, مث الشيخ األفغاين كتلميذه ٤تمد عبده, من يرجع ذلك إذل رفاعة الطهطاكم ن الباحثُتكم

كبدأت ىذه احملاكالت تتضح أكثر يف مؤلفات الكواكيب, كتعد ٤تاكلة الًتايب يف ٕتديد ىذا العلم 
من أكائل ىذه احملاكالت, فقد ميز بُت ٨توين من التجديد األكؿ اإلحياء كىو يراه أقل من 

, كمن ىؤالء الشيخ ابن عاشور يف كتابو (ّٔ)ديد كالثاين التطوير كىو يراه أعلى من التجديد التج
مقاصد الشريعة كقد شهدت ا١تقاصد ركودا كٚتودا من الشاطيب إذل الطاىر بن عاشور كلعل 
السبب يف ذلك أف ىذا العلم ٭تتاج إذل جرأة يف األداء كقوة يف التحمل, كقد رأل ابن عاشور يف  

بو ىذا أنو البد من استقاللية علم ا١تقاصد عن علم األصوؿ, توجها منو إذل أف مرجعيات كتا
 أف ٬تب إف أصوؿ الفقو: نقوؿ أف علم األصوؿ ظنية, كأما ا١تقاصد فهي قطعية, فقاؿ: ينبغي

 (ْٔ)قطعي ىو ما إاٌل  الفقو أصوؿ يف يدٌكنوا ال أف العلماء حق من: أم قطعية, تكوف
 نعمد أف علينا حقَّ  الدين, يف للتفقو قطعية, أصوالن  ندكّْف أف أردنا إذا : فنحنكقاؿ أيضا

ا نعيد كأف ا١تتعارفة, الفقو أصوؿ مسائل إذل ىا التدكين, بوتقة يف ذكّٔى  كالنقد, النظر ٔتعيار كنعَتّْ
 مقاصد ًعٍلم كتسميتو العلم, ذلك صىٍوغ نعيد مث ّٔا, عىًلقت اليت الغريبة, األجزاء عنها فننفي

 (ٓٔ)الفقهية األدلة تركيب طرؽ منو تيستمد حالو, على الفقو أصوؿ علم كنًتؾ الشريعة,
ككذلك يرل أف علم األصوؿ صار يهتم بدالالت األلفاظ كشرحها, فصارت عباراتو  
كالمية منطقية معقدة, ٦تا يدعو إذل تركو كإنشاء علم مستقل ىو علم ا١تقاصد فقاؿ رٛتو اهلل: 

 استنباط يف يقتصر حُت األغالط, من خضخاض يف كيتوٌحل العلماء, بعض يقٌصر ىنا كمن
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 يقلٌبو يزاؿ فال بو, كمقتنعان  مكتفيان  اللفظ إذل نظره كيوٌجو األلفاظ, اعتصار على الشريعة أحكاـ
 ٭تفٌ  ٔتا االستعانة ضركرة من قٌدمناه ما مهمل ذلك كل يف كىو لٌبو, يستخرج أف كيأمل ك٭تلٌلو

 .(ٔٔ)كالسياؽ القرائن كاالصطالحات حافات من بالكالـ
كما قالو الشيخ ابن عاشور يستدعي النقد بعد النظر كالتأمل, فمسألة استقاللية علم 
ا١تقاصد عن علم أصوؿ الفقو فيها بعد, فعلم ا١تقاصد داخل يف جزئيات علم أصوؿ الفقو 

ك العلة كلها مقاصد كال كتفاصيلو, ككذلك فإف العلل النظر إليها يرجع إذل ا١تقاصد, فمسال
كما عدا ذلك فهي تتعلق ك السرب كالتقسيم, كمسلك الدكراف, يستثٌت منها إال مسل

, كل ىذه األدلة تتعلق با١تقاصد, فال ا١تصلحة كاالستحساف كسد الذرائع ,ككذلك(ٕٔ)با١تقاصد
ا١تقاصد يشعر , بل ىي تابعة لألدلة, كإال فإف فتح باب لح ا١تقاصد أف تكوف دليال مستقالتص

ٓتطر كبَت, لذلك ال بد من تقييد إطالقات الشيخ ابن عاشور فيما يتعلق با١تقاصد, كمن ىنا 
, كأما ما ذكره ابن عاشور من كوف مسائل األصوؿ يخ الريسوين كتابو مقاصد ا١تقاصدألف الش

وية اليت كثر فيها ظنية كا١تقاصد قطعية, فكالـ فيو نظر أيضا, فإف كاف يعٍت ا١تسائل الكالمية كاللغ
ا٠تالؼ النظرم الذم ال يندرج ٖتتو عمل فهو ٤تق يف ذلك, كأما إف كاف يقصد أف مسائل 
األصوؿ ظنية على األطالؽ, فهو بعيد غَت متصور, فإف األدلة اليت اتفق العلماء على حجيتها 

ؿ كا١تشقة ٕتلب الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كالقياس قطعية يف ٣تملها, ككذلك رفع اٟترج كالضرر يزا
 التيسَت إخل فهي قطعية.

كسَتا على كالـ ابن عاشور رأل الشيخ الريسوين أف يصيغ كتابا اىتم فيو بالقطعيات 
كترؾ ا٠تالفات النظرية ا١تطولة , كىذا من باب التصفية لعلم أصوؿ الفقو , لكن ٩تالفو فيما ذكره 

االختالؼ يف األصل يؤدم إذل  من عدـ اعتبار األدلة ا١تختلف عليها, حيث أسس ١تسألة
االختالؼ يف الفركع كاألحكاـ ا١تولدة منو, كىذا ال يوافق عليو ألف ىذه األدلة اليت اختلف 
العلماء يف االحتجاج ّٔا كالعرؼ كاالستحساف كا١تصاحل ا١ترسلة... إ٪تا ىي تنبئ عن البنية الفكرية 

أسيس للفركع  كاألحكاـ اليت يرجحها اعتمادا كاالستنباطية للعلماء , كمأخذ كل عادل للتقعيد كالت
 على ىذا األصل.

كمن احملاكالت اليت عملت على إعادة صياغة ىذا العلم يف ىذا السياؽ كتاب القواعد 
 األصولية اليت اندرج ٖتتها أحكاـ عملية. 

يت كمن ىذه احملاكالت أيضا ٤تاكلة طو جابر العلواين كتتلخص ٤تاكلتو يف اعتبار ا١تقاصد ال
قسمها العلماء قدٯتا ال تفي الحتياجات ىذا العصر, كرأل من كجهة نظره أف ا١تقاصد تنقسم 
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إذل ثالثة أقساـ, كٝتاىا ا١تقاصد العليا اٟتاكمة كىي التوحيد كالتذكية كالعمراف, كجعل التوحيد 
على  خاصا باهلل تعاذل, كالتذكية خاصة باإلنساف كالعمراف خاص بالكوف, كيبٍت ىذا التقسيم

استقرائو للكتاب كالسنة, كجعل ىناؾ مرتبة ثانية للمقاصد اندرج ٖتتها العدالة كاٟترية كا١تساكاة, 
كجعل يف ا١ترتبة الثالثة ما تكلم عنو األصوليوف قدٯتا يف باب الضركريات كرأل أف الضركريات ال 

حسينيات, كقد بٌت تنحصر يف ا٠تمس اليت ذكرىا العلماء كرأل أهنا قد تدخل يف اٟتاجيات كالت
ذلك على مبادئ رأل أنو دل يسبق إليها كىي العهد كاالستخالؼ كاألمانة كاالبتالء كالتسخَت, 

 .ٖٔكٚتلة ٦تا ذكره نص عليو العلماء يف كتبهم قدٯتا كإف اختلفت التقسيمات كا١تفردات
كىو يرل أف علم أصوؿ الفقو غَت مؤىل ١تواجهة قضايا العصر كمستجداتو ألنو فقو 
فردم كقضايا اليـو عامة, كتعميمو ىذا فيو نظر, نعم أف قضايا اليـو كمستجداتو ٗتتلف عن 
القضايا يف العصور ا١تاضية فال بد من تنزيل النصوص عليها بفهم ككعي كذلك بتحقيق مناطتها 
أما ما ادعاه من عدـ كجود منهجية صاٟتة فهذا غَت صحيح للناظر يف كتب العلماء قدٯتا بدئا 

