جتديد أمر الدين
د .حممود حممد احلنطور
مقاالت ذات صلة

اتريخ اإلضافة 2008/10/30 :ميالدي  1429/11/2 -هجري

زايرة114 :

مقدمة:
نورا
احلمد هلل رب العاملني ،أنزل القرآن هدايةً للناس ،وبعث الرسل رمحةً هلم،
َّ
وخص حمم ًدا  -صلى هللا عليه وسلم  -خبتام الدين ،وجعله ً
يَ ْه ِدي به من تبعه إىل صراط مستقيم ،وهو اإلسالم القومي ،فمن آمن ابهلل وعمل صاحلًا ،فال خوف عليهم وال هم حيزنون ،وهكذا جاء
اإلسالم راحةً للعقول من كثرة األفكار يف املعبودات واآلهلة والتَّشريك ،أو عبادة غري الواحد احلق ،الذي له امللك وهو على كل شيء
ون * ما أُ ِري ُد ِمْن ُهم ِمن ِر ْز ٍق وما أُ ِري ُد أَ ْن يطْعِم ِ
اإلنْس إَِّال لِي ْعب ُد ِ
قدير؛ فقال تعاىل يف القرآن الكرمي{ :وما َخلَ ْق ُ ِ
ون * إِ َّن َّ
الرزَّا ُق
اَّللَ ُه َو َّ
ََ
ْ ْ
َ
ت ا ْْل َّن َو ِْ َ َ ُ
ََ
ُ ُ
ِ
ني} [الذارايت.]58 - 56 :
ُذو الْ ُق َّوة ال َْمِت ُ
وعبادة هللا وحده ال شريك له هي عقيدة املسلم وتوحيده ،الذي يقبل هللا به عمله ،وهبذه العقيدة حيل له احلالل ،وحيرم عليه احلرام كما جاء
نصا يف القرآن أو السنة ،فالتَّوحيد عنوان لقبول العمل ،والتَّشريع ضابط هلذا العمل حىت يصبح
على لسان النَّيب  -صلى هللا عليه وسلم ًّ -
عمالً طيبا متقبالً ،ولذلك قال تعاىل{ :ولَ َق ْد أ ِ
ُك ولَتَ ُكونَ َّن ِمن ْ ِ
ين} [الزمر:
ت لَيَ ْحبَط َّ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
ك َوإِ َىل الَّ ِذي َن ِم ْن قَ ْبلِ َ
ُوح َي إِلَْي َ
ً
اْلَاس ِر َ
َ
َن َع َمل َ َ
َ
.]65
أن الدين هو ِ
وراحة العقل يف اإلسالم لو ضممت إليها راحة املنهج ،واستقامة االختيار بني احلالل واحلرام لعرفت َّ
العاصم للناس من ا َّلَّتدي
يوما بعد يوم ،ويستفحل خطرها جيالً بعد جيل ،بعد أن َّ
حذر هللا تعاىل من ذلك
يف مهاوي اإلشراك ،أو الوقوع بني براثن َّ
احملرمات اليت تكثر ً
ت أَي ِدي الن ِ ِ
ِ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا ل ََعلَّ ُه ْم يَ ْر ِج ُعو َن} [الروم.]41 :
سُ
َّاس لُي ِذي َق ُه ْم بَ ْع َ
سبَ ْ ْ
اد ِيف ال َِر
ْب َوالْبَ ْح ِر ِبَا َك َ
بقوله سبحانه {ظ ََه َر الْ َف َ
ِ
ضم احلياة
إحلاحا ،وأشد طلبًا؛ حىت تطمئن نفسه من خوفها ،وتسكن جوارحه بعد تعبها يف ِخ َ
فحاجة اإلنسان املُعاصر إىل الدين اليوم أكثر ً
ِ
ضى} [الضحى{ ،]5-4 :بَ ْل تُ ْؤثُِرو َن
َك ِم َن ْاأل َ
َس ْو َ
ك فَ ََّْت َ
يك َربُّ َ
ف يُ ْع ِط َ
ري ل َ
الفسيح؛ فتسمع اآلايت القرآنيَّة تناديهَ { :ول َْْلَخ َرُة َخ ٌْ
ُوىل * َول َ
ِ
ري َوأَبْ َقى} [األعلى.]17 - 16 :
ا ْحلَيَاةَ الدُّنْ يَا * َو ْاآلَخ َرةُ َخ ٌْ
فطبيعة احلياة التَّغيري والتَّجديد ،وطبيعة اإلنسان النَّظر إىل املصلحة أينما كانت ،والدين هو الذي يُوفِرق بني الدنيا ِبا فيها من إمكاانت حيياها

اإلنسان ،وبني اآلخرة وما فيها من مكاسب ينتظرها اإلنسان إذا ما سار على وفق ما رمسه له دينه ،وحدَّده له ربه ،فسوف جيين املصلحة
صر ،ومنافق ،كافر ،ومسلم ،وحمسن ،وهو ما ذكره القرآن يف قوله تعاىل:
اليت يرجوها من رواء عمله ذلك ،وهذا ما خيتلف فيه البشر بني ُم َق ِر
ِ
ِ
ك َأل َْم ََل َّ
َّم ِم َن ا ْْلِن َِّة
ك َخلَ َق ُه ْم َوََتَّ ْ
ت َكلِ َمةُ َربرِ َ
ك َولِ َذلِ َ
ني * إَِّال َم ْن َر ِح َم َربُّ َ
اء َربُّ َ
َّاس أ َُّمةً َواح َدةً َوَال يَ َزالُو َن ُمُْتَل ِف َ
{ َول َْو َش َ
َن َج َهن َ
ك َْلَعَ َل الن َ
َوالن ِ
ني} [هود.]119 - 118 :
َّاس أ ْ
َْجَعِ َ
وعصران هذا غريب ،دعوات واهتامات ،ومزادات ومؤَترات؛ بل حروب وجماعات ،وأصناف من البالءات اليت تشبه الليل املظلم ،حينما ال
وخباصة يف اإلسالم ،وأان
عصرا ،ومن بني هذه الدعاوى غري البيئة اإلرهاب،
َّ
يدري الساري فيه أوله من آخره ،وهي فنت تعصر الناس ً

ودب ،يتَّهم من غري دليل ،وينعت ِبا ليس فيه ،ويلصق به ما ليس منه ،وكذلك ظهر تغيري
هب َّ
أتعجب! هل اإلسالم َكَل مباح لكل من َّ
اْلطاب الديين ،وتغيري املناهج ،وكذلك جتديد الدين حىت تكتمل الصورة ،وتصبح ألواهنا ظاهرة غري ابهتة ،ومالحمها حمدَّدة.
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وآاثرا ،عسى أن أجلو ما علق على الساحة من غبار ،أو تستبني يل
حاولت أن أدلو بدلوي يف موضوع "جتديد الدين"
ً
مفهوما ،وضوابطً ،

األمة اإلسالميَّة حبقيقة
الرؤية الواضحة يف هذا املوضوع الذي تكلم فيه أصحاب احلق ،وأرابب الباطل ،فأصحاب احلق فيه يريدون تبصري َّ
دينهم ،وردهم إىل أصول اعتقادهم ردًّا ْجيالً ،من خالل ما جاء يف القرآن والسنة وأقوال العلماء املعتبة يف صالح الدنيا وعمارة اآلخرة،

وهذا واجب العلماء ،فهم ورثة األنبياء بعد انقطاع الوحي وثبوت اإلسالم ،وكمال شريعته ،وَتام نعمته ،اليت ارتضاها هللا تعاىل لنا دينًا ،فقال
ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اإل ْس َال َم ِدينًا} [املائدة.]3 :
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ ََْتَ ْم ُ
وقوله احلق{ :الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
تتغري؛ مثل :العقيدة ،والشريعة ،والعبادات .واألركان اْللقيَّة؛ مثل
ولذلك يعرف العلماء خصائص الدين اإلسالمي الذي حيوي ثوابت ال َّ
الصدق ،والوفاء ،األمانة ،وكذلك حيوي الدين اإلسالمي متغريات ال تثبت إالَّ إذ اتَّفقت عليها املصاحل ،وحققت شروط الدين يف كونه
احلاكم على األشياء ،ال حتكم املوجودات عليه ،ومن هنا وجد تغري العرف ،وتغري احلكم ،وتغري الفتوى ،وتغري الفقه ،وكذلك البيوع
املستحدثة ،واألنكحة اْلديدة اليت يقول فيها العلماء رأيهم بني حالل وحرام ،أو ما يسميه العلماء تغيري االجتهاد للمصلحة ،وال جيوز
متواترا ،وكذلك املناهج الفكريَّة ،واألساليب العلميَّة تتغري من وقت آلخر ،والوسائل
االجتهاد مع وجود النَّص ،سواء أكان النَّص قطعيًّا أم ً
نغريه ،أو حن ركِم فيه عقولنا
العلميَّة كذلك ،فما كان إهليًّا َّ
ومنزالً من عند هللا تعاىل أو على رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -كيف نب رِدله أو ِر
القاصرة ،أو نظرايتنا املتغرية؟! فهذا إحلاد صريح كما جاء يف قوله تعاىل{ :إِ َّن الَّ ِذين ي ل ِ
ْح ُدو َن ِيف آ ََايتِنَا َال خيَْ َف ْو َن عَلَْي نَا أَفَ َم ْن يُ ْل َقى ِيف النَّا ِر
َُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ري} [فصلت.]40 :
ري أ َْم َم ْن ََيِِْت آَمنًا يَ ْو َم الْقيَ َامة ا ْع َملُوا َما شْئ تُ ْم إِنَّهُ ِِبَا تَ ْع َملُو َن بَص ٌ
َخ ٌْ

وأما ما يكون من جهد اإلنسان وعمل فكره؛ مثل :الفقه ،والتفسري ،ومناهجهمَّ ،
الزمان ،وثبوت البهان ،فال مانع من النَّظر
فإهنا َّ
تتغري بتغري َّ
َّ
فيها ،وتغريها كلَّما َّ
جد جديد ،أو طرأ طارئ يتطلَّب ذلك يف حدود ما اتَّفق عليه العلماء من ثبوت املصلحة فيها ،ومرونة الشريعة ،وعدم
يوما بعد يوم،
حتجرها أمام مستحداثت العصر ،أو ُمَّتعات العلوم ،أو مستجدات البيوع وغريها ،مع اعتبار الثَّوابت واملتغريات اليت َّ
ُّ
تتغري ً
ٍ
ني ي َدي ِه وِمن َخل ِْف ِه َحيْ َفظُونَه ِمن أَم ِر َِّ
فالتَّغيري مطلوب؛ ولكن االنسالخ مرفوض ،قال تعاىل{ :لَه مع رِقب ٌ ِ
اَّلل إِ َّن َّ
اَّللَ َال يُغَِرريُ َما بَِق ْوم َح َّىت
ُ ْ ْ
ات م ْن بَْ ِ َ ْ َ ْ
ُ َُ َ
ي غ ِريوا ما ِِبَنْ ُف ِس ِهم وإِذَا أَراد َّ ٍ
وءا فَ َال َم َر َّد لَهُ َوَما َهلُ ْم ِم ْن ُدونِِه ِم ْن َو ٍال} [الرعد.]11 :
ْ َ ََ
ُ َ رُ َ
اَّللُ بَِق ْوم ُس ً
فاحلياة متغرية ،ومتطورة ،وهذه طبيعتها ،كذلك االجتهاد والفقه ،وأما الذين يريدون االنسالخ عن الدين شيئًا فشيئًا حبجج واهية ،وأدلة
َّ ِ
ِ
سلَ َخ ِمْن َها فَأَتْ بَ َعهُ َّ
الشْيطَا ُن فَ َكا َن ِم َن
ابطلة ،فهؤالء مثلهم مثل الذي قال عنه رب َّ
العزة سبحانهَ :
{واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَبَأَ الذي آَتَ ْي نَ ُاه آ ََايتنَا فَانْ َ
ين} [األعراف.]175 :
الْغَا ِو َ
ففرق شاسع بني التَّغيري وبني االنسالخ ،فالتَّغيري إىل األحسن حسب مقتضيات َّ
مطلب
الشرع ،فإذا كان التغيري إىل األحسن واألصلح فهو
ٌ
تتغري،
الصادقة،
مشفوعا ابحملافظة على ثوابت الدين ،ونصوص القرآن والسنَّة اليت ال َّ
شرعي ،واجتهاد مأجور صاحبه ،إذا كان مقرو ًن ابلنيَّة َّ
ً
حكما ،أو رِ
يزور دليالً ،والعلماء األفاضل على مر الدهور ،وكر األايم والعصور  -خري شاهد على ذلك يف
وأال يصادم ًّ
نصا ،أو يلغي ً
اجتهادهم ،وعدم ْجودهم على حرفيَّة النَّص؛ بل عملوا على تعرف علل األحكام َّ
الشرعية ومقاصدها ،أخ ًذا من قواعد الفقه ،اليت تنبئ عن
وعدما ،فالعلماء مل ينقطعوا
تبعا لتغري عللها ،ولتحقيق مصاحل التشريع ،فالعلَّة تدور مع احلكم ً
تغري األحكام بتغري األزمنة واألمكنة ً
وجودا ً
أب ًدا عن الواقع املعاش ومل جيلسوا يف أبراج مقفلة مث يفتون الناس! ستجد املرونة ،التَّطور ،واحلداثة ،واملعاصرة ،ومراعاة املصلحة ،كل ذلك