شافعي مركرا باٞتويٍت كالغزارل إذل الشاطيب فكل ىؤالء تكلموا عن قضايا عامة ككضعوا أصوال بال
كمناىج ١تعاٞتتها, ال سيما عند الشاطيب الذم أعلى جانب ا١تقاصد كنظر فيها كطبق كبُت فيها 

 كحقق. 
اه كقد اتسمت دعوتو يف ىذا االٕت, عطية الدين ٚتاؿ كمن ىذه احملاكالت ٤تاكلة الدكتور

 االىتماـ الصدد ىذا يف كأكرد ,التقليدم ا١تفهـو عن االجتهاد مفهـو بأمور منها, توسيع
 أثاث يف إسهامات من ذلك يتبع كما, ا١ترأة عمل كمسألة, الناس حياة يف جدت اليت بالطوارئ

كنقود, كأثر ذلك  كالفضة بالذىب التعامل عن الناس إفكاؾ كمسألة, ا١تعيشة كتكاليف ا١تنزؿ
على جرياف ربا الفضل فيها, كاختالؼ ا١تكاييل كا١توازين كا١تقاييس, كاتبع ذلك باٟتديث عن 
إعادة النظر يف ا١تسائل القدٯتة نظرا لتغَت الظركؼ الزمانية كا١تكانية كالشخصية, كيعد ىذا 

كالشاطيب  التجديد ٕتديدا تلقائيا كأف أصولو موجودة عند القدامى كاإلماـ القرايف كابن قيم اٞتوزية
" فاألمر ال ٭تتاج (ٗٔ)كالعز كغَتىم كىذا ما تقتضيو قاعدة " ال ينكر تغَت األحكاـ بتغَت األزماف

إذل ٕتديد يف ا١تنهجية , فمنهجيتو موجودة لكن األمر فقط قد ٭تتاج إذل تفعيل ىذه ا١تنهجية 
لقطعيات كاألصوؿ لتنزؿ ىذه االعتبارات الزمنية بدقة يف أحكامها ا١تناسبة بطريقة ال ٘تس ا

كالكليات, اليت ليس من شأهنا التغَت بتغَت الزماف كا١تكاف ككافة األكضاع النسبية األخرل, ْتيث 
تراعى الثوابت كا١تسلمات فال ٣تاؿ للتجديد كاالجتهاد فيها, كأما ا١تتغَتات كما ٗتتلف فيو الفهـو 
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كالـ ابن القيم فيما تتغَت فيو الفتول من الظنيات فالتجديد فيها ال ٯتنع, كالبد أف يراجع يف ذلك  
 .(َٕ)بتغَت الزماف كا١تكاف

كذلك يرل بلورة كمأسسة السلطة التشريعية, كىي ٖتويل اإلٚتاع كاالجتهاد كالشورل إذل ك 
, كىذه الدعوة مقبولة من حيث ا١تبدأ كال اعًتاض عليها كيقتضيو أسلوب العصر, (ُٕ)مؤسسات

اٞتماعي كالتجديد اٞتماعي حىت يكوف لدنيا منهج تكاملي يف  ألننا أحوج ما نكوف إذل االجتهاد
األحكاـ ا١تتعلقة بالنوازؿ كا١تستجدات كدراستها من جوانب متعددة استفراغا للجهد كالطاقة 
للوصوؿ إذل األقرب للصواب من األحكاـ ا١تتعلقة ّٔذه ا١تستجدات كىذا يكوف يف آّاؿ 

ورة, كٖتتاج فقط إذل من يضعها موضع التنفيذ, مع إدخاؿ التطبيقي أما ا١تفاىيم النظرية فمتبل
  بعض التعديالت عليها بشرط أال تتعارض مع قطعيات اإلسالـ ك٤تكماتو كمقاصده.

كيرل أيضا أنو ال بأس أف يًتؾ الرأم الراجح كيؤخذ با١ترجوح إذا كانت ا١تصلحة تتحقق 
م أصوؿ الفقو اليت كضعها العلماء قدٯتا بو كتقتضي اٟتاجة العمل بو, كىو يؤكد على أف آلية تعل

ال تفي ٔتتطلبات العصر كمستجداتو, كيوضح ذلك بقولو : إف كل ذلك دل يكف ١تواجهة اٞتديد 
كرأل تبعا لذلك ضركرة  (ِٕ)من العالقات االجتماعية الناشئة عن نظم اٟتياة يف آّتمع اٟتديث,

ك السنة, كىو يرل عدـ التوسع يف توسيع االجتهاد بالقياس مباشرة على نصوص الكتاب أ
استعماؿ القياس بل يفضل الرجوع إذل النصوص العامة الواردة يف ٖتقيق ا١تصلحة كدرء ا١تفسدة 
كيرل إعماؿ ا١تصاحل كدليل بديل عن القياس, إذل غَتىا من احملاكالت التجديدية يف كقتنا ا١تعاصر 

إف ىذا االٕتاه ٯتكن حصره يف ثالثة  اليت يصعب استقصاؤىا كالتعليق عليها, كخالصة القوؿ
 مسارات:  
 ا١تسار الفكرم: كٯتثلو حسن الًتايب , كطو جابر العلواين.  -ُ
عدد من ا١تفكرين كالدكتور ٚتاؿ الدين  ٯتثلو الذم ا١تسار ىو: ا١تسار ا١تنهجي -ِ

 عطية , كٚتاعة من ا١تعاصرين.
كٚتاؿ الدين عطية يف ا١تسار األكادٯتي : كٯتثلو ٤تمد الدسوقي, كعمراف نيازم,  -ّ

 , كيؤكد ىذا ا١تسار على من أ٫تها:(ّٕ)بعض آرائو
تصفية علم أصوؿ الفقو من الدخيل كاالستطراد يف القضايا اللغوية كالكالمية  .ُ

 كا١تنطقية كالفلسفية.
إعادة صياغة علم أصوؿ الفقو يف عبارات سهلة غَت معقدة كيقًتحوف عمل  .ِ

 فيو.مدخل لعلم أصوؿ الفقو قبل الدخوؿ 
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االىتماـ باٞتوانب التطبيقية لعلم أصوؿ الفقو, كعدـ التطويل يف التنظَت كبسط  .ّ
ا٠تالفات, كذلك إبعاد كل ما ليس لو تطبيقات فقيهة تندرج ٖتتو, كاقتصر فيو 

 على ا٠تالؼ النظرم.
التوسع يف ا١تقاصد كجعلها مبحثا من مباحث علم أصوؿ الفقو, كعدـ فصلها  .ْ

 أك دليال ال ٭تتاج إذل دليل, كىذا الذم أكد عليو ْتيث تكوف علما مستقال
 .(ْٕ)الشيخ ابن بيو يف ٤تاكلتو عن التجديد

 الواقع يراعي ٔتا, كمضمونا شكال, العلم ىذا يف التجديد عن باحثُت العلماء تواؿ كىكذا
 أف كرأكا, ا١تفسدة كدرء ا١تصلحة كإعالء, ا١تقاصد جانب يف التجديد رأل من فمنهم, كيواكبو
 ا١تقاصد اعتبار ترل نداءات ىناؾ بل, الشريعة أبواب ٚتيع يف يدخل كلي أمر الشريعة مقاصد

 ا١تراد الغرض ٭تقق الشريعة أبواب ٚتيع يف داخل ا١تقاصد فاعتبار, بعد فيو كىذا, مستقال دليال
 .مستقل كدليل إضافتو إذل احتياج غَت من

 ٖتكمو ك٤تددات تضبطو لضوابط شامال يكوف أف ال بد التجديد أف ا١تدرسة ىذه كرأت
 كمعرفة للًتاث ا١تستوعبة ا١تتعمقة كالقراءة الصحيح األصورل ا١تنهج تصور على ذلك يف معتمدين

ا١تبحث  يف ذلك سنبُت كما, التبديد إذل التجديد من ٮترج ال حىت كغايتو العلم ىذا كظيفة
 .التارل

 اإلسالميضوابط التجديد في الفقو : المبحث الثاني
انطالقا ٦تا قررناه أف التجديد ا١تشركع يف علم أصوؿ الفقو ىو التجديد البناء ال ا٢تادـ 
لقواعد ىذا العلم كإلغائها, كٔتا أف دكاعي ٕتديد ىذا العلم حاضرة يف الفكر اإلسالمي, فال بد 

من غَت من ضوابط تضبط ىذا التجديد حىت ال يكوف فوضى كانفالتا, غَت منضبط كال مقنن, 
إفراط كال تفريط كال إسراؼ كال تقتَت كال هتيب من التجديد, كال تسيب فيو الطالؽ العناف لو من 
غَت ضوابط كال معايَت كقد ذكر عدد من الباحثُت ضوابط آلآلة  لتجديد علم أصوؿ الفقو 

 .ك٤تددات ٖتدده, كىذه الضوابط من قبيل ا١تذاكرة كا١تدارسة نلمح إذل أ٫تها فيما يلي 
 الوقوف عند المحكمات والمسلمات والقطعيات: -1

ْتيث يعلم أف ا١تسائل اٞتوىرية القطعية ا١تتعلقة باألدلة من كتاب كسنة كإٚتاع كقياس ككذلك ما  
, إ٪تا (ٕٓ)يتعلق بدالالت األلفاظ فهذا ال ٕتديد فيو, فالقطعيات ثبوتا كداللة ال ٕتديد فيها 

تفهم ىذه الظنيات يف ضوء القطعيات, كا١تتشأّات يف يكوف التجديد يف الظنيات بشرط أف 
 ضوء احملكمات, كىو بذلك يتعلق بفهم ىذه النصوص كتنزيلها على الواقع ال يف النصوص ذاهتا.
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 االنطالق من قواعد ىذا العلم في عملية التجديد. -2
مو بالكلية, ْتيث يبٌت عليها فالتجديد ىو إعادة ا١تاضي إذل جدتو كالبناء على أصولو كليس ىد 

فهذه القواعد اليت صاغها العلماء كاستفادكىا دل يكن من تلقاء أنفسهم بل استقرءكا ذلك من 
الكتاب كالسنة فال بد من البناء عليها مع مواكبة ا١تستجدات, كعدـ ابتكار علم جديد يهدـ 

 فهذه القواعد كضعت لضبط الفهم كحىت ال تكوف فوضى, كىي تدرء اللعب ىذه اآلليات,
باألدلة حىت ال يقوؿ من شاء ما شاء كيفما شاء إ٪تا ىي عوامل االنضباط الستنباط كربطو 

 .(ٕٔ)با١تسائل كاقعا كتوقعا
 ارتباط التجديد بوظيفة علم أصول الفقو والغاية منو : -3

فال ٮترج عن الغاية اليت كضع ٢تا ىذا العلم, كىي ضبط الفهم كالوصوؿ إذل اٟتكم الشرعي يف 
ازلة كالتوصل إذل اقتباس األحكاـ من أدلتها, ككما ىو معلـو أف كل شيء ٮتضع ألربع ا١تسائل الن

, كٔتا أف ا١تادة ىي لبنات ىذا (ٕٕ)علل كما نص عليو أرسطو كىي ا١تادة كالصورة كالفاعل كالغاية
دد كصفاتو العلم كالغاية منو معلومة كىي الوصوؿ إذل اٟتكم الشرعي كالفاعل ىو آّتهد كآّ

عليها كمن أ٫تها علم الواقع, ككيفية تنزيل الدليل على الواقع, فبقيت رىا العلماء منصوصا ذك
 (ٖٕ) الصورة كىي اليت يكوف فيها التجديد كالتطور كما ذكر الشيخ ابن بيو يف إثارات التجديد.

 أن يكون التجديد من قبل المتخصصين في ىذا العلم: -4
يتطلب التجديد األصورل أف يكوف القائم على التجديد مستندا إذل قاعدة علمية راسخة, كال 

هرة حذاؽ , كىذا ٭تتاج إذل أف يبذؿ علماء م(ٕٗ)يتأتى ذلك إال بالتخصص يف علم أصوؿ الفقو 
, متمرسوف يف علم النظر, أقصى كسعهم العلمي كالفكرم يف ىذا ركاء من العلـو الشرعية

ال يتصدل ٢تذا التجديد إال من توافرت فيو شركط كآليات كمقومات ْتيث يكوف ف (َٖ)األمر
مستوعبا ١تا كتب يف ىذا العلم, سابرا ألغواره, كاعيا بالدالالت كا١تدلوالت, متسلحا بعقل سديد 

 :, يقوؿ صاحب فيض القدير(ُٖ)كفهم رشيد ْتيث تتوافر فيو صفات آّتهد اليت ذكرىا العلماء,
 الفرقاف نصوص من كالنظريات كالدقائق اٟتقائق استنباط كقوة احملكمات إذل تشأّاتا١ت رد ملكة

 ًعٍلمو  بىأىمّْ  اٍلعىادلًً  يف  شيريكًطًهمٍ  ًمنٍ  , ًإذٍ (ِٖ)يقظاف كفؤاد حاضر قلب من كاقتضاءتو كدالالتو كإشاراتو
؛  ًفيًو, مىٍقصيوًدهً  عىنٍ  التػٍَّعًبَتً  عىلىى قىاًدرنا اٍلًعٍلمي, ذىًلكى  عىلىٍيوً  يػىٍنبىًٍت  كىمىا بًأيصيولًوً  عىارًفنا يىكيوفى  أىفٍ  اتػَّفىقى
ـي  ٔتىا عىارًفنا  ًمنٍ  اٟتٍىاًكمي  كىالى  اٍلميٍفيًت  يػىتىمىكَّني  كىالى  (ّٖ)ًفيوً  عىلىٍيوً  اٍلوىارًدىةً  الشُّبىوً  دىٍفعً  عىلىى قىائًمنا عىٍنوي, يػىٍلزى

 :اٍلفىٍهمً  ًمنٍ  بًنػىٍوعىٍُتً  إالَّ  بًاٟتٍىقّْ  كىاٟتٍيٍكمً  اٍلفىتػٍوىل
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مىاتً  كىاأٍلىمىارىاتً  بًاٍلقىرىائًنً  كىقىعى  مىا حىًقيقىةً  ًعٍلمً  كىاٍسًتٍنبىاطي  ًفيوً  كىاٍلًفٍقوً  اٍلوىاًقعً  فػىٍهمي : أىحىدي٫تيىا  حىىتَّ  كىاٍلعىالى
يطى   .ًعٍلمنا بًوً  ٭تًي

اٍلوىاًقعً  يف  اٍلوىاًجبً  فػىٍهمي : الثَّاين  كىالنػٍَّوعي 
(ْٖ) 

 عدم التأصيل للواقع المخالف للشرع: -5
ْتيث ال تبتكر قواعد جديدة لتأصيل ما نعيشو من ضعف أك لبعض النوازؿ ا١تخالفة للدين,  

كيقتصر على اعتبار ذلك ضركرة أك حاجة من اٟتاجات, ْتيث تدخل يف باب االستثاءات ال 
االستمرارية كالدكاـ, كمن القواعد ا١تعلومة أف الضركرة تقدر بقدرىا , كالرخص ال يسًتسل 

 .  (ٖٓ)فيها
 امتالك أدوات فهم النص: -6

أف يكوف آّدد ٦تتلكا ألدكات فهم النص؛ أم أف يكوف عا١تا بعلـو اآللة ا١توصلة إذل العلـو 
ا١تقصودة بذاهتا, كمن أىم ىذه العلـو فهمو للغة العربية اليت ّٔا تفهم النصوص الشرعية, قاؿ 

 لساف عىلىى أيٍنزًؿى  أىنَّوي  فىًبمىٍعٌتى  ًفيًو, عيٍجمىةى  الى  كىإًنَّوي  عىرىيبّّ  وي كىإًنَّ  اٍلعىرىبً  بًًلسىافً  نػىزىؿى  اٍلقيٍرآفى  الشاطيب: ًإفَّ 
 ٗتيىاًطبي  ًلسىاهًنىا ًمنٍ  عىلىٍيوً  فيًطرىتٍ  ًفيمىا كىأىنػَّهىا مىعىانًيهىا, كىأىسىالًيبً  ا٠ٍتىاصَّةً  أىٍلفىاًظهىا يًف  العرب معهود
ْـّ  ْـّ  ظىاًىريهي, بًوً  يػيرىادي  بًاٍلعىا ُـّ  ًبوً  يػيرىادي  كىبًاٍلعىا ْـّ  كىٍجوو, يف  كىا٠ٍتىاصُّ  كىٍجوو  يف  اٍلعىا , بًوً  يػيرىادي  كىبًاٍلعىا  ا٠ٍتىاصُّ