يسري برفقة األحكام ال ثابتة للدين ،والقواعد اليت ال خالف عليها يف طريق واحد ،مثرته صالح الدنيا ،وحفظ الدين عن األغراض واألطماع
واالنسالخ ،أو اتباع اهلوى الذي َّ
ضا من أرابب الباطل ،وإخوان الشياطني.
حذران منه القرآن الكرمي ،وحذران أي ً
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استعنت ابهلل تعاىل يف الكتابة يف موضوع جتديد الدين ِبنهج استقرائي ،أفدت ِبا يتضمنه من حتليل وتعليل للظَّواهر املختلفة ،وقد
وقد
ُ

مت البحث إىل مقدمة ومخسة مباحث وخاَتة:
َّ
قس ُ

أما املقدمة :فقد بيَّنت فيها أسباب كتابة هذا املوضوع ،وأمهيته يف عصران احلاضر وما بعده.
واصطالحا.
مث املبحث األول :وفيه تعريف جتديد الدين لغةً
ً

املبحث الثاين :وفيه مثرة هذا املوضوع.

واملبحث الثالث :وفيه ضوابط التَّجديد للدين.
الرابع :وفيه جماالت التَّجديد مع ذكر اجملددين.
واملبحث َّ
واملبحث اْلامس :وفيه املفاهيم اْلاطئة يف جتديد الدين.

مث اْلاَتة :وفيها النَّتائج ،واملصادر ،واملراجع ،والفهرس.

املبحث األول
واصطالحا
جتديد الدين لغةً
ً

جتديد الدين عبارة عن مركب إضايف من جزأين ،اْلزء األول هو جتديد ،وهو مصدر من الفعل جدد[ ،]1واْلديد عكس القدمي ،وجدَّده
أي ص َّريه جدي ًدا ،وهو مأخوذ من اْلدة ابلكسر ضد البلى ،وأصله القطع ،ومنه :جدد وضوءه أو عهده أو ثوبه؛ أي صريه جدي ًدا ،وجدد

الدين جتدي ًدا؛ أي أرجعه إىل عهده األول كأنه جديد ،بعدما أصابه من البلى والنقص ،وهذا املعىن املادي ميكن أن يوصف به الدين جتدي ًدا،

على سبيل احلقيقة أو اجملاز ،وهو املقصود يف االصطالح[ ]2حينما يراد من جتديد الدين ،املأخوذ من احلديث النبوي الشريف ،الذي رواه
أبو هريرة  -رضي هللا عنه  -عن النَّيب  -صلى هللا عليه وسلم َّ :-
((إن هللا يبعث على رأس كل مائة سنة َمن جيدد هلذه األمة دينها))،
والتجديد يف القانون هو اتفاق يقصد به استبدال التزام جديد ابلتزام قدمي ،مغاير له يف عنصر من عناصره ،فهو يقضي على التزام قائم

وينشئ حمله التز ًاما جدي ًدا [.]3
خروجا عن الدين واحنرافًا عنه ،فجاء اجملدد
وهكذا التَّجديد الديين يقضي على التزامات غري ذات صلة ابلدين؛ ولكن النَّاس التزموا هبا
ً

الصحيح ،حىت يصبح الدين كما كان قبل االحنراف ،واْلروج عن املقصود من الدين الذي هو اْلزء الثاين
الصحيح يف املكان َّ
وأرجع االلتزام َّ
الشريعة{ :إِ َّن ال رِدين ِعْن َد َِّ
اَّلل ِْ
من التَّعبري ،والذي هو أساس االعتناق ،الدين اإلسالمي الذي جعله هللا تعاىل أصل العبادة ومرجع َّ
اإل ْس َال ُم َوَما
َ
ت َِّ
ِ
ا ْختَ ل َ َّ ِ
اَّللَ س ِر ِ
اب إَِّال ِمن ب ْع ِد ما جاء ُهم الْعِلْم ب غْيا ب ْي نَ ُهم ومن ي ْك ُفر ِِبَاي ِ
س ِ
اب} [آل عمران،]19 :
ين أُوتُوا الْكتَ َ
اَّلل فَِإ َّن َّ َ ُ
ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ً َ ْ ََ ْ َ ْ َ
َف الذ َ
يع ا ْحل َ
ِ
ِ
َخرةِ ِمن ْ ِ
ِ
ري ِْ
ين} [آل عمران.]85 :
اإل ْس َالِم دينًا فَ ل ْ
اْلَاس ِر َ
َن يُ ْقبَ َل مْنهُ َو ُه َو ِيف ْاآل َ َ
وقوله تعاىلَ { :وَم ْن يَ ْب تَ ِغ غَ ْ َ
تعارض بني معىن جتديد الدين يف اللغة واالصطالح ،فكل ما
فاألصل اللغوي من القطع للثوب إلصالحه ،وكذلك يف االصطالح للدين ،فال ُ
أحدث إنشاؤه فهو جديد ،مأخوذ من القطع على وجه اإلصالح[.]4

فالنَّتيجة اليت تُنتظر من جتديد الدين :هو بيان السنَّة من البدعة ،وكثرة العلم ونصرة أهله ،وكسر أهل البدعة ،وردهم عن غيهم ،وهذا يكون
إحياء ملا اندرس من العمل ابلكتاب والسنَّة[ ،]5وهذا هو املعىن املأخوذ من نص
بغلبة الظَّن بقرائن اجملدد ،واالنتفاع ِبحواله وعلمهً ،

احلديث الذي رواه أبو داود يف سننه عن أيب علقمة عن أيب هريرة فيما أعلم عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قالَّ :
عز
((إن هللا َّ -
األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها))[ ]6؛ قال العلقمي يف شرح "اْلامع الصغري" :قال شيخنا :اتفق
وجل  -يبعث هلذه َّ
َّ
َّ
صحته من املتأخرين أبو الفضل العراقي ،وابن حجر العسقالين ،ومن املتقدمني احلاكم يف
نص على َّ
احلفاظ على أنَّه حديث صحيح ،وقد َّ
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"املستدرك" ،والبيهقي يف "املدخل" ،وقال احلافظ املنذري :وعبدالرمحن بن شريح اإلسكندراين ثقة ،اتَّفق البخاري ومسلم على االحتجاج
حبديثه ،فاحلديث ُر ِوي من وجهني :وجه متَّصل ،ومن وجه منفصل ،أي موقوفًا ومرفوعًا ،قال أبو داود :رواه عبدالرمحن بن شريح ،ومل جيز به
األئمة هذا احلديث ،قال العجلوين يف "كشف اْلفاء" [:]8
شراحيل ،ورواه ابن وهب يف "مستدرك احلاكم"[َّ ،]7
وصححه ،وقد اعتمد َّ
ضا بسند رجاله ثقات ،وأخرجه احلاكم من حديث
رواه أبو داود عن أيب هريرة عن رسول هللا ،وأخرجه الطباين يف "األوسط" [ ]9عنه أي ً

الصحة صحيح ،قال
وصححه ،والديلمي يف "الفردوس"[ ،]10واْلطيب البغدادي يف "اترخيه" [ ،]11فاحلديث من حيث
َّ
ابن وهب َّ

السبكي يف "طبقاته" :ويف لفظ آخر للحديث ((يف رأس كل مائة سنة رجالً من أهل بييت جيدد هلم أمر دينهم)) ذكره أمحد بن حنبل ،وقال

عقيبه :نظرت يف سنة مائة فإذا هو رجل من آل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -عمر بن عبدالعزيز  -رضي هللا عنه  -ونظرت يف رأس

املائة الثانية ،فإذا هو رجل من آل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -اإلمام الشافعي  -رضي هللا عنه ،قال السبكي :هذا اثبت عن
اإلمام أمحد  -رضي هللا عنه[.]12
ورواية احلديث هبذا َّ
الشكل أضافت[ ]13قيدين جديدين على ما سبق من الرواايت ،ومها  :أن اجملدد من آل بيت النبوة ،وجتديده يكون
اْلاصة بكون اجملدد من أهل بيت النبوة ،غري متوفرة بعد ذلك يف
يف أمور الدين اليت تتغري ،ال الثابتة ،وإن كانت هذه الزايدة يف احلديث
َّ

اجملددين ،ففي هذه احلالة ،تعدُّ(( :من أهل بييت)) يف اإلميان أو العلم ،ال النسب ،واألمر يف هذا راجع إىل حتقيق ضوابط التجديد اليت جيب

توافرها يف اجملدد الذي أْجعت عليه األمة ،حتقي ًقا ملفهوم احلديث ،ورعاية من عدم دخول من ال حيق له التجديد يف اجملددين ،وخاصة يف
مطورا يف عرف من ال يرى للدين حدًّا.
العصر احلديث الذي أصبح كل من ختلى عن الدين ،وغمزه وملزه ً
جمددا أو ً

املبحث الثاين
مثرة التَّجديد
 - 1التَّجديد يف الدين هو جتديد للحياة  ،فاحلياة دون دين ال قيمة هلا ،وال هدف فيها ،وال سعادة ترجى من ورائها ،فقد أراد هللا لإلسالم
أن يكون هو دين احلياة ،ونعيمها املستمر ،الذي أصبح خاَتة األداين َّ
عاما لسائر البشر ،وابقيًا على امتداد
والشرائع ،وأن يكون لذلك دينًا ًّ
الدهر ،إرادة دلَّت عليها نصوص القرآن ،وأيَّدها متواتر أفعال الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -مما ال يَّتك جماالً َّ
للشك يف نفس املتأمل.
فال جرم أن قدَّر هللا لإلسالم التَّأييد والتَّجديد اللذين ال يكون الدَّوام يف املوجودات إالَّ هبما ،فكما جعل يف كل حي وسائل للدفاع عن
كيانه ،وهو ضرب من التَّأييد ،وجعل له وسائل إلخالف ما يضمحل من قوته ابلتَّغذية وحنوها ،وهو التَّجديد ،كذلك جعل لإلسالم حني
َّظرايت العجيبة والبعيدة عن أهدافه ومراميه،
أراد حياته وبقاءه ،فالتَّأييد ابلعلماء يذودون عنه ما يطرقه من التَّعاليم الغريبة عن مقاصده ،والن َّ