ـً  أىكَّؿً  ًمنٍ  يػيٍعرىؼي  ذىًلكى  كىكيلُّ  الظَّاًىًر, غىيػٍري  بًوً  يػيرىادي  كىالظَّاًىر  آًخرًًه, كىتػىتىكىلُّمي  أىكٍ  كىسىًطوً  أىكٍ  اٍلكىالى
ـً   يػيٍعرىؼي  كىمىا بًاٍلمىٍعٌتى  يػيٍعرىؼي  بًالشٍَّيءً  كىتػىتىكىلَّمي   أىكَّلًوً  عىنٍ  آًخريهي  أىكٍ  آًخرًًه, عىنٍ  أىكَّليوي  يػيٍنًبئي  بًاٍلكىالى

ًثَتىةو, بًأىٍٝتىاءى  اٍلوىاًحدى  الشٍَّيءى  كىتيسىمّْي بًاإٍلًشىارىًة, ًثَتىةى  كىاأٍلىٍشيىاءى  كى  مىٍعريكؼه  ىىذىا كىكيلُّ  كىاًحدو, بًاٍسمو  اٍلكى
ككذلك علـو اآللة اآلخرل   (ٖٔ).كالمو, بًًعٍلمً  تػىعىلَّقى  مىنٍ  كىالى  ًىيى  ًمٍنوي  شىٍيءو  يف  تػىٍرتىابي  الى  ًعٍندىىىا

كعلم مصطلح اٟتديث كغَت ذلك من علـو اآللة كلكن بشرط أف يأخذ منو ما يؤىلو إذل 
 االجتهاد كالفهم. 
 ضبط العالقة بين النص والمقصد: -7

ْتيث ال يكوف جامدا عند ظواىر النصوص كال مضخما لنظرية ا١تقاصد بل يكوف كسطا بُت 
األمرين, كأف يراعي يف ذلك القواعد العامة كا١تصاحل العليا للشريعة مستقرءا غي ذلك كلياهتا 

ٝتاىا  الشارع, كقد مقاصد اليت كضعت لفهم , بل ال بد من مراعاة الضوابط(ٕٖ)كجزئياهتا 
كال ٬تنح إذل جعل ا١تقاصد (ٖٖ)ا١تقاصد  تفهم ّٔا اليت باألدكات" "االعتصاـ" كتابو يف الشاطيب

 دليال يرجع إليو من غَت مرجعية إذل القرآف كالسنة.
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 ارتباط التجديد بالواقع المعاش:  -8
فال بد أف يكوف التجديد لو عالقة كثيقة بالواقع ا١تعاش ١تواكبتو كمراعاة مقتضايتو كالنظر فيما 

كتنزيل األحكاـ على النوازؿ كا١تستجدات اٟتادثة فيو, كىو ٣تاؿ خصب لالجتهاد فهو  يصلحو
ا١تناط الذم تراعى فيو األحكاـ كتضبط فيو ا١تستجدات , فآّتهد ينظر يف النص كالواقع كإيصاؿ 

, أم فهم الدليل كفهم الواقع الذم ينزؿ عليو الدليل, كباٞتملة فعملية  (ٖٗ)النص إذل الواقع
 . (َٗ)جديد ىي استجابة ١تتطلبات األمة كركح العصر ٔتا ينسجم مع الثوابت اإلسالميةالت

 أصالة المنطق والمنهج :  -9
ْتيث يكوف الًتاث األصورل كما أنتجتو األمة من موركث علمي ىو ا١تنطلق للتجديد,   

اٞتدة إليو, كليس التجديد أف يقاـ بناء على انقاض غَته, بل ال بد من تطوير القدًن كإعادة 
كذلك يكوف باعتبار القرآف كالسنة ا١ترجعية الرئسية للتجديد, ككذلك ما اتفقت عليو القركف 
األكذل, كأف يكوف ىذا التجديد على منهج سليم منطلق ٦تا ألفتو العرب كعرفتو, ال على مناىج 

كا١توضوعاتية  , كالنظرية البنوية كالتفكيكية كالرمزيةيات مستحدثة, كنزع النص عن قائلوكنظر 
كالتارٮتية كالًتخانية, كغَت ذلك ٦تا ٭تاكؿ بعض اٟتداثيُت إخضاع النصوص الثابتة ذات الداللة 
الصر٭تة إذل ىذه ا١تناىج؛ إذ إف ىذا يؤدم إذل نزع القدسية عن ىذه النصوص كاعتبارىا كسائر 

 (ُٗ)نصوص البشر
 اعتماد المنهج التكاملي في التجديد: -11
ذل الكليات ال اٞتزئيات, ككذلك ال يقتصر على تضخيم شيء كالتقليل من ْتيث تكوف النظرة إ

اآلخر, كلكي يكوف ا١تنهج تكامليا فال بد من النظر يف النواقص اليت دل يلتفت إليها القدامى 
كتكميلها, ككذلك ما ٨تتاج إليو يف الواقع العملي ا١تعاصر, فنعمل على تكميلو أيضا, كيتحقق 

ة من معطيات العلـو اآلخرل اٟتديثة كعلم االجتماع كالنفس كاالقتصاد كاإلدارة ىذا ا١تنهج باإلفاد
, فهذا بال شك يفيد يف ٕتديد ىذا العلم كإعادتو إذل قيادة الفكر كضبط الفهم (ِٗ)كغَت ذلك

كاالستنباط كمراعاة ما يرتبط بذلك كاقعا كتوقعا أك حاال كمآال, للوصوؿ إذل تنزيل األحكاـ يف 
 عرفة صوأّا.نصأّا كم

 أن يكون التجديد فيما يجوز فيو االجتهاد: -11
فال ٕتديد يف القطعيات كا١تسلمات كثوابت الدين, إ٪تا يكوف التجديد فيما يتعلق بالتدليل 

,أك يف ما ىو ليس داللتو قطعية, كأما إذا كاف النص (ّٗ)كالتعليل كالتنزيل أك يف الفهم كا١تمارسة 
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وتو فال ٬توز فيو االجتهاد ْتاؿ إذ إف الثوابت بو ٖتفظ ىوية األمة صر٭تا يف داللتو صحيحا يف ثب
كبقاءىا , كال يثار االجتهاد إال يف ا١تتغَتات ال الثوابت, كقد بُت ابن القيم ىذا األمر فقاؿ يف 

 الشريعة على عظيم غىلىطه  بو اٞتهلً  بسبب كقع جدِّا, النفع عظيم فصل ىذا" إعالـ ا١توقعُت :
 أعلى يف ىي اليت الباىرة الشريعة أف يعلم ما إليو سبيل ال ما كتكليفً  كا١تشقة اٟترج من أٍكجىبى 

نىاىا الشريعة بو, فإف تأيت ال ا١تصاحل ريتىب  ا١تعاش يف العباد كمصاحل اٟتكم على كأساسىهىا مىبػٍ
 .(ْٗ)كلها  كحكمةه  كلها, كمصاحلي  كلها, كرٛتةه  كلُّها, عىٍدؿه  كىي كا١تعاد,

 رؤى مستقبلية آلفاق التجديد: الثالثالمبحث 
إف من يتأمل يف عامة احملاكالت التجديدية ٬تدىا اىتمت بآّاؿ التنظَتم دكف التطبيقي, 
كلكي يكوف التجديد لو ٙترة مستفادة ال بد من إكماؿ ما كاف ناقصا كإٟتاؽ ما ينبغي أف يلحق, 

مستقبلية يف ىذا األمر, فإننا نقسمها إذل كإنزاؿ النظريات إذل كاقع التطبيقات, كلكي نقدـ رؤية 
 ثالثة أقساـ:
 مستوى التأليف : -القسم األول

يتعلق بإعادة الًتتيب كالتبويب كىذا أمر ليس ّتديد بل كاف يشغل العلماء قدٯتا, قاؿ  
 ًفيوً  دؿكىأىعٍ  مكررة غَت أبوابو مرتبىة كتابا أؤلف أىف فىأىٍحبىٍبت :اٟتسُت البصرم يف مقدمة ا١تعتمد أبو
ـ دىًقيق من اٍلًفٍقو بأصوؿ يىًليق الى  مىا ذكر عىن  ًّٔىذىا خلطو ٬توز الى  آخر علم من ذىًلك كىافى  ًإذٍ  اٍلكىالى

, كقد جرت ٤تاكالت كثَتة يف ىذا الشأف كلعل من احملاكالت اٟتديثة, احملاكلة اليت (ٓٗ)اٍلعلم"
, كىي ٤تاكلة (ٔٗ)عن مواضع االجتهاد قدمها الشيخ ابن بية مقتبسا ذلك من الشاطيب عند كالمو

مفيدة يف ىذا الباب, كخالصتها أف يبدأ ٔتقدمات لغوية تشمل علـو اللغة ٨توا كصرفا كبالغة مع 
ا١تقارنة با١تناىج الغربية اٟتديثة كا٢تَتكمنوطيقيا كاللسانيات يندرج ٖتتها ما يتعلق بالوضع 

علق ٔتعقوؿ النص, كتشمل األدلة العقلية كالقياس كاالستعماؿ كاٟتمل, كأما ا١تنظومة الثانية  فتت
 بأنواعو االستقرائي كالكلي كالتمثيلي كا١تصاحل ا١ترسلة كاالستحساف كسد الذرائع كغَت ذلك .

كأما ا١تنظومة الثالثة فتتعلق بالواقع أك ما يسميو العلماء با١تناط, كتشمل العرؼ, كالضركرة كما 
ما يكوف يف ا١تآؿ ككذا ما يتعلق باحتياجات الناس, ك٠تص ذلك يتعلق ّٔا من استثناءات كاعتبار 

يف ٚتع ا١تنظومات الثالث يف التدليل كالتعليل كالتنزيل, فالتدليل ما يتعلق باللغة أم داللة األلفاظ 
كمدلوالهتا, كالتعليل يتعلق باألدلة العقلية كا١تقاصد كد٣تها يف األكعية األصولية, كالتنزيل يتعلق 

 (ٕٗ)حاال كمآال. بالواقع 
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ك٦تا يقًتح يف باب التأليف أيضا أف توضع مقدمات تارٮتية عن علم أصوؿ الفقو كاألبعاد التارٮتية 
جرت ٢تذا العلم, ككضع مدخل تيسَتم إذل علم أصوؿ الفقو قبل الكالـ عن العلم ذاتو, كىذا ما 

 . عليو بعض الكليات  كاٞتامعات
باٞتوانب التطبيقية لعلم األصوؿ, مع ترؾ ما ال يندرج كمن ذلك أيضا كضع كتب هتتم 

ٖتتو عمل أك كاف ٦تا ذكره العلماء استطرادا من العلـو األخرل كىي ال عالقة ٢تا بعلم أصوؿ 
 ٖٗالفقو.

 الصياغة والمضمون: -المستوى الثاني 
 :(99)على مستوى الشكل والصياغة  -أوال 

 :أمور منها مستول الشكل كالصياغة يقًتح للتجديد على 
تناكؿ ا١تسائل األصولية بعبارات مناسبة ميسرة بعيدا عن التكلف كالتقعَت ْتيث يفهمها  -ُ

 الدراسوف كطلبة العلم.
, فبعض ا١تسائل األصولية ال تكاد ٕتد ٢تا إال مثلة التطبيقية للقواعد األصوليةكفرة األ -ِ

 مثاال كاحدا أك ليس ٢تا مسائل تذكر.
ات للتعريف كعدـ التوسع فيها يف ذكر ا١تعارضات كا١توجباالقتصاد يف التعريفات  -ّ

 , بل يكتفى بذكر بعض التعريفات كالراجح منها.كاالنتقادات كغَت ذلك
تنقية علم األصوؿ من الدخيل عليو كا١تسائل اليت جرل فيها ا٠تالؼ النظرم كليس ٢تا  -ْ

اليت ليس ٢تا عالقة  تطبيقات عملية كاالستطراد يف العلـو اللغوية كا١تنطقية كالفلسفية
بعلم األصوؿ, كمسألة حقيقة النسخ يف اللغة ىل ىو لإلزالة أـ النقل كىل ىو بياف أـ 

 . (ََُ)رفع كغَتىا من ا١تسائل
 على مستوى المضمون:  –ثانيا  

لقد تقرر فيما سبق أنو ال ٬توز التجديد يف القضايا اٞتوىرية ا١تتعلقة بعلم أصوؿ الفقو , كتشمل 
كمصطلحاتو كليس تناقضا إف قلنا ٬توز التجديد يف ا١تضموف مع ما قررناه سابقا كذلك أركانو 

 يكوف فيما يلي:
, ْتيث تستقرأ النصوص كأقواؿ العلماء مث ديد للمسائل األصولية القدٯتةالتناكؿ اٞت -ُ

الوصوؿ إذل القاعدة أك ا١تعٌت ا١تراد بل رٔتا تقف على معاين جديدة دل يذكرىا العلماء 
؛ ة طريق العمـو فذكر أف لو طريقُتحة كمن أمثلة ذلك ما قرره الشاطيب يف معرفصرا
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األكؿ ما ذكره العلماء كنصوا عليو سابقا كىي صيغ العمـو كاسم اٞتنس ا١تعرؼ بأؿ 
كالنكرة ا١تضافة كاألٝتاء ا١توصولة كالنكرة يف سياؽ النفي كغَت ذلك مث ذكر طريقا ثانيا 

وميات الكتاب كالسنة ك أقواؿ األئمة كىو استقراء مواقع استقرأه رٛتو اهلل من عم
 أىنَّوي : بًاأٍليصيوؿً  اٍلعيلىمىاءي  يػىقيوؿي , اٍلًكفىايىةً  , ككذلك ما قالو يف تعريف طىلىبي  (َُُ)ا١تعٌت

ـى  ًإذىا لىًكنٍ  اٞتٍىًميًع, عىلىى ميتػىوىجّْوه   ًمنٍ  صىًحيحه  قىاليوهي  كىمىا, اٍلبىاًقُتى  عىنً  سىقىطى  بػىٍعضيهيمٍ  بًوً  قىا
 تىشىعَّبى  كىرئتَّىا أىٍقسىامنا, كىيػىنػٍقىًسمي , تػىٍفًصيله  فىًفيوً  جيٍزئًيًّْو؛ ًجهىةً  ًمنٍ  كىأىمَّا الطَّلىًب, كيلّْيّْ  ًجهىةً 

, تىشىعُّبنا ؛ ًمنٍ  لًٍلجيٍملىةً  الضَّاًبطى  كىلىًكنَّ  طىوًيالن  عىلىى كىالى  اٍلبػىٍعًض, عىلىى كىارًده  الطَّلىبى  أىفَّ  ذىًلكى
 عىلىى الى  اٍلمىٍطليوًب, اٍلًفٍعلً  ًبذىًلكى  اٍلًقيىاـً  أىٍىًليَّةي  ًفيوً  مىنٍ  عىلىى كىلىًكنٍ  كىافى, كىٍيفى  اٍلبػىٍعضً 
 (َُِ).عيميومنا اٞتٍىًميعً 

إٟتاؽ األبواب ا١تتعلقة بأصوؿ الفقو كعلم ا١تقاصد كفقو األكلويات كالقواعد الفقهية  -ِ
 . (َُّ)أك ارتباط كثيق بعلم أصوؿ الفقوالكلية كغَت ذلك ٦تا لو عالقة 

 مستوى التدريس: -المستوى الثالث 
 كتتمثل ا١تقًتحات ا١تتعلقة ّٔذا األمر فيما يلي:

, كىذا يكوف من ئل التنظرية إذل اٞتانب التطبيقي؛ حيث العمل كا١تمارسةالنزكؿ با١تسا -ُ
على تقرير القاعدة جهتُت؛ األكذل: استدعاء األمثلة من القرآف كالسنة ككالـ األئمة 

كإثباهتا كتوضحيها كإفهامها, ْتيث تكوف للطالب ملكة استنباطية حىت يعرؼ كيفية 
, الثانية: مشاركة الطالب يف ا١تسائل الواقعية تنباط العلماء لألحكاـ من األدلةاس

كا١تستجدات بطرحها للمناقشة كذكر أقواؿ العلماء ا١تعاصرين كطرؽ استنابطهم 
 .(َُْ)ةكإعما٢تم لألدل

إكساب الطالب قدرات على التحليل كالفهم كاالستيعاب كاالستنباط بتنمية مهارهتم  -ِ
 كتشجيع التفكَت اإلبداعي لديهم.