للسالكني الئحة ،والتَّجديد ِبا نفحه من قائمني بدعوته ،انهضني
حىت تبقى مقاصده ساملة واضحة ،وأهدافه ظاهرة سلسةَّ ،
وحمجته بيضاء َّ
حبجته ،صياقل جيلون صفائحه البواتر ،وزعماء بسرى األساحر ،وأتويب البواكر[ ،]14فما َّ
ذل َّ
الشرق وانقطعت صلته بينبوع قوته ،ومادة
لسفينة،
حياته ،إالَّ يوم جهل الناطقون ابلضَّاد قدر أنفسهم ،ونسوا رسالتهم العلويَّة اليت كانوا هبا ملح األرض ،فرفعوا أيديهم عن دفَّة ا َّ

وتعطَّلت ألباهبم عن هداية القافلة ،وهنالك استعجم اإلسالم ،وال تعود إىل َّ
الشرق قوته وحياته إالَّ إذا عاد إىل اغَّتاف إميانه احملمدي من
ينبوعه األول من بني الصخور اليت انفجرت عن َمعينه ،وصفق عليها برحيقه السلسل ،وال يكون ذلك إالَّ إذا اشَّتكت يف محل مشعله
سواعد العرب ،ومسع يف حداء صوت أبناء العرب ،ابإلسالم يلم َّ
قوته ،وتنمو به أخالق الرجولة ،ويتأهَّل ملشاركة
الشرق شعثه ،ويستعيد َّ
عب ِء احلضارة ،واحتالل احملل َّ
الشريف من صف القيادة.
األمم يف محل ْ

دب يف اإلسالم روح احلياة والتَّجديد ،فعاد إىل ما كان عليه من صفاء وهباء وصراح ة يف عصر السيادة ،ويف أايم التابعني ،فستجد فيه
وإذا َّ
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اإلنسانيَّة دواءها من أوصاهبا ،وسيتقي به البشر طغيان القوميَّات الذي يتمخَّض ِبذحبة جهنميَّة حتَّتق هبا األرض ،وإذا بقيت منها بقية بعد

احلرب املقبلة ،فستستعد لشر منها؛ بل أخطر ،وإذا أبطأ على الناس شر القوميَّات ومالحمها ،فسيكتسحهم وابء العنصريَّة الذي يتغلغل يف

الرمضاء ابلنار ،ما مل يهتدوا
أجساد األمم ،وتقاومه األمم ابلعصبيَّات احلقودة الباغية ،وهكذا يستشفي الناس من داء بداء ،ويستجريون من َّ
إىل اإلسالم ،ويستشفوا به من داءاهتم وعللهم ،وكيف يهتدون إىل اإلسالم واملسلمون واقفون يف طريقه يصدون األمم عنه ِبخازيهم
وجرائمهم ،وضعفهم ونفاقهم ،وشحهم وحسدهم وشحنائهم ،وكذهبم على اإلسالم َّ
ِبهنم أهله ودعاته؟!

مرة يوم ابعوا نفوسهم[ ]15للهداية احملمدية ،ووقفوا عليها مداركهم ،وأفئدهتم وسواعدهم ،ونقودهم وأسلحتهم ،وسروا
جرهبا آابؤان َّ
جتربة َّ

على ضوئها إىل مقاصدهم ،ورجعوا إىل ميزاهنا يف تقدير األمور ،فنجحت تلك التَّجربة النجاح كله ،وما لبثوا أن رأوا النفوس اليت ابعوها هلل،

وكانت نفوس رجال من عامة ال ناس ،عادت إليهم وهي نفوس ملوك ،ورأوا مداركهم اليت وقفوها يف سبيل هللا ،صارت من أغزر ينابيع
احلكمة ،وأفئدهتم اليت عمروها ابإلميان ابهلل أهلتهم القتحام العقبات ،واخَّتاق اآلفاق ،وسواعدهم اليت محلوا هبا ألوية اإلسالم إىل أمم
األرض ،تقدَّمت أمم األرض ملصافحتها ،ومساعدهتا ،ومساملتها ،ونقودهم اليت بذلوها إلعالء كلمة احلق عوضهم هللا منها كنوز كسرى
جردوها لنصرة اليقني غدت مالذ العز ،وعنوان الفوز ،ونقمة على الظَّاملني ،حىت قال جوستاف لوبون ِبلء فيه" :ما
وقيصر ،وأسلحتهم اليت َّ
عرفت اإلنسانيَّة فاحتًا أحكم وال أعدل من العرب" ،وقد صدق قوله ،وحتقق حدسه ،فها هي الدول الكبى تبتلع الصغرى والضعيفة؛
الرمحة إالَّ ما أتكله وتتغذى عليه ،وكذلك دعاة الدميقراطية احلديثة والعوملة املاكرة[ ،]16يكيلون بعدة مكاييل يف
اجملردة عن َّ
كاحليتان َّ

الوزن الواحد  ،فهذا خبس ،وهذا خسف ،وذاك رهق ،على حسب اهلوى واملصلحة ،بال رمحة أو شفقة ،أو إنسانية كما يدعون ،وهم منها
براء.
الشريعة والفقه ،حىت َّ
 -2ومن مثرات الدَّعوة إىل التَّجديد يف الدين :التَّمييز بني َّ
يتمكن اجملدد من حتقيق ما يصبو إليه من أهداف دون
الزيغ عنه ،أو االلتفاف حوله ،أو تقييده دون مقتضى لذلك إال من هوى النفس ،أو تسلط
اْلروج عن الدين ِبصادمة النَّص ،أو حماولة َّ
احلضارة ،أو رِ
تشهي التَّغيري والتَّطوير ،قال د .وهبة الزحيلي[ ]17يف سلسلة "حوارات لقرن جديد" يف موضوع جتديد الدين :إن من مثرة

الشريعة والفقه؛ أما َّ
الدَّعوة إىل التَّجديد :التَّمييز بني َّ
الشريعة :فهي جمموعة األحكام اآلمرة أو النَّاهية اليت تضمنها القرآن الكرمي واحلديث
شرعا.
النَّبوي الثَّابت ،وهذه الفئة ال تقبل التغيري والتبديل أو التجديد ،أو النسخ أو اإللغاء أو التقييد دون دليل معتد به ،أو برهان مقبول ً
وأما الفقه اإلسالمي :فهو حبسب تعريف علماء أصول الفقه :العلم ابألحكام َّ
الشرعية العمليَّة ،املكتسبة من أدلتها التَّفصيليَّة؛ أي أدلة أو
َّ
مصادر االستنباط من قرآن وسنة وإْجاع وقياس ،واستحسان واستصالح وعرف وقول صحايب ،وشرع من قبلنا ،وسد الذرائع،

الغراء،
واستصحاب ،وحنو ذلك من وسائل ،أو بعبارة أخرى :هو ذلك العمل العقلي الفين الذي يقوم به الفقهاء لتفسري الشريعة اإلسالمية َّ
وفهم مرامي نصوصها ،وحسن تطبيقها ،وخباصة مع وجود َّ
املشقة اليت جتلب التَّيسري ،فكلَّما ضاق األمر اتسع ،فالتجديد هنا مطلوب
إعماالً ملبدأ دفع احلرج ،وللقاعدة السابقة ،وكذلك إذا كان احلكم الفقهي جمافيًا ملقتضى املصلحة والواقع ،وكانت املصلحة من جنس

شرعا ،ومراعاة مقصود الشارع حبفظ الدين أو العقل أو العرض أو املال ،فيكون التجديد سائغًا ،وكذلك املسائل حديثة
املصاحل امل عتبة ً

النشأة ،وليس فيها نص وال اجتهاد معتد به ،وما أكثرها يف العصر احلاضر يف الطب ،واالتفاقات ،وأوضاع النقل البي واْلوي اليت جدت،

فتحتاج إىل فقه جديد أو جتديد يف الدين حبسب الواقع ومراعاته مع االلتزام ابلدين وقواعده والتزاماته.
 -3وكذلك من مثرات التجديد يف الدين :إجياد البدائل اإلسالميَّة للمعامالت احلديثة اليت كثرت اآلن؛ مثل االستصناع املوازي ،والسلم
املوازي ،حبيث َّ
الصانع أو املسلم إليه من إبرام عقد استصناع آخر أو عقد سلم آخر ،يتفق مع العقد األصلي يف األوصاف
يتمكن َّ

والشروط ،وكذلك املراحبة لْلمر ابلشراء ،ونقل األعضاء ،واملوت الدماغي ،واملوت الرحيم الذي يقصد به إراحة املريض إبعطائه دواء مييته،
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أو يسرع يف موته رمحة به ،وقد أجازته بعض الدول ،وكذلك إ مامة املرأة ،واستخدام احلامض النووي أو الوراثي ( )D.N.Aيف إثبات
النسب ،ومدى فاعليته يف توثيق احلكم من عدمه.
يعتد هباَّ :
 -4ومن مثرات التَّجديد اليت ُّ
مقصودا لذاته؛ لكن ملا ينتظر أن يؤدي إليه من خري يصيب اْلماعة اإلنسانية يف
أن التَّجديد ليس
ً
معاشها وسعيها  ،وعالقات أفرادها بعضهم ببعض ،إن التجديد تفكري وتدبري وعمل ،وغايته النفع العام ِبا حيفظ على الناس الدين والعقل

والنفس واملال والنسل ،فإذا حنا التَّجديد إىل إبطال ركن من هذه األركان اْلمسة عم ًدا وقص ًدا فهو إفساد غري مقبول ،حىت ولو اتسم

بسمة العلم واصطنع مناهجه ،واملثال على ذلك[ :]18تطوير الوسائل العلميَّة والتكنولوجيَّة للتَّغلب على آفة العقم يف الرجال والنساء،

فهذا جتديد محيد يف الطب وعلم احلياة ،ما دام املقصود به حفظ النسل وتنشيط اْلصوبة ،أما إذا حتولت التجارب يف هذا احلقل إىل العبث

فسادا ال جتدي ًدا ،وينطبق هذا املقياس على كل ما له صلة
ابْلينات ،والتالعب ابللقائح البشرية اجملمدة لتغيري خلق هللا ،فإن ذلك يصبح ً
بنظام احلياة الروحيَّة والثقافيَّة واالجتماعيَّة واالقتصاديَّة والسياسيَّة ،حيث َّ
إن غاية كل جتديد جيب أن تنتهي إىل ما فيه صالح معاش الناس

وتيسري معامالهتم على أساس املبادئ اْللقيَّة املتعارف عليها يف االجتماع اإلنساين ،وهي اليت تسميها َّ
الشريعة اإلسالميَّة املعروف ،ونقيضها
وف وتَ ْن هو َن َع ِن الْمْن َك ِر وتُ ْؤِمنُو َن ِاب َِّ
ِ
َّلل َول َْو آ ََم َن أَ ْهل الْ ِكتَ ِ
ت لِلن ِ
ريا
ري أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
َّاس َأت ُْم ُرو َن ِابل َْم ْع ُر َ َ ْ
ُ َ
اب لَ َكا َن َخ ْ ً
املنكر يف قوله تعاىلُ { :كْن تُ ْم َخ ْ َ
ُ
ِ
ِ
َكثَر ُهم الْ َف ِ
اس ُقو َن} [آل عمران.]110 :
َهلُ ْم مْن ُه ُم ال ُْم ْؤمنُو َن َوأ ْ ُ ُ

املبحث الثالث
ضوابط التَّجديد
لقد ضمن هللا تعاىل هلذا الدين حفظه ،فقال{ :إِ َّان َْحن ُن نَ َّزلْنَا ال رِذ ْك َر َوإِ َّان لَهُ َحلَ ِافظُو َن} [احلجر ،]9 :وإن حلفظ هذا الدين ثالثة مقامات ال
ميكن االستغناء عنها:
املقام األول :مقام الرجوع إىل أصل التَّشريع عند اإلشكال ،وهو مقام العمل ِبية{ :فَِإ ْن تَنَا َز ْعتم ِيف َشي ٍء فَ ردُّوهُ إِ َىل َِّ
الر ُس ِ
ول إِ ْن ُكْن تُ ْم
اَّلل َو َّ
ُْ
ْ ُ
َّلل والْي وِم ْاآل ِ
ِ
ِ
س ُن َْأت ِو ًيال} [النساء.]59 :
َخ ِر ذَلِ َ
ري َوأ ْ
تُ ْؤمنُو َن ِاب َّ َ َ ْ
ك َخ ٌْ
َح َ
ِ
اْلَ ِْري وَيْمرو َن ِابلْم ْعر ِ
املقام الثاين :مقام جتديد ما َّ
وف
َ ُ
رث أو بلي من أصول الدَّعوة ،وهو مقام العمل ِبيةَ { :ولْتَ ُك ْن مْن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْد ُعو َن إِ َىل ْ َ َ ُ ُ
ك ُه ُم ال ُْم ْف ِل ُحو َن} [آل عمران.]104 :
َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمْن َك ِر َوأُولَئِ َ
املقام الثالث :مقام َّ
ص ُروا َّ
ت أَقْ َد َام ُك ْم} [حممد.]7 :
ص ْرُك ْم َويُثَبرِ ْ
اَّللَ يَ ْن ُ
الذب عنه ومحايته ،وهو مقام قوله تعاىل{ :إِ ْن تَ ْن ُ
األول َْني ال يفقهه إالَّ الفقيه يف الدين ،وهو اجملتهد العارف ابلطرق املوصلة إىل الغاايت املقصودة من التَّشريع اإلسالمي ،حبيث
وكال املقامني َّ
تصري معرفة َّ
علما راس ًخا يف نفسه ،ال تشذ عنه مراعاته ،واإلصابة فيه عند جوالن فكره يف
الشريعة  -وسائلها ومقاصدها  -ملكة له ،أي ً
صائرا إىل
أمور التَّشريع ،وِبقدار ما يكون عدد هؤالء الفقهاء ً
مبثواث بني املسلمني تكون حالتهم قريبة من االستقامة ،كما يكون أمرهم ً
التَّضاؤل ِبقدار قلَّة وجود هذا الفريق بني أظهرهم ،ففي احلديث النَّبوي(( :ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ،ال يضرهم من

خالفهم ،حىت َيِت أمر هللا))[ ]19؛ قال البخاري :وهم أهل العلم ،واحلديث اآلخر الذي جعل العلماء ورثة لَلنبياء يف العلم والتوحيد
والتَّذكري(( ،العلماء ورثة األنبياء))؛ وهو حديث حسن.
األمة عصمة
األمة لتحسني حاهلا ،ووجودهم يف حالة اضطرار َّ
ووجود هؤالء العلماء يف عصور عدم االضطرار إليهم منَّة من هللا تعاىل على َّ
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من هللا تعاىل ،ولطف هبا ،إلنقاذها من التَّهلكة ،ومساعدة هلا على محل الرسالة اْلاَتة ،والتَّنوير املستمر للكون ،كلَّما أظلم جانب من
خباصة ساعة غياب العلماء بعد انقطاع نزول
جوانبه ابحنراف أو شطط عن طريق االستقامة ،وحبل النَّجاة؛ فما أكثر الفساد يف الكونَّ ،

الوحي وَتام الكتب ابلقرآن.

الشريعة ،كما أشار إليه قوله تعاىل{ :لَ َق ْد أَرسلْنَا رسلَنَا ِابلْب يِنَ ِ
فقد حيتاج الدين وأهله إىل االجتنان جبُنة القوة حلماية احلق ،وإقامة َّ
ات َوأَنْ َزلْنَا
َر
َْ ُُ
معهم الْكِتاب وال ِْميزا َن لِي ُقوم النَّاس ِابل ِْقس ِط وأَنْ زلْنا ا ْحل ِدي َد فِ ِيه ِبْس َش ِدي ٌد ومنافِع لِلن ِ ِ
ص ُرُه َوُر ُسلَهُ ِابلْغَْي ِ
ب إِ َّن َّ
َم َّ
ي
اَّللَ قَ ِو ٌّ
اَّللُ َم ْن يَ ْن ُ
َ ََ ُ
ْ َ ََ َ
َ ٌ
َّاس َوليَ ْعل َ
ََُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ

جمددا على رأس كل مائة سنة ،كما جاء يف احلديث عن
َع ِز ٌيز} [احلديد ،]25 :فذلك هو موقع املقام الثالث ،لذلك منح هللا تعاىل َّ
األمة ً

أيب هريرة  -رضي هللا عنه  -قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-إن هللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة َمن جيدد دينها))،
وهذا التَّجديد له ضوابط:

 -1أول الضَّوابط يف جتديد الدين:

وفاة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -إذ َّ
إن حياة الرسول وقاية للدين من الراثثة[ ،]20وسالمة له من التَّخلف ،فال حيتاج إىل جتديد،
فيتعني أن يكون ابتداء العد عقب وفاة الرسول ،ليحمل لفظ ((الرأس)) يف احلديث على ما يناسبه من األولية حبسب املقام ،فإن أول كل
الشيء أوله ،ويكون الظَّاهر َّ
شيء حبسبه ،وهذا التوجيه ملعىن الرأس هو الظاهر يف كالم العرب ،حيث َّ
إن رأس َّ
أن رسول هللا قال هذا
احلديث يف شأن اجملدد يف سنة عشر ،أو يف آخر حياته سنة إحدى عشرة من اهلجرة ،كما دلَّت بعض األحاديث على كثرة ذكر الرسول يف

آخر حياته من أقوال تُ ِ
وتنبيها هلم ليستعدوا إىل سد ما تعقبه وفاته من
ؤذن بقرب انتقاله؛ َتهي ًدا للمسلمني بتلقي مصيبة وفاته بصب وجلدً ،

الساعة ،وقال آخرون[ :]21ا ألخذ ِببدأ العد من هجرة الرسول ال من وفاته ،أو من
ثلمة يف أمور الدين ،حىت ُعدَّت وفاته أول عالمات َّ
وقت قوله هلذا احلديث السابق عن أيب هريرة يف اجملدد ،فيكون رأس املائة عند َتامها ال أوهلا.

وكذلك من قال إن أاب بكر الصديق أول من جدد الدين بعد الرسول  -صلى هللا عليه وسلم ،إال أين أميل إىل قول من قال رأس املائة :أي
رد على السبكي رأيَه العالمةُ حممد الطاهر بن عاشور بقوله :إن من يعد اجملدد من وقت اهلجرة ،قد أخطأ فيه ألمرين:
أوهلا؛ ولذلك َّ

أحدمها :إانطة ذلك بوقت ظهوره أو انتشار أمره ،وقوة عمله يف جتديد الدين؛ كما يفصح عنه لفظ ((يبعث)) الواقع يف احلديث الذي هو
ِب عىن يقيم ،ولفظ ((جيدد)) املقتضي أن يكون معظم حياة اجملدد يف رأس القرن؛ إذ العمل من أثر احلياة ،ال أثر املوت.
واثنيهما :إن جعل ابتداء عد رأس القرن من يوم اهلجرة ،وشأن العد أن يكون من يوم الوعد بذلك ،فإن اعتبار سنة اهلجرة مبدأ للقرون
اإلسالميَّة أمر اصطلح عليه املسلمون ،بعد وفاة النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -يف خالفة عمر بن اْلطاب  -رضي هللا عنه  -فكيف
كالم واقع قبل ذلك بسنني؟!
يُ َّ
فسر به ٌ

ولذلك فالرأي اجملمع عليه أن اجملدد األول بعد وفاة الرسول هو عمر بن عبدالعزيز اْلليفة اْلامس ،الذي وافقت وفاته بعد القرن األول
بسنة واحدة كما هو معروف ،وهذا يناسب رأي من رجح أن تكون رأس[ ]22السنة أو رأس املائة أوهلا ،وعلى ذلك سار معظم َمن شرح

احلديث[ ، ]23إمنا الشرط يف اجملدد أن َتضي املائة وهو على قيد احلياة ،يشار إليه ابلعلم ،ونشر السنة يف كالمه ،وقمع البدعة يف بيانه

جمددا ،أي بقاءه حىت آخرها ،فعلى
للناس ،وهذا ما قرره ابن األثري ،والطييب[ ،]24وغريمها ممن جعلوا حياة اجملدد بعد املائة شرطًا لكونه ً

هذا من وجد فيه ْجيع صفات اجملدد إال أنه مل يبق بعد انقضاء املائة ،بل تويف على رأس املائة املوجودة قبل املائة اآلتية خبمسة أايم مثالً ،فال

جمددا.
يكون ً

فلعل هذا القيد احَّتازي ،وليس اتفاقيًّا ،وهو
دليل  -وال أان كذلك َّ -
قال صاحب "عون املعبود" :لكنه مل يظهر يل على هذا االشَّتاط ٌ
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ازاي ،حىت خيرج عنه من كان داخل املائة ،أو يف وسطها من اجملددين الذين كانوا أفضل من اجملدد الذي كان
الظاهر يف القيد أن يكون احَّت ًّ
على رأس املائة سنة؛ لذلك قال صاحب "عون املعبود" :نعم لو ثبت كون قيد الرأس اتفاقيًّا بدليل صحيح ،لكانت دائرة اجملددين أوسع،
ولدخل كثري من أكابر املشهورين املستجمعني لصفات اجملددية يف اجملددين؛ كاإلمام أمحد بن حنبل ،والبخاري ،ومالك بن أنس ،ومسلم

النيسابوري ،وأيب داود السجستاين ،وغريهم كثري من أئمة العلم وحفاظه ورواته[ ، ]25وإن كنت أرى أنه ال تنايف بني من جعل رأس املائة
سنة أوهلا أو آخرها؛ إذ العبة بوجود اجملدد داخل املائة سنة وبقائه بعد انتهائها بسنة أو ِبكثر ،كما وجد عند عمر بن عبدالعزيز 101ه ،
والشافعي 204ه .
((من جيدد)) َمن انقضت املائة وهو حي معلوم مشهور ومشار
وهكذا جاء يف "مرقاة الصعود" نقالً عن ابن األثري ،إمنا املراد ابملذكور َ

إليه[ ، ]26قال الكرماين :إمنا خصص املائة ،وإمنا املراد من انقضت املائة وهو حي عامل مشار إليه ،وملا كان رِبا يتوهم متوهم من ختصيص
البعث برأس املائة أن العامل ابحلجة ال يوجد إال عندها ،أردف ذلك ِبا يبني أنه قد يكون يف أثناء املائة َمن هو كذلك؛ بل قد يكون أفضل

َّجالني ،وفشو الفساد يف
من املبعوث على رأس املائة ،وأن ختصيص الرأس إمنا هو لكونه مظنة اخنرام علمائه غالبًا ،وظهور البدع ،وخروج الد َّ
أمور الدين ،وانتشار اْلهل ،وتعظيم الدنيا ،واحلط من جانب اآلخرة ،وأعماهلا احلسنة.