إرداؼ الكتب التدريسية يف علم أصوؿ الفقو بكتب يف علـو  أخرل تساعد على فهم  -ّ
وؿ الفقو  كتطبيق ا١تسائل األصولية كلو بانتقاء بعض ا١تسائل منها كمقرر رديف لعلم أص

 كأحكاـ القرآف كأحاديث األحكاـ كبناء الفركع على األصوؿ كغَت ذلك. 
ىذه إشارات كإحملات تفتق األذىاف؛ لوضع رؤل ٕتديدية يف آفاؽ ىذا العلم, كذلك بعمل مقاربة 

 ٕتديدية تطبيقية تسعى لتطبيق ما ذكرناه من رؤل تنظَتية.
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 الخاتمة
الكالـ عن إتاىات التجديد كبياف الصاحل منها من كيف النهاية فقد حاكؿ ىذا البحث 

عدمو كحاكؿ إظهار أف التجديد أمر ال بد منو لكن بضوابط تضبطو ك٤تددات ٖتدده كحاكؿ 
, ليف, الصياغة كا١تضموف, كالتدريسالبحث كضع رؤل آلفاؽ التجديد على مستوياتو الثالثة التأ

 كخلص البحث إذل النتائج التالية: 
 تفرغ كبدكنو, ّٔا التالعب كيدرء النصوص فهم يضبط الذم ىو الفقو أصوؿ علم إف -ُ

 .انضباط كال ضبط غَت من شاء كيفما شاء ما شاء من كيفهم مضامينها من النصوص
إف احملاكالت التجديدية لكثَت من اٟتداثيُت هتدؼ إذل إلغاء ىذا العلم ال ٕتديده كأهنم  -ِ

 قة.يستبدلونو بفراغ ال ٔتحتول جديد يف اٟتقي
, كليس ٢تا ٣تاؿ يف للحداثيُت تكتفي على التنظَت فقطإف عامة احملاكالت التجديدية  -ّ

 الواقع العملي التطبيقي.
إف التجديد ا١تنشود ال بد أف ينطلق من تراث األمة األصورل بإعادة ركنقو كجدتو حىت  -ْ

 يقـو بالدكر ا١تنوط بو.
يزاؿ غائبا كدل ينتج إذل اآلف إف اٞتانب التطبيقي للمحاكالت التجديدية عموما ال  -ٓ

أ٪توذجا ٕتديديا عمليا على الوجو ا١تطلوب, كإف كانت ىناؾ ٤تاكالت قدمت يف ذلك 
 لكنها جزئية ك٤تددة كيعًتيها كثَت من النقص .

 سطحية كانت كإف اللفظ يف كعمق بصعوبة تشعر اٟتداثيُت عبارات من كثَتا إف -ٔ
 . ا١تعٌت

على قواعد كأسس, ال التجديد الذم يدعو إذل الفوضى  تعزيز التجديد ا١تنضبط, ا١تبٍت -ٕ
 كاالنفالت.

 إننا ما زلنا نفتقر إذل الكفاية العلمية يف ٕتديد علم أصوؿ الفقو. -ٖ
 أما عن التوصيات فإف الباحث يوصي ٔتا يلي:

 ربط التجديد بالواقع العملي انطالقا من الًتاث األصورل . -ُ
لبحثية ا١تتخصصة بعملية التجديد كأال يكوف أف تقـو ا١تؤسسات كآّامع كا١تراكز ا -ِ

 التجديد فرديا فإنو أدعى إذل ٖتقيق تكاملية ا١تنهج التجديدم.
كضع كتب جديدة يف علم أصوؿ الفقو تتميز بسهولة العبارة ككضوح ا١تعٌت بعيدا عن  -ّ

 التعقيد كاأللفاظ ا١تستصعبة , ْتيث تتوافر فيها األمثلة التطبيقية العملية التوضحية.
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ىذا ٣تمل ما أردت كتبو, أسأؿ اهلل أال أكوف ٦تن ٗتدعو الشمس بطوؿ ظلو, أك تغره النفس 
بكثره كقلو, كأال يكوف حظو من القوؿ إال لفظو, فهو خَت مسئوؿ كباإلجابة جدير, كصلى اهلل 

 كسلم على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت. 
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 الهوامش: 
                                                           

 271, والقاموس المحيط مادة الجيم ص 118-117ص 3لسان العرب مادة جدد ج (1)
 [17]القمر:  (2)
 [37]آل عمران:  (3)
 (137/ 1منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا ت عبد الرحيم الطرىوني ) (4)
 118ديوان زىير ابن أبي سلمى ص  (5)
 (8/ 1خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ) (6)
 ( 343شرح ديوان المتنبي للواحدي )ص:  (7)
 118- 117ص 3لسان العرب مادة جدد ج (8)
 (282/ 2فيض القدير ) (وينظر :261/ 11عون المعبود وحاشية ابن القيم ) (9)
 11/ 1التجديد: محمد حدو أمزيان مجلة اإلحياء موقف اإلسالم من  (11)
( إسناده صحيح, وقد ذكره الحافظ في 324/ 6(والمعجم األوسط )119/ 4سنن أبي داود ) (11)

من طرق عن أحمد بن حنبل, ثم قال: وىذا ُيشعر بأن الحديث كان  49 - 46"توالي التأسيس"ص 
مع أنو قوي لثقة رجالو وصححو أيضاً مال علي القاري مشهوراً في ذلك العصر, ففيو تقوية للسند المذكور, 

  248/ 1في "مرقاة المفاتيح" 
إسناده ضعيف,  (52/ 17مسند البزار = البحر الزخار ) ( و328/ 14مسند أحمد ط الرسالة ) (12)

 من طريق عبد اهلل بن أحمد ابن حنبل, 2/357ومو بإسناد سابقيو, وأخرجو أبو نعيم في "حلية األولياء" 
سناد, وأخرجو عبد بن حميد ) , من طريق أبي داود 4/256والحاكم  ,(1424عن أبيو, بهذا اإلإ

 الطيالسي بو.
( وإسناده 37/ 13رواه الطبراني في "الكبير")»وقال:  ,(1/52ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ) (13)

( ونسبو للمصنف. ورواه الحاكم في 1313وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" ) ,«حسن
 ( 1/4"المستدرك" )
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 ( 714/ 2( )1117, برقم )اب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة, بصحيح مسلم صحيح مسلم (14)
 (114/ 7شرح النووي على مسلم ) (15)
 بتصرف. 185اإلسالم: األخالق والسياسة,  لمحمد أركون ص  (16)
 21علم دراسة النصوص القديمة, يراجع: فقو اللغة, صبحي الصالح, ص (17)

(ىي كلمة يونانية تعني فلسفة العلوم , وتعرف بأنها الدراسة النقدية للمعرفة العلمية, يراجع:  مدخل (18
 57لفلسفة العلوم, عابد الجابري, ص

 332, صديدة للفقو اإلسالمي, محمد شحرورنحو أصول ج (19)
 24, صتجديد أصول الفقو, التراب (21)
 112قراءة معاصرة في إعجاز القرآن لـإإبراىيم محمود ص (21)
 16, صنقد النص, علي حرب (22)
 22, ص32الفكر العربي المعاصر, ع (23)
 299تاريخية الفكر اإلسالمي ألركون ص  (24)
 14, حسن الترابي ص قضايا التجديد (25)
 55أبو زيد , ص , نصر حامدنقد الخطاب الديني (26)
 133ص ,المرجع السابق (27)
 (27/ 1إعالم الموقعين عن رب العالمين ) (28)
 (343/ 2الموافقات ) (29)
 57 -يوسف كرم -تاريخ الفلسفة اليونانية (31)
 554بنية العقل العربي, للجابري, ص (31)
 46, صالتراث والحداثة, محمد عابد الجابري (32)
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مسيرتها الفكرية وأسلوب الفكر التغريبي العربي في التعامل معها دراسة النظريات العلمية الحديثة  (33)