 -2ومن الضوابط املأخوذة من نص احلديث:
أن البعث غري اإلرسال ،فمعىن ((يبعث هللا من جيدد))؛ أي يقيمه وييسره هلذا املهم؛ ألن حقيقة البعث هي اإلرسال ،كما قال تعاىل:
ِ
َح ًدا} [الكهف ،]19 :مث
َح َد ُك ْم بِ َوِرقِ ُك ْم َه ِذهِ إِ َىل ال َْم ِدينَ ِة فَ لْيَ ْنظ ُْر أَيُّ َها أَ ْزَكى ط ََع ًاما فَ لْيَأْتِ ُك ْم بِ ِر ْز ٍق ِمْنهُ َولْيَ تَ لَطَّ ْ
ف َوَال يُ ْشع َر َّن بِ ُك ْم أ َ
{فَابْ َعثُوا أ َ
ودا} [اإلسراء ،]27[]79 :ومنه قوهلم :بعث فالن إىل
ك َربُّ َ
سى أَ ْن يَ ْب َعثَ َ
ك َم َق ًاما َْحم ُم ً
تطلق جما ًزا على اإلقامة والتنصيب ،قال تعاىلَ { :ع َ

فالن؛ أي أرسل ،وقوهلم :بعث فالن بعريه :إذا أقامه يف مبكه ،وهو املراد هنا؛ ألن هللا تعاىل ال يبعث اجملدد ِبن يرسله؛ ولكنه يوفقه ويرشده

ويهيئ له من األسباب ما يعينه على جتديده يف أمر الدين ،الذي دخله نقص ،أو شابه عيب أو خلل من انحية أو أكثر ،يستطيع اجملدد أن
اسم موصول ،وهو صادق على من اتصف
فم ْن ٌ
يتوالها بنفسه أو مع غريه ،من قوله  -صلى هللا عليه وسلم  -يف احلديث(( :من جيدد)) َ

متعددا.
بعلته ،وهو التجديد للدين ،سواء أكان اجملدد واح ًدا أم
ً

ومن هنا يفهم معىن التجديد ،وهو إرجاع الشيء جدي ًدا؛ أي إزالة راثثته وختلقه[ ، ]28وهو هنا جماز يف إيضاح حقيقة الدين ،وجتريده عما
يلصق به من اعتقاد أو عمل أو سرية ،ليس شيء من ذلك يف شيء من الدين ،يف حني أن الناس يتومهون شيئًا من ذلك دينًا ،فيعملون به

ويَّتكون الصحيح ،الذي َيِت اجملدد ليعيده كما كان أوالً ،ولذلك جاء يف بعض رواايت احلديث زايدة ((أمر دينها))؛ أي شأنه وماهيته ،ودين

هذه األمة اإلسالم ال حمالة ،وهو اعتق اد وقول وعمل ،وشريعة جامعة لذلك كله ،فتجديد اجملدد إرجاع هذه األمور  -أو بعضها  -إىل شبابه

وقوته وحدته.
فاإلسالم يقوم على دعائم ثالثة ال ينتظم أمره إال هبا:
الدعامة األوىل :وهي العقيدة َّ
احلقة ،وهي أصل اإلسالم ،واملقصد األعظم املسمى ابإلميان ،والذي هو املدخل إىل التدين بدين اإلسالم،
ومبىن هذه الدعامة على صحة التلقي ملا جيب اعتقاده يف اإلسالم عن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم ،ومن الباهني القاطعة اليت يهتدى
إليها ابلعقل الراجح ،والفكر الثاقب.
والدعامة الثانية :شرائع اإلسالم اليت ال يستقيم أمر األمة الداخلة فيه إال ِبتابعتها؛ إذ فيها صالح أمرهم يف الدنيا ابنتظام ْجاعتهم
وسيادهتم ،وهبا صالح أمرهم يف اآلخرة بسالمتهم من العذاب ،من قول ابللسان ،وعمل ابْلوارح ،ويدخل فيها الضمائر القلبية ،كمحبة
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املؤمنني ،وسالمة الطوية ،إال أهنا ملا كانت آاثرها أعماالً ،أحلقت بقسم عم ل اْلوارح ،ومبىن هذه الدعامة على تلقي الشريعة من لفظ

القرآن ،ومن سنة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وأعماله ،وأفهام أئمة الدين الذين تلقوه صافيًا من شوائب الضَّالالت ،حيث يكون
هذا التَّلقي ساملًا من اختالل نقل الرواة ،ومن سوء فهم املنتمني حلمل الشريعة ،ومن دخائل ِ
املالح َدة ،ورقائق الداينة.

انتظاما يقيم فيهم َّ
الشريعة ،ويدفع
املسماة ابلبيضة ،وهي سلطان املسلمني وقوهتم ،وانتظام أمرهم
َّ
وأما الدعامة الثَّالثة :فهي جامعة اإلسالمَّ ،
ً
عنهم العوادي العادية عليهم من اجملاهرين بعداوته ،واملسيئني معاملته من أتباعه الذين حيق عليهم املثل "عدوك العاقل خري من صديقك

األمحق " ،ومبىن هذه الدعامة على إقامة احلكومة اإلسالمية يف عظمة وقوة ومنعة ونشر اإلسالم ابلفتوح الصاحلة.
الصحابة القتال إلقامة جامعة اإلسالم وهي الشريعة ،ورد أهل العقائد الضَّالَّة املريدين محل الناس على عقائدهم الضَّالَّة هذه ،وكل
وقد رأى َّ

هذه الدعامات موجودة إال أن اجملدد بثاقب فكره ،ودقيق بيانه ،وقوة حجته  -يستطيع أن يعاجل ما يراه قد دخله نقص أو شابه خلل ،حىت
يرد ما غاب من أحكام ،ويستحضر ما نُسي من ٍ
سنة أو ٍ
عمل فيه رضا هللا تعاىل ،وموافقة عمل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم ،فاجملدد
مهيأ وميسر ِبدوات وأساليب ال توجد عند غريه من الناس؛ ولكنَّه ليس رسوالً وال نبيًّا ،وإن كان عمله يف أصل عملهم ،ووفق منهجهم ،إالَّ
أهنم أصحاب معجزات ووحي ،وهو صاحب جتديد فيما أوحي إليهم ،وهو القرآن الكرمي والسنة النبوية املشرفة.

 -3من الضوابط يف جتديد الدين استمراريَّة التَّجديد وضمان وجوده:

وذلك ملا كان التَّجديد هو إرجاع الدين إىل حالة اْلدة؛ أي احلالة األوىل اليت كان عليها يف استقامته ،وقوة أمره ،وال يوصف شيء ابْلديد

واضحا رواؤه ،مَّتقرقًا ماؤه ،ويق ابل هذا اْلديد الرثيث؛ والراثثة احنالل أجزاء الشيء وإشرافه على
إال إذا كانت متماسكة أجزاؤه،
ً
االضمحالل ،وقد أفصح قول الشاعر عن هذا املعىن:

انْرَثًّاْ َ
سمَتْْْفَ َردَّتهْْْْ َ
يْ َفابْْْْْْْْْتَ َ
جدِيدَا
هوَا َْ
َقدْْ َك َْ

وهذا الدين قد أظهره هللا تعاىل ونصره ،فتكامل أمره ،ومت حكمه ،حني قال تعاىل{ :الْي وم يئِ َّ ِ
اخ َش ْو ِن
ش ْو ُه ْم َو ْ
ين َك َف ُروا ِم ْن ِدينِ ُك ْم فَ َال َختْ َ
س الذ َ
َْ َ َ َ
اَّلل غَ ُف ِ
ت َعلَْي ُكم نِ ْعم ِيت ور ِ
ص ٍة غَ ْري ُمتَ َجانِ ٍ
يت لَ ُك ُم ِْ
يم}
اإل ْس َال َم ِدينًا فَ َم ِن ا ْ
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ ََْتَ ْم ُ
الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
ف ِِإل ٍْمث فَِإ َّن ََّ ٌ
ْ َ ََ
ور َرح ٌ
ضط َُّر ِيف ُمَْ َم َ َ
قواي ،ال يتطرق إليه تضليل ،وال حيول دون نفوذه قوي وال
[املائدة ،]3 :فكان يف زمن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -بيرِنًا
واضحا ًّ
ً
ضئيل ،ذلك الكمال يف أمور العمل به ،وحتقيق مقاصده ،ونصره وإقامته ،وانتشاره وزايدته ،وسهولة بثه بني الناس ،ودفع النوائب اليت حلت
استمرت أفضت إىل طمس معامل الدين ،أو فساد اإلميان ،أو ذهاب سلطانه.
ابإلسالم ،وإذا
َّ
ولكن قد َتتد إىل هذا الدين يد الضَّعف والراثثة من إحدى نواحي جدته ،فهو ال يرث من ْجيع نواحيه ،فاهلل قد ضمن حفظه؛ ولكنه قد
تتسرب إليه أسباب الراثثة[ ]29والضعف من إحدى النواحي ،فيشاهد الضعف فيها ،والعجز من قِبَلها ،فيبعث هللا تعاىل له َمن جيدده ِبن
َّ
انصعا ذا برهان ،وخاصة َّ
أن املدَّة اليت حدَّدها الرسول  -صلى هللا
يزيل عنه أسباب هذا الضَّعف ،ويصلح اْللل ،ويرده جدي ًدا كما كانً ،
عليه وسلم  -كفيلة بذلك ،فمائة سنة تنطوي فيها ثالثة أجيال ،ويكثر أن يتسلسل فيها البشر آابء وأبناء وحفدة ،فإذا فرضاان كمال
الصحابة الدين يف منعة شبابه ،جاء األبناء
الدين ،وَتام أمره كان يف عصر اآلابء عن مشاهدهتم أمره ،كما نفرضه يف عصر النبوة حني شاهد َّ

فتلقوا عن اآلابء صور األمور الدينيَّة عن مساع وعلم دون مشاهدة ،فكان علمهم به أضعف ،ومن شأن اْليل اْلديد إحداث أمور مل تكن يف
اْليل السابق؛ لكنهم يغلب عليهم ما كان يف اْليل السابق ،فإذا جاء جيل احلفدة تُنوسيت األصول ،وكثر الدخيل يف أمور الدين ،فأشرف

جمددا جيدد أمور الدين؛ حتقي ًقا ملا وعد به من حفظ هذا الدين ،وصيانته من التغيري.
الدين على التغيري ،واألمر خطري ،فيبعث هللا تعاىل ً
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وهذا التيسري اإلهلي بقيام اجملدد على رأس كل مائة سنة جتديد مستمر ،وتقومي مضمون ،وقانون منضبط ،وهو ال مينع من ظهور جمددين يف
ظهورا غري منضبط ،فقد ظهر يف القرن األول علي بن أيب طالب  -كرم هللا وجهه  -وعبدامللك بن مروان ،وعمر بن
خالل القرن الواحد ً
عبدالعزيز ،وظهر يف خالل القرن الثاين الشافعي ،وأمحد بن حنبل ،وأشهب من أصحاب مالك[ ،]30وكل هذا[.]31

واجملدد ال بُ َّد أن يعود عمله إبصالح للناس يف الدنيا :إما من جهة التفكري الديين الراجع إىل إدراك حقائق الدين كما هي ،وإما من جهة

الراجع إىل إصالح األعمال ،وإما من جهة أتييد سلطان الدين على الناس ،وال خيفى على ذي لب ما جاءت به صيغة (يبعث،
العمل الديين َّ
جيدد) ،من كوهنما أفعاالً مضارعة تفيد االستمرار يف املستقبل هلذا الدين ،وأنه حماط ابجملددين الذين يرسلهم هللا تعاىل على رأس كل مائة

الصحيحة ،وأحكامه القومية ،مما يؤكد حفظ هللا تعاىل هلذا الدين ،ومحايته من التَّحلل ،أو
سنة؛ كي يُرجعوا الدين إىل عهده الغض ،وصفاته َّ
الضَّياع ،أو اْلمود على مر العصور و رِ
كر الدهور ،وهي ميزة ينفرد هبا اإلسالم ،كي يدوم صاحلًا لكل زمان ومكان مهما اختلف الناس،
وتغريت الطبائع ،وتنوعت املصاحل ،فهو الدين اْلامت.
َّ

 -4من الضَّوابط َّ
أن التَّجديد غري التَّدوين:
صرح احلديث النبوي َّ
قائما بعمل
لقد َّ
ِبن اجملدد يبعثه هللا ،ويلهمه التَّجديد ألمر الدين هلذه األمة اإلسالميَّة ،فوجب أن يكون هذا اجملدد ً
تعني أن
مثمر جتدي ًدا يف هذا الدين ،يؤهله لرتق ما فُتق من أمر الدين يف زمنه ،فإذا كان الفتق قد طرأ على انحية من نواحي علم الدين َّ
يكون اجملدد يف تلك النَّاحية عاملًا يؤهله علمه إلدراك الدين احلق يف الغرض املقصود ،وإن كان الفتق قد طرأ على الدين من ِ
انحية وهن

قادرا على محاية البيضة ونصر الشريعة؛ أي نصر احلق من الدين ،حىت يصبح الدين
نفوذه ،ووقوف انتشاره؛ َّ
تعني أن يكون اجملدد يف ذلك ً

خاليًا من األغالط ،بعي ًدا عن االحنراف ،كما فعل الشافعي وقبله عمر بن عبدالعزيز  -رضي هللا عنهما ،وكذلك إذا كان الفتق الذي اعَّتى

تعني أن يكون اجملدد كفئًا للنهوض ِبا يتطلبه التجديد يف ذلك؛ مثل أيب بكر الصديق  -رضي هللا عنه  -يف
الدين من انحيتني فصاع ًداَّ ،
موقف ارتداد العرب.

وهذا يتطلَّب أن يكون اجملدد قد سعى لعمل يف التجديد ،من تعليم شائع ،أو أتليف مبثوث بني األمة ،أو محل الناس على سرية حسنة،
حبيث يكون سعيه قد أفاد املسلمني يقظة يف أمر دينهم ،فسار سعيه بني املسلمني ،وتلقوه وانتفعوا به من حني ظهوره إىل وقت إمثاره ،سواء
أكان حصول ذلك دفعة واحدة أم تدرجييًّا.
مدوان ملذهب من املذاهب ،أو اتبعًا له فقط ،فإن التجديد غري التدوين،
مث ينبغي االحَّتاز من كون اجملدد فيه الصفات السابقة ،ال أن يكون ً

جمددا؛ لذلك قال
فالتجديد إرجاع للدين غضًّا كما كان ،وأما التدوين فهو كتابة املذهب وتدوينه ،على غرار أستاذ أو شيخ ،دون أن يكون ً

العالمة حممد الطاهر بن عاشور :مث َّإان نرى معظم من عدَّهم السبكي جمددين ال يزيد معظمهم على أن كانوا مدونني مذهب الشافعي ،وليس
ذلك كافيًا يف وصف اجملدد ،فأين معىن التدوين من معىن التجديد؟[.]32
فالتجديد أمر إضايف ي زيد على جمرد النقل وحفظ املنت ،وتكرار الفتوى ،فالعلم  -كما قال القاري يف "املرقاة"" :كل سنة يف التنزل ،كما أن
علما وفضالً
اْلهل كل عام يف الَّتقي ،وإمنا حيصل ترقي علماء زماننا بسبب تنزل العلم يف أواننا ،وإال فال مناسبة بني املتقدمني واملتأخرين ً
وعمالً وحتقي ًقا وتدقي ًقا؛ ملا يقتضي البعد عن زمنه  -صلى هللا عليه وسلم ،كالبعد عن حمل النور يوجب كثرة الظلمة ،وقلة الظهور ،ويدل
مرفوعا(( :ال َيِت على أميت زمان إالَّ الذي بعده شر منه)) ،وما يف "الكبري" للطباين عن أيب الدرداء
عليه ما ورد يف البخاري عن أنس
ً
مرفوعا(( :ما من عام إال وينتقص اْلري فيه ويزيد الشر))[.]33
ً
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وهذا يبز معىن التجديد جليًّا؛ حيث إنه قيام ِبمر الدين وتغيري فيه إىل درجة تبلغ كماله الذي مضى ،وَتامه الذي بقي ،بوجود هؤالء

اجملددين واملنافحني عن الدين واحلفاظ عليه ،حىت َيِت جمدد آخر ،فالتَّجديد هو أداة التواصل؛ ألنه يعطي للفكرة بعدها الزمين عن طريق

ربط تلك الفكرة ابلرؤية املتجددة ،اليت َتنحها القدرة على االستمرار ،والبقاء ،والصمود يف وجه التَّطورات املستحدثة اليت يفرضها الواقع
اْلديد ،وأتلفها األجيال الالحقة ،وهذا كله يف ظل اْلصائص الذاتية ،والثوابت َّ
الشرعيَّة اليت حباها هللا تعاىل للدين اإلسالمي ،وفكره

املتجدد[.]34

شخصا واح ًدا؛ بل املراد أكثر من واحد يف زمن واحد ]35[،ودعوهتم واحدة ،ويف ختصصات ُمتلفة:
 -5اجملدد ليس
ً

وخاصة َّ
أن احلديث
شخصا واح ًدا أو عدَّة أشخاص،
لقد أوقعتنا أقوال العلماء السابقني يف حرية من هذا القيد أو الضَّابط ،هل يكون اجملدد
َّ
ً

ضا على
((من)) الذي وقع مفعوالً للفعل ((يبعث)) ،وهذا املفعول اسم موصول ِبعىن الذي ،ويصح فيه اإلفراد واْلمع ،ويصح أي ً
ذكر لفظ َ
الفقهاء وغريهم من أصحاب الفنون األخرى والعلوم البحتة؛ كالطب واهلندسة ،فابن األثري يف "جامع األصول" يرى محل احلديث على

ظ الدين وقوانني السياسة ،وبث العدل  -وظيفةُ أويل األمر إن كانوا من الفقهاء ،أو
كثريا؛ إذ ح ْف ُ
العموم ،فإن انتفاع األمة ابلفقهاء وإن كان ً
والزهَّاد يَنفعون ابملواعظ ،واحلث
غريهم ،وكذا القراء وأصحاب احلديث يَنفعون بضبط التنزيل واألحاديث اليت هي أصول الشرع وأدلتهُّ ،

مشهورا يف كل فن من هذه الفنون ،ورجح هذا الرأي الطييب
مشارا إليه،
على لزوم التَّقوى ُّ
ً
والزهد يف الدنيا؛ لكن املبعوث ينبغي أن يكون ً
بقوله" :ففي رأس األوىل من أويل األمر عمر بن عبدالعزيز ،ومن الفقهاء حممد بن علي الباقر ،والقاسم بن أيب بكر ،وسامل بن عبدهللا بن

القراء عبدهللا بن كثري ،ومن احملدثني ابن شهاب الزهري وغريه من
عمر ،واحلسن البصري ،وحممد بن سريين وغريهم من طبقاهتم ،ومن َّ

مشهورا حينئذ ،واللؤلؤي من أصحاب أيب حنيفة،
التابعني واتبعيهم ،ومن رأس املائة الثانية ،ومن الفقهاء الشافعي ،وأمحد بن حنبل مل يكن
ً

القراء يعقوب احلضرمي ،ومن احملدثني حيىي بن معني ،ومن الزهَّاد معروف الكرخي" ،وهكذا عدَّد حىت
وأشهب من أصحاب مالك ،ومن َّ
اْلامسة ،مث قال :وإمنا املراد ابلذكر ،ذكر من انقضت املائة وهو حي عامل مشار إليه[.]36

ووافقه القاري يف "مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح" مع زايدة أن املراد ْجاعة جيدد كل واحد يف بلد ،يف فن أو فنون من العلوم الشرعية
ما تيسر هلم األمور التقريرية أو التحريرية ،ويكون سببًا لبقائه وعدم اندراسه وانقضائه إىل أن َيِت أمر هللا ،وال َّ
شك أن هذا التجديد أمر

اتبعا ملعتقد ،وزايدته هي جتديده ،وإرجاعه الدين كما كان
إضايف[]37؛ أي يزيد صاحبه على كونه مقل ًدا ،أو ً
مدوان أو جامعًا ملذهب ،أو ً
يف العصور الزاهرة اليت مضت قبل اجملدد.

الرأي إذا كاان أو كانوا ْجيعًا يف فن واحد أو يف الدين اإلسالمي أصوالً وفروعًا ،ورِبا اقتضى حال الزمان ذلك ،أن يكون اجملدد
وهذا َّ
متعددا يف األقطار ،ودعوهتم واحدة ،متظاهرين على عمل واحد ،يف موضع واحد ،وال مانع من ذلك؛ حيث َّ
إن القرآن الكرمي نطق به يف
ً

أعظم مهم وهو الرسالة ،إذ أرسل هللا موسى وأخاه هارون إىل بين إسرائيل وفرعون وجنوده ،وأرسل رسولني ألهل القرية وعززمها بثالث ،كما
ِ
ومهَا فَ َع َّز ْزَان بِثَالِ ٍ
اء َها ال ُْم ْر َسلُو َن * إِ ْذ أ َْر َسلْنَا إِلَْي ِه ُم اثْ َن ْ ِ
ث فَ َقالُوا ِإ َّان إِلَْي ُك ْم
ني فَ َك َّذبُ ُ
جاء يف سورة يسَ { :وا ْ
ب َهلُ ْم َمثَالً أ ْ
ض ِر ْ
َص َح َ
اب الْ َق ْريَة إِ ْذ َج َ

اتفاقي ،قال الطييب" :وال
ازي أو
ُم ْر َسلُو َن} [يس ،]38[ ]14 - 13 :وهي أنطاكية ،ولكن كونه من أهل الدين وأرابب الفقه قي ٌد احَّت ٌّ
ٌّ
يُعلم ذلك اجملدد إالَّ بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله ،وانتفاع الناس بعلمه؛ ِإذ اجملدد للدين ال َّ
بد أن يكون عاملًا ابلعلوم
َّ
أهل زمانه"[ ، ]39وكذلك قال املناوي يف "فيض القدير"" :وال يكون
قامعا للبدعة ،وأن َّ
انصرا للسنةً ،
يعم ُ
الدينيَّة الظاهرة والباطنةً ،
علمه َ
إال عاملًا ابلعلوم َّ
الشرعيَّة الدينيَّة الظَّاهرة والباطنة"[.]40

فكون اجملدد من أهل العلوم الدينية قي ًدا اتفاقيًّا بني العلماء ،على أن يكون يف أصناف العلوم َّ
الشرعيَّة ،من مفسرين وحمدثني وحنويني ولغويني
وغريهم ،فاجملدد إ ًذا ال َّ
وأما كونه واح ًدا أو ْجاعة ،فاألظهر أن يكون
بد أن يكون من أهل العلوم الدينيَّة املختلفة ،فهذا شرط أساسيَّ ،
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اجملدد واح ًدا؛ ألن اضطالعه ابلتَّجديد وهو واحد يكون أوقع؛ إذ يكون عمله متح ًدا ،ويكون أنفذ؛ إذ يسلم من تطرق االختالف ابختالف

الرأي الذي قاله العالمة حممد الطاهر بن عاشور[ ، ]41وأان أوافقه عليه؛ ولكن ابن حجر يرى أنه" :ال
االجتهاد يف وسائل املقصد ،وهذا َّ
يلزم أن يكون يف رأس كل مائة سنة واحد فقط؛ بل يكون األمر كما ذكر يف حديث (الطائفة الظاهرة) وهو متجه املعىن ،فإن اجتماع

الصفات احملتاج إىل جتديدها ال ينحصر يف نوع من أنواع اْلري ،وال يلزم أن ْجيع خصال اْلري كلها يف شخص واحد ،إال أن يُدعى ذلك يف

عمر بن عبدالعزيز ،فإنه كان القائم ابألمر على رأس املا ئة األوىل ابتصافه جبميع صفات اْلري ،وتقدمه فيها ،ومن مث أطلق أمحد  -رضي هللا
وأما من جاء بعده َّ
فالشافعي ،وإن كان متص ًفا ابلصفات اْلميلة إال أنه مل يكن القائم ِبمر اْلهاد،
عنه  -أهنم كانوا حيملون احلديث عليهَّ ،