 (871/ 2نقدية )
 153, ص اإلسالم وتجديد  األمة, فايز محمد إسماعيل (34)
 28, ص تجديد الفكر الديني في اإلسالم, محمد إقبال (35)
 31علم الطريقة يحيى محمد ص (36)
 15, صقضايا التجديد, الترابي (37)
 161 ص ,2, جوىبة الزحيلي, أصول الفقو اإلسالمي  (38)
 11ص 3, جالموقعين إعالم (39)
 161القواعد الكلية والضوابط الفقهية  , عثمان شبير ص  (41)
 161, إبراىيم بن أحمد بن سليمان الكندي, صاالجتهاد حقيقتو ومصادره (41)
 87الكريم , ص , عبد السالم بن محمد عبدالتجديد والمجددون في أصول الفقو (42)
 47/ 1نقلهما النووي في تهذيب األسماء واللغات  (43)
 (576/ 1تاريخ ابن خلدون ) (44)
 (192/ 5طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) (45)
 (7/ 1البرىان في أصول الفقو ) (46)
 29, عبد الوىاب أبو سليمان صالفكر األصولي (47)
 33الريسوني ص, أحمد ظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبين (48)
 (11/ 2البرىان في أصول الفقو ) (49)
 (118/ 6طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) (51)
 35, أحمد الريسوني, نظرية المقاصد (51)
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 (8المستصفى )ص:  (52)
 (576/ 1تاريخ ابن خلدون ) (53)
 (618المنخول )ص:  (54)
 المرجع السابق (55)
 (4المستصفى )ص:  (56)
 (18المرجع السابق )ص:  (57)
 4/314, زىير أبو النور : أصول الفقو (58)
 (513/ 2الموافقات ) (59)
 (8 -3المرجع السابق )م/  (61)
 (313نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي )ص:  (61)
 (39/ 5الموافقات ) (62)
 141قضايا التجديد , الترابي ,  (63)
 (22/ 3مقاصد الشريعة اإلسالمية ) (64)
 (13/ 1اإلسالمية )مقاصد الشريعة  (65)
 (257/ 2المرجع السابق ) (66)
 34ينظر إثارات تجديدية في علم حقول األصول للشيخ ابن بيو ص  (67)

 93قضايا إسالمية معاصرة, طو جابر العلواني,ص 68
, مجلة كام بتغير األزمان لمصطفى الزرقا(ويراجع مقال بعنوان تغير األح484/ 1الموافقات ) (69)

 891ه ,ص 1383, 8المسلمون, ع
 (131/ 4إعالم الموقعين عن رب العالمين ) (71)
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السنة الرابعة  96, بحث لجمال الدين عطية في مجلة المسلم المعاصر ع تطوير الفكر االجتهادي (71)

 75م 2111يونيو  –مايو  –, أبريل ه1421ربيع األول  –صفر  –ن,محرم والعشرو 
السنة الرابعة  96دين عطية في مجلة المسلم المعاصر ع تطوير الفكر االجتهادي , بحث لجمال ال (72)

 77م ص2111يونيو  –مايو  –, أبريل ه1421ربيع األول  –صفر  –ن,محرم والعشرو 
, وتجديد أصول الفقو الواقع 195جع في ذلك التجديد في أصول الفقو, محمد إقبال صيرا (73)

"الثابت والمتغير" )جمال الدين عطية, , 41ص  125المعاصر عوالمقترح علي جمعة مجلة المسلم 
, مجلة المسلم , وجميلة بوخاتم5ىـ( ص  1411 -ن ( رمضا23مجلة المسلم المعاصر, العدد 

 53ص  125المعاصر ع
 54ينظر إثارات تجديدية في علم حقول األصول للشيخ ابن بيو ص  (74)
 (313/ 4الموافقات ) (75)
 56, محمد مصطفى شلبي ص أصول الفقو (76)
 (273معيار العلم في فن المنطق )ص:  (77)
 14, الشيخ ابن بيو ص إثارات تجديدية (78)
 91, صاألصولي من اإلشكال إلى التحرير, الحسان شهيد نظرية التجديد (79)
 118, صتجديد علم أصول الفقو, مولود سريري (81)
 91نظرية التجديد من اإلشكالية للتحرير الحسان الشهيد ص (81)
 (11/ 1القدير )فيض  (82)
تجديد  و مفهوم 728ص 2( وينظر أحكام الفصول في أحكام األصول ج 141/ 1الموافقات ) (83)

 38, ص الدين , محمد سعيد بسطامي
, فايز محمد إسماعيل ص ( واإلسالم وتجديد دين األمة69/ 1إعالم الموقعين عن رب العالمين ) (84)

37 
 (218 علم أصول الفقو ط مكتبة الدعوة )ص: (85)
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 (113/ 2الموافقات ) (86)
 (44/ 5ينظر تعليقات الشيخ دراز على الموافقات ) (87)
 .293/ 2االعتصام:  (88)
 13ينظر التجديد في أصول الفقو لعلي جمعة  (89)
 19تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف ,محمد شاكر الشريف , ص (91)
 (91/ 72يحيى مجلة البيان )د. محمد « التأويل»ملحوظات حول قضية  (91)
, وتجديد أصول الفقو الواقع والمقترح علي جمعة 56اإلثارات التجديدية للشيخ ابن بية ص  (92)

 41ص  125ع
 (12/ 5الموافقات ) (93)
 (41/ 1إعالم الموقعين عن رب العالمين ت مشهور ) (94)
 (3/ 1المعتمد ) (95)
 (12/ 5الموافقات ) (96)
 بتصرف واختصار 61- 59الدعوة والدعوى للشيخ ابن بية ص يراجع التجديد بين (97)

   يراجع في ذلك كتاب الخالف اللفظي عند األصوليين, عبدالكريم النملة ئ 98
, وتجديد أصول الفقو الواقع  195يراجع في ذلك التجديد في أصول الفقو , محمد إقبال ص(99)

"الثابت والمتغير" )جمال الدين عطية, ,  41ص  125والمقترح علي جمعة مجلة المسلم المعاصر ع
, وجميلة بوخاتم , مجلة المسلم 5ىـ( ص  1411 -( رمضان 23مجلة المسلم المعاصر, العدد 

 53ص  125المعاصر ع
 35با بكر صالتجديد في أصول الفقو مشروعيتو وتاريخو وإرىاصاتو خليفة  (111)
 (57/ 4الموافقات ) (111)
 (278/ 1المرجع السابق ) (112)
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, تجديد الفكر الديني في اإلسالم , محمد 41ص  125علي جمعة مجلة المسلم المعاصر ع(113)

 28إقبال, ص 
وجميلة بوخاتم , مجلة  54ينظر إثارات تجديدية في علم حقول األصول للشيخ ابن بيو ص ,(114)

 53ص  125المسلم المعاصر ع
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 ثبت بأىم المصادر والمراجع
 ـََِٖ, ُاإلسكندرية,ط -دار األمة ,إٝتاعيل ٤تمد فايز, األمة كٕتديد اإلسالـ .ُ
 , د تُيب, الدار اٞتامعية, القاىرة, طشل مصطفى ٤تمد, الفقو أصوؿ .ِ
 أيوب بن بكر أيب بن ٤تمد اهلل عبد أبو: ا١تؤلف, العا١تُت رب عن ا١توقعُت إعالـ .ّ

: كآثاره أحاديثو كخرج عليو كعلق لو قدـ(, ىػ ُٕٓ: ا١تتوىف) اٞتوزية قيم بابن ا١تعركؼ
 اهلل عبد أٛتد عمر أبو: التخريج يف شارؾ, سلماف آؿ حسن بن مشهور عبيدة أبو

 األكذل,: الطبعة. السعودية العربية ا١تملكة كالتوزيع, للنشر اٞتوزم ابن دار: الناشر, أٛتد
 ىػ ُِّْ

 اٞتويٍت, ٤تمد بن يوسف بن اهلل عبد بن ا١تلك عبد: ا١تؤلف, الفقو أصوؿ يف الربىاف .ْ
 ٤تمد بن صالح: احملقق( ىػْٖٕ: ا١تتوىف) اٟترمُت بإماـ ا١تلقب الدين, ركن ا١تعارل, أبو
 - ىػ ُُْٖ األكذل الطبعة,: لبناف – بَتكت العلمية الكتب دار: الناشر, عويضة بن

 ـ ُٕٗٗ
لبناف, العريب, ٤تمد عابد اٞتابرم, مركز دراسات الوحدة العربية,  بَتكت  العقل بنية .ٓ

 ـََِٗ, ٗط
  ُِٓع ا١تعاصر ا١تسلم ٣تلة ٚتعة علي كا١تقًتح الواقع الفقو أصوؿ ٕتديد .ٔ
, ُدار الكتاب ا١تصرم, القاىرة, ط, إقباؿ ٤تمد, اإلسالـ يف الديٍت الفكر ٕتديد .ٕ

 ـَُُِ
ا١تكتبة  ,الكرًن عبد ٤تمد بن السالـ عبد, الفقو أصوؿ يف كآّددكف التجديد .ٖ

 ـََِٕ, ّ,  طاإلسالمية, القاىرة
, ُ, طسات الوحدة العربية, بَتكت لبنافمركز درا ,اٞتابرم عابد ٤تمد, كاٟتداثة الًتاث .ٗ