واحلكم ابلعدل ،فعلى هذا كل من كان متص ًفا بشيء من ذلك عند رأس املائة هو املراد ،سواء تعدَّد أم ال"[.]42

مفتوحا؛ أي ميكن أن َيِت واحد جمدد ،أو ْجاعة أو أكثر يف وقت واحد ،مع احتاد اهلدف ،واختالف التخصص ،أو يكون
وقد ترك األمر
ً
جمدد أو أكثر من عدة بالد ،يف عدَّة فنون من علوم اإلسالم املختلفة ،وهذا معناه صعوبة حتديد من هو اجملدد ،وكذلك صعوبة التوفيق

بينهم ،إال أن نرجع إىل الرأي األول يف أن اجملدد واحد فقط ،وال مينع هذا من وجود غريه كما قال صاحب "عون املعبود"؛ حيث جعل
العلما ء الثالثة :نذير حسني ،حسني بن حممد األنصاري ،صديق حسن خان ،جمددين للقرن الثالث عشر اهلجري[ ،]43وكذلك فعل أنور
اْلندي يف أعالم القرن الرابع عشر اهلجري ،حيث جعل طاهر اْلزائري  ،وعبدالقادر املغريب ،حممد بن عبدالوهاب ،حممد مصطفى املراغي،
كلهم من جمددي هذا القرن[.]44
 -6من الضَّوابط املهمةَّ :
أن اجملدد إذا جاء ليُ َجدد أمر الدين  -كما جاء يف بعض رواايت احلديث ((ليجدد هلا أمر دينها)) ،وأمر الدين

هو شأنه وماهيته ،ودين هذه األمة اإلسالم ال حمالة ،وهو اعتقاد وقول وعمل وشريعة  -فتجديده إرجاع هذه األمور أو بعضها إىل شبابه
فاملُج رِدد ال َيِت جبديد يف األصول أو العبادات أو الثَّوابت اإلسالميَّةَّ ،إمن ا قد يدخل الفساد يف العقائد واآلراء واألخالق ،وفيما
وقوتهَ ،
يقصد به التَّقرب إىل اْلالق  -جل شأنه  -فيما يتناوله اإلنسان من حنو املطعوم وامللبوس ،ومن املعامالت اْلارية بني األفراد واْلماعات من
الناس؛ بل قد يدخل الفساد يف معاملة اإلنسان للحيوان.
َّ
كثريا من آرائهم كانت مزاعم ينبذها العقلَّ ،
وأن األخالق كانت منحطَّة ،فكان من
كثريا من عقائد األمم كانت زائغة ،و ً
وقد دلنا التاريخ أن ً

الصحيحة ،وبيان الطيبات من
السخيفة ،وإصالح األخالق ،وشرع العبادات َّ
مقاصد اإلسالم تقوميُ العقائد ،وتطهريُ العقول من املزاعم َّ
رِ
امللل الباطلة،
الرزق ،وما ال خيرج عن حدود احلكمة من حنو املالبس واملراكب ،وتنظيم املُعامالت على وجه العدل والرفق ،فحارب اإلسالم َ
عما يؤدي إليه؛ كاملبالغة يف
شرك ابهلل تعاىل ،وهنى َّ
وأقر العقيدة َّ
وأقام احلُجج على بطالهناَّ ،
السليمة ،وثبَّتها ابلباهني القاطعة ،وحارب ال ِر
توجه هبا إىل ُملوق من حنو صنم ،أو كوكب ،أو انر ،أو حيوان ،أو إنسان ،ونظر يف األداين
وصرح ببطالن كل عبادة يُ َّ
تعظيم املخلوقاتَّ ،
السابقة؛ كاليهودية والنصرانية َّ
فدل على ما طرأ عليها من تغيري ،وما دخلها من مبتدعات حىت بعدت عن هداية هللا تعاىل ،وأصبحت هذه
واد ،والسعادة يف ٍ
األداين يف ٍ
وأما العبادات
واد آخر ،وهكذا يف اآلراء واألخالق فعل فيها اإلسالم ما يعدهلا ويبعدها عن التقليد[َّ ،]45
ٍ
أعمال قد حيسبها الناس
قرر أوضاعها ،ورسم حدودها ،ونبَّه على شروط صحتها مثل الصلوات وغريها ،وكذلك نبَّه على فساد
فقد َّ

عبادات تقرهبم إىل هللا تعاىل ،وهي ليست كذلك ،كما جاء يف حديث عائشة  -رضي هللا عنها  -قالت :قال رسول هللا  -صلى هللا عليه

((من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد))[.]46
وسلم َ :-
مرة اثنية إىل عهده
املُج ردد َّ
فاملُج ردد صاحب وظيفة هي اإلصالح ما استطاع إىل ذلك سبيالً ،فحيثما وقع اْللل يف كل ما سبق يرجعه َ
َ

ملهمة ،ومرسل لغاية من أمسى الغاايت ،أال وهي جتديد الدين.
ونضارته ،فهو مبعوث َّ
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املهمة تقوية ما منلك خري من فقدانه:
 -7ومن الضَّوابط َّ
وبشرا،
وهذه هي َّ
املهمة اليت يتوالَّها اجملدد ويسعى إليها حني ظهوره ،فنحن  -املسلمني  -منلك دينًا ُ
وفكراً ،
وعلماً ،
وسنَّة ،وحضارة ولغةً ،
الصدارة يف قيادة األمم ،والرحابة يف توجيه
وكل هذه مقومات أدَّت إىل قيام هنضة يف العامل من اْلاهليَّة العمياء إىل احلنفيَّة السمحة ،مث إىل َّ

تستمر عطاءات اإلسالم يف إانرة ظالمات الكون ،اليت أضحت تكشر
نتمسك به ونقويه حىت
َّ
الفكر ،فاحملافظة على هذه املقومات أساس َّ

الضعف حينًا من الدهر ،كما هو احلال اآلن ،فال يعين ذلك التَّفريط فيما عندان ،واالنسالخ عن
وهنارا ،وإن أصاب املسلمني
ُ
عن أنياهبا ليالً ً
ديننا ،واالرَتاء يف أحضان العلمانيَّة أو العوملة أو احلداثة ،دون فكر اثقب ،وعقل راجح ،فتقوية ما عندان  -وإن أصابه ضعف أو خلل -

ومقدسا فهو أقوى وأنضج وإن
قواي ،فما عندان ُم َقدَّس إهلي ،وما عند غريان بشري غري إهلي ،وما كان إهليًّا
خري لنا مما عند غريان وإن كان ًّ
ً

مرت عليه فَّتات ضعف ،وحاالت انكماش.
َّ

القوة وحدهاَّ ،
وإمنا حيز من الوقاية احليوية ابلرايضة
فكل شيء يف احلياة جياهد؛ اْلسم جياهد امليكروابت حوله وفيه،
َّ
والصحة ال تعتمد على َّ
الس َّامة ،وخري وسيلة للتَّغلب عليها حيويته ونشاطه
السقيمة ،واْلياالت َّ
والعمل ،واحلركة والنشاط وما إىل ذلك ،والعقل جياهد األفكار َّ

الصحيحة ،والتجارب
الصحيح يعتمد على اإلرادة َّ
وتفكريه املنتج ،ال خنوعه واستسالمه ،وهكذا كل شيء يف احلياة جهاد ،واْلهاد َّ

النَّاجحة ،فالعامل مملوء ابحليويَّة ،وهو يف حركة دائمة ،ونشاط مستمر ،وقوى متفاعلة أب ًدا من :كهرابء ،وقوى ذرية ،وحرارة وبرودة ،ورايح

جناحا حقيقيًّا ،جتد جناحه ِبقدار تطبيقه هذه القاعدة :تقوية ما ميلك خري
وعواصف ،وحنو ذلك ،وإن شئت فاستعرض كل من جنح يف احلياة ً
تنجح ،وإالَّ
من فقدانه[ ،]47ولو مل حيسن التعبري عنها ،فاألمة الناجحة كالرجل الناجح يفكر ويعمل ،ويبتكر وجياهد ،فانته ِز الفرصةَ ْ

فاملوت أو شب هه ،وعلى ذلك جيب أن يسري اجملدد ،فهو صاحب املهمة الصعبة ،والكلمة احلقة عندما ختور القوى وتضعف العقول ،فينعشها
ِبا أوِت ،وخيرجها إىل احلياة مرة أخرى ،مقرونة ابلتجديد ،مصحوبة ابلتوفيق ،حىت َيِت غريه ،ويعمل عمله ،وجيدد جتديده ...وهكذا.
ضا:
 -8ومن الضَّوابط َّ
املهمة يف جتديد الدين أي ً

تغيري األساليب ،وتطوير الوسائل املعينة على وصول اجملدد إىل مقصده من إرجاع الدين كما كان ،وهذه األساليب والوسائل ختتلف من عصر

إىل عصر ،واجملدد يعيش عصره ويعرف ما يفيد هدفه ،ويقوي مقصده ،فاألسلوب متغري من متغريات احلياة ،فاحلوار مثالً قدميًا كان بني رجل
ادا
منهجا له مقدماته ونتائجه ،وآالته ووسائله اليت يستطيع هبا اجملدد أن يتعامل مع غريه ،أفر ً
ورجل ،أو ْجاعة وْجاعة ،واآلن أصبح احلوار ً

كانوا أو ْجاعات أو دوالً من خالل املواجهة املباشرة أو غري املباشرة يف وسائل احلضارة احلديثة من القنوات الفضائيَّة ،واإلنَّتنت،
واملَّتْجني ،وغريها من أساليب التغيري والوعظ والَّتغيب والَّتهيب ،واالستدالل ابألدلة َّ
الشرعيَّة والعقليَّة ،واحلكمة ،واستخدام فنون اللغة

ع
العربيَّة ،واحلريَّة الفكريَّة لْلخرين ،كل هذا للحفاظ على ثوابت الدين ،وأساسيات السنَّة ،وقد ْجعت هذه األساليب يف قوله تعاىل{ :ا ْد ُ
ِ
ِ
ِ ِِ
ك ِاب ْحلِكْم ِة والْمو ِعظ َِة ا ْحلسنَ ِة وج ِ
إِ َىل َسبِ ِ
ين} [النحل:
َم ِِبَ ْن َ
س ُن إِ َّن َربَّ َ
يل َربرِ َ
اد ْهلُ ْم ِابلَِّيت ه َي أ ْ
ََ ََ
َ َ َْ
َم ِابل ُْم ْهتَد َ
ض َّل َع ْن َسبيله َو ُه َو أَ ْعل ُ
ك ُه َو أَ ْعل ُ
َح َ
.]125