 ـُْٖٗ
 األكرب, الشأف ذكم من عاصرىم كمن كالرببر العرب تاريخ يف كا٠ترب ا١تبتدأ ديواف .َُ

 اٟتضرمي الدين كرل زيد, أبو خلدكف ابن ٤تمد, بن ٤تمد بن الرٛتن عبد: ا١تؤلف
 ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ الثانية,, بَتكت الفكر, دار, شحادة خليل, اإلشبيلي

 عمرك بن شداد بن بشَت بن إسحاؽ بن األشعث بن سليماف داكد داكد, أبو أيب سنن .ُُ
 بَتكت – صيدا العصرية, ا١تكتبة اٟتميد, عبد الدين ٤تيي ٤تمد السًّْجٍستاين, األزدم
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يسىمَّى ًعيىاض لًلقىاًضى ميٍسًلمً  صىًحيح شىرٍحي  .ُِ
ٍعًلمً  ًإكمىاؿي  ا١ت

ي
 بن عياض ,ميٍسًلم بفىوىائًدً  ا١ت

: ًإٍٝتىاًعيل ٭ٍتِتى  الفضل, تح الدكتور أبو السبيت, اليحصيب عمركف بن عياض بن موسى
 ـ ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ األكذل,:مصر ط كالتوزيع, كالنشر للطباعة الوفاء دار

 ٤تمود. د السبكي, الدين تقي بن الوىاب عبد الدين تاج الكربل, الشافعية طبقات .ُّ
 ىػُُّْ الثانية,: كالتوزيع, الطبعة كالنشر للطباعة ىجر الطناحي, ٤تمد

 كإيضاح داكد أيب سنن هتذيب: القيم ابن حاشية كمعو داكد, أيب سنن شرح ا١تعبود عوف .ُْ
 شرؼ الرٛتن, عبد أبو حيدر, بن علي بن أمَت بن أشرؼ كمشكالتو, ٤تمد عللو

 ُُْٓ الثانية,: بَتكت, الطبعة – العلمية الكتب دار آبادم, العظيم الصديقي, اٟتق,
 ق

 تاج بن الرؤكؼ بعبد ا١تدعو ٤تمد الدين زين: الصغَت, ا١تؤلف اٞتامع شرح القدير فيض .ُٓ
 التجارية ا١تكتبة: القاىرم, الناشر ا١تناكم مث اٟتدادم العابدين زين بن علي بن العارفُت
 ُّٔٓ األكذل,: الطبعةمصر,  – الكربل

 مكتب الفَتكزآبادل, يعقوب بن ٤تمد طاىر أبو الدين ٣تد: احمليط, ا١تؤلف القاموس .ُٔ
 الرسالة مؤسسة: العرقسيوسي, الناشر نعيم ٤تمد الرسالة, مؤسسة يف الًتاث ٖتقيق

 ـ ََِٓ - ىػ ُِْٔ الثامنة,: لبناف, الطبعة – بَتكت كالتوزيع, كالنشر للطباعة
 ٤تمد بن اهلل عبد شيبة, أيب بن بكر أبو: ا١تؤلف,كاآلثار األحاديث يف ا١تصنف الكتاب .ُٕ

 يوسف كماؿ: احملقق(ىػِّٓ: ا١تتوىف) العبسي خواسيت بن عثماف بن إبراىيم بن
 َُْٗ األكذل,: الطبعة, الرياض – الرشد مكتبة: الناشر, اٟتوت

 منظور ابن الدين ٚتاؿ الفضل, أبو على, بن مكـر بن ٤تمد: ا١تؤلف,العرب لساف .ُٖ
: الطبعة,بَتكت – صادر دار: الناشر(,ىػُُٕ: ا١تتوىف) اإلفريقى الركيفعى األنصارم

   ىػ ُُْْ - الثالثة
 اإلسالمي ا١تنتدل عن تصدر: , ا١تؤلف(عددا ِّٖ) البياف ٣تلة .ُٗ
 ا٢تيثمي سليماف بن بكر أيب بن علي الدين نور اٟتسن الفىوىائًًد,أبو كىمىٍنبىعي  الزَّكىائًدً  ٣تىٍمىعي  .َِ

اًديثىوي  كىخىرَّجى  ,حىقَّقىوي  ىٍأميوف دىاري : الٌداراين, الناشر أسد سليم حسُت: أىحى
 لًلتػُّرىاثً  ا١ت

 عبد ٤تمد: الطوسي, ٖتقيق الغزارل ٤تمد بن ٤تمد حامد أبو: ا١تستصفى, ا١تؤلف .ُِ
 ـُّٗٗ - ىػُُّْ األكذل,: العلمية, الطبعة الكتب دار الشايف, عبد السالـ
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 أسد بن ىالؿ بن حنبل بن ٤تمد بن أٛتد اهلل عبد أبو, حنبل بن أٛتد اإلماـ مسند .ِِ
 ُُْٔ األكذل,, القاىرة – اٟتديث دار. شاكر ٤تمد أٛتد(, ىػُِْ: ا١تتوىف) الشيباين

 ـ ُٓٗٗ - ىػ
ا١تعتزرل,  البىٍصرم اٟتسُت أبو الطيب علي بن ٤تمد: الفقو, ا١تؤلف أصوؿ يف ا١تعتمد .ِّ

 َُّْ األكذل,: بَتكت, الطبعة – العلمية الكتب ا١تيس, دار خليل: احملقق
 القاسم أبو الشامي, اللخمي مطَت بن أيوب بن أٛتد بن سليماف الكبَت, ا١تعجم .ِْ

 – تيمية ابن مكتبة: النشر السلفي,  دار آّيد عبد بن ٛتدم: الطرباين, احملقق
 الثانية: القاىرة, الطبعة

: الطوسي, احملقق الغزارل ٤تمد بن ٤تمد حامد أبو: ا١تؤلفا١تنطق,  فن يف العلم معيار .ِٓ
 ـ ُُٔٗ: النشر مصر, عاـ ا١تعارؼ, دار: دنيا, الناشر سليماف الدكتور

 التأصيل مركز: خَت, الناشر سعيد ٤تمد بسطامي: الدين, ا١تؤلف ٕتديد مفهـو .ِٔ
 - ىػ ُّّْ األكذل,: السعودية, الطبعة العربية ا١تملكة - جدة كالبحوث, للدراسات

 ـ َُِِ
 عاشور بن الطاىر ٤تمد بن ٤تمد بن الطاىر ٤تمد: اإلسالمية, ا١تؤلف الشريعة مقاصد .ِٕ

 اإلسالمية, كالشؤكف األكقاؼ كزارة: ا٠توجة, الناشر ابن اٟتبيب ٤تمد: التونسي, احملقق
 ـ ََِْ - ىػ ُِْٓ: النشر قطر, عاـ

 كخرج الطوسي, حققو الغزارل ٤تمد بن ٤تمد حامد أبو األصوؿ, تعليقات من ا١تنخوؿ .ِٖ
 دار لبناف, بَتكت -ا١تعاصر الفكر دار ىيتو, حسن ٤تمد الدكتور: عليو كعلق نصو

 ـ. ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗ الثالثة,: سورية, الطبعة – دمشق الفكر
 التعامل يف العريب التغرييب الفكر كأسلوب الفكرية مسَتهتا اٟتديثة, العلمية النظريات .ِٗ

 علميَّة رسالة: الكتاب األٝترم, أصل حسن ٤تمد بن حسن نقدية, دراسة - معها
 جامعة يف ا١تعاصرة كا١تذاىب العقيدة قسم من الدكتوراه, درجة لنيل ا١تؤلّْف ّٔا تقدَّـ
 – اإلسالمية كالشؤكف األكقاؼ كزارة: نفقة على اإلسالميَّة,طبع سعود بن ٤تمَّد اإلماـ

السعودية,  العربية ا١تملكة - جدة كالبحوث, للدراسات التأصيل مركز: قطر,الناشر
 ـ َُِِ - ىػ ُّّْ األكذل,: الطبعة
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اإلسالمي,  للكتاب العا١تية الدار الريسوين, أٛتد الشاطيب, اإلماـ عند ا١تقاصد نظرية .َّ
  ـُِٗٗ - ىػ ُُِْ - الثانية: الطبعة

 ـ ََِٓ, ْ, طا١تغرب –ا١تركز الثقايف العريب, الدار البيضاء , حرب علي, النص نقد .ُّ
 

 

 