فاألسلوب هو املنهج الذي يسري عليه اجملدد ،والوسيلة هي األداة اليت ينفذ هبا منهجه[ ،]48وهي ماديَّة ومعنويَّة ،وإن كانت إىل اْلانب
أسلواب ،والعكس ،املهم أن اجملدد معينٌّ بكل ما مي ركِنه من الوصول
املادي ْأميَل؛ كالكتابة ،واْلطابة ،والتعليم ،وقد يتداخالن فتصبح الوسيلة
ً
إىل مقصده يف إرجاع الدين إىل ما كان عليه ،وإصالح حال النَّقص يف وقته ،وخري مثال على ذلك أن أهل العلم كانوا يوجهون مهمهم إىل
الوسائل اليت تقي األمة ممن يبغوهنا األذى ،فهذا أبو بكر بن العريب القاضي ،والعامل واملفكر ،قاضي إِ ْشبِيلِيَّة من بالد األندلس ،رأى انحية
من سور إشبيلية قد اهندمت ،وحتتاج إىل إصالح ومل يكن يف اْلزانة مال موفر يقوم ببناء هذا السور ،ففرض على الناس جلود ضحاايهم،
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وكان ذلك يف عيد األضحى ،فأحضروها ،فباعها[ ، ]49وصرفت أمثاهنا يف إصالح تلك الناحية املتهدمة[ ،]50وغريه كثري ممن فهموا
صحيحا.
فهما
ً
الدين ً
قال َّ
الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصاحل ،لو
الشيخ عبداملتعال الصعيدي يف كتابه "اجملددون يف اإلسالم"" :فلو كنَّا اآلن على اإلسالم َّ
كنَّا اآلن على األخالق القومية اليت كانوا عليها ،لَلفْتنا نظر أولئك األعداء إىل حماسن ديننا ،ولصران ُحجةً له بدل أن صران حجةً عليه،
وهنالك نكسب منهم  -على ضعفنا  -أكثر مما كسبوه منَّا؛ َّ
ونفس
ألهنم كسبوا بالدان ومل يكسبوا نفوسنا ،وحنن نكسب هبذا نفوسهم،
ُ
اإلنسان أعز عليه من بلده؛ بل أعز عليه من ماله وولده"[ ،]51وهذا الكسب الذي يتحدَّث عنه املؤلف حينما كانت كل البالد
اإلسالميَّة حمتلَّة من االستعمار ِبنواعه ،وبدوله املختلفة اليت تدَّعي اليوم احلريَّة والدميقراطيَّة ،وإن كانت من زاوية مغلوطة ،ومن انحية
حمرر من االستعمار العسكري إالَّ العراق ،وفِلَسطني ،وبعض دول
مرفوضة ،فهي دميقراطيَّة عرجاء ،وحريَّة بلهاء ،فالعامل اإلسالمي اآلن َّ

عسكراي فهو
االحتاد السوفييت املُْن َحل ،مع ذلك ما زال االستعمال خببثه وفكره وأتباعه يف كل صقع من أصقاع العامل اإلسالمي ،وإن مل يكن
ًّ
فكري مسيطر ،أو علمي مهيمن.

املهمة كذلكَّ :
وخباصة يف هذا العصر الذي تقدَّمت فيه
أن اجملدد َيِت واملسلمون يف ضعف ،والدنيا مقبلة على غريهم،
َّ
 -9من الضَّوابط َّ
أورواب ودوهلا ،وختلفت فيه الدول اإلسالميَّة ومن جاورها ،وحاجة العامل اإلسالمي إىل مدنية الغرب واضحة ،وتشوف أهل هذه البالد إىل

الغرب ظاهر للعيان ،والنَّظرة الدونيَّة إىل بالدان حنن املسلمني ال ختفى على ذي عينني ،وحنن العامل الثالث ،أو ِبدب خفي الدول املتخلفة
عن احلضارة واملدنيَّة ،وما إىل ذلك من صفات مل تكن موجودة يف عهود مضت كنَّا فيها حديث العامل ،ومقصد املتعلم ،كما فعل صالح

الدين األيويب مثالً يف ْجع مشل دول اإلسالم ،ورد كيد األعداء ،وتوحيد البالد على مذهب أهل السنة واْلماعة ،وكذلك ما فعله حممد بن
املُج رِدد أن يعىن ابلدنيا
عبدالوهاب وامللك عبدالعزيز آل سعود يف اْلزيرة العربية؛ الهتمامهم ابْلانب املادي واْلانب الديين ً
معا ،وهذه ميزة َ
والدين معًا.
ومع حالة الضعف يف العامل اإلسالمي ،ال َّ
بد من التَّفريق بني جتديد املسلم وغري املسلم ،فالنَّظر بعني احلقيقة بني التَّجديد يف اإلسالم وغريه
من األداين[ ،]52فإذا كان القول ابلتَّجديد يف النَّصرانيَّة ممكنًاَّ ،
فإن هذا القول غري جائز يف اإلسالم ،فاملصلحون واجملددون النصارى -

كثارا[ ]53منذ مطلع النَّصرانيَّة حىت اآلن  -جيددون يف الدين نفسهَّ ،أما يف اإلسالم فكان اإلصالح أو التَّجديد يتناول رد
وكانوا ً

وأما املصلحون واجملددون يف
املسلمني إىل حقيقة اإلسالم ،وكان املصلحون النَّصارى يريدون إنقاذ الناس من قبضة الكنيسة ورجاهلاَّ ،
اإلسالم فكانوا يريدون أن يفهموا الناس  -كلَّما انتكسوا يف جاهليَّة  -حقيقة اإلسالم.
ولذلك فاختالف الفقهاء يف املذاهب اليت وضعوها من املذاهب املعمول هبا ،أو املذاهب البائدة كانت أبواب اجتهاد ال يوجب العمل هبا

كفرا ،فالقول ابإلشهاد على عقد الزواج مثالً يف املذاهب السنيَّة ،والقول ابإلشهاد على
حترمي حالل أو حتليل حرام ،وال يوجب ً
إمياان أو ً
الطَّالق يف املذهب اْلعفري رأاين ميكن قبوهلما؛ َّ
الزوجني ،وال يكون املسلم
ألن الغاية منهما "حفظ حقوق الذريَّة" إذا وقع اْلالف بني َّ

الرأيني إىل الثاين منهما؛ ولكن خيشى إذا ترك أحد ذلك أن يضيع ًّ
الزوجني ألحد
حقا جيب عند االختالف بني َّ
مذنبًا إذا انتقل من أحد هذين َّ
الزوجني أو ألوالده ،لذلك فجميع اْلالفات يف املذاهب اإلسالميَّة هي يف املعامالت ،ويف تفسري أوجه العبادة ،وليس فيه شيء يتعلَّق ابهلل
َّ

تعاىل وبرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم.

"إن املسيح هو هللا َّ
وأما يف النَّصرانيَّة فاْلالف يتعلَّق ابهلل مباشرة؛ كقول الكاثوليكَّ :
وأما غريهم مثل األرثوذكس والبوتستانت
ابلذات"َّ ،
َّ
ِ
َّ ِ
فيقولونَّ :
ين قَالُوا إِ َّن َّ
ال
يح ابْ ُن َم ْرَميَ َوقَ َ
اَّللَ ُه َو ال َْمس ُ
"إن املسيح ابن هللا" ،وهو خالف قدمي ذكرته سورة املائدة يف اآلية { :72لَ َق ْد َك َف َر الذ َ
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اَّلل علَي ِه ا ْْلنَّةَ ومأْواه النَّار وما لِلظَّالِ ِم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يل ا ْعبُ ُدوا َّ
صا ٍر} ،والتوبة يف
َ
ني م ْن أَنْ َ
اَّللَ َرِريب َوَربَّ ُك ْم إِنَّهُ َم ْن يُ ْش ِر ْك ِاب ََّّلل فَ َق ْد َح َّرَم َُّ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
ال َْمس ُ
يح َاي بَِين إ ْس َرائ َ
َت النَّصارى الْم ِسيح ابن َِّ
ِ
اه ِهم ي َ ِ
ِ
َّ ِ
اَّلل وقَال ِ
اآلية { :30وقَال ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن قَ ْب ُل قَاتَل َُه ُم
اَّلل ذَلِ َ
َت الْيَ ُه ُ
ك قَ ْو ُهلُ ْم ِِبَف َْو ْ ُ
ضاهئُو َن قَ ْو َل الذ َ
َ َ َ ُ ُْ
ود عُ َزيْ ٌر ابْ ُن َّ َ
َ
َّ
ََّن يُ ْؤفَ ُكو َن}.
اَّللُ أ َّ
الشرعيَّة[]54؛ َّ
ولذلك جيب أن نفرق بني التجديد يف الدين الذي ال يعين اْلروج عن دائرة األحكام َّ
ألن ذلك التَّجديد إن خرج عن هذه

األمة ،وهو أداة للفوضى واالضطراب ،وكل جتديد يتجاوز النصوص الثابتة أو يتنكر
الدَّائرة فهو جتديد حيمل معىن اهلدم للقيم األصيلة هلذه َّ
الصحيح يف
هلا
حمكوم عليه ابلفشل ،وجيب هنا أن نفرق بني االجتاهات الفكريَّة األصيلة اليت تدعو إىل التَّجديد من خالل املنهج األصويل َّ
ٌ

الرأي ،وينكر التقليد واْلمود ،واألمة اليت ترفض التجديد وال َتارس حقها فيه تلغي إبرادهتا
تفسري النصوص وأتويلها ،وهو منهج يشجع َّ

ذاهتا ،وتضعف من إمكاانهتا الفكريَّة ،وترضى أن تكون عالة على غريها ،وكذلك االجتاهات الفكريَّة املعاصرة اليت تدعو إىل التجديد وهي
املعاصرة أ ِو احلداثة ،أو أن الدين سبب التَّخلف ،وعنوان اْلمود،
مشبوهة يف انتماءاهتا ،منزوعة من أصوهلا ،تريد خلع ربقة اإلسالم بدعوى
َ

وطريق العجز ،وكل هذا من أسلحة تريد أن تقلع الثقافة اإلسالميَّة من حصوهنا ،وهتدد األمة اإلسالميَّة يف أصوهلا ،فال يُؤبه هلم ،وال

لتجديدهم املزعوم.

ولذلك حفل اترخينا الطويل ِبواكب متالحقة من دعاة التَّجديد ،وكان لفكرهم دور رائد يف مواصلة العطاء ،وتصحيح املسرية ،سواء يف
ميدان العقيدة أو يف ميدان الفكر والتَّشريع ،ومل يضق صدر اإلسالم هبؤالءَّ ،
وإمنا ضاق صدره ِبا أثقل أهل الفكر اإلسالمي من احنراف
وْجود وتقليد ،فاجملدد هو حلقة الوصل بني االحنراف عن الدين ،وبني اْلمود يف الدين والتقليد األعمى ،الذي ال يتَّفق مع كثرة
أحياان أخرى ،وهذا هو
أحياان ،وجيتهد أخرى ،ويستنبط األحكام من مقاصدها ً
املستحداثت ،وقلَّة النصوص اليت تعاجل واقع احلياة ،فيقيس ً
صدري َّ
الشريعة :الكتاب والسنة ،واستيحاء ما هبما من
التَّجديد الذي نريده من اجملدد[ ،]55التَّخلي عن التقليد ،والتَّعامل املباشر مع َم ْ
مبادئ عامَّة ،ومتابعة لوضع القواعد اليت تنظم اجملتمع اإلسالمي ،وتستجيب حلاجيات أفراده املتجددة بتجدد احلياة ،وتعدد املنازع.

أخريا؛ َّ
املهمة يف جتديد الدين:
فإن من الضَّوابط َّ
ً -10

متميزا يف مذهب من املذاهب
أال يرتبط اجملدد ِبذهب معني من املذاهب اإلسالميَّة ،وابألحرى أن يكون جمته ًدا يف الدين ،وال مانع من كونه ً

املشهورة ،مع عدم االقتصار على مذهب واحد ،كما فعل اتج الدين السبكي يف "طبقاته" حيث اتبعه السيوطي ،ورجا لنفسه أن يكون هو
جمتهد املائة التاسعة وجمددها ،على أساس َّ
أن اْلميع ممن ذكرهم العلماء يف اجملددين السابقني على السيوطي من مذهب واحد ،وهم من أهل

حجر واسعًا من
البيت كما جاء يف الزايدة يف نص احلديثَّ ،
كثري من العلماء ،قال حممد الطاهر بن عاشور[ :]56وكالمها َّ
ورد هذا القي َد ٌ

نعمة هللا تعاىل ،فاحتكراها لعلماء الشافعيَّة ،وال عجب من إصرار السبكي يف ذلك أن يومئ إىل أن الدين عنده هو مذهب الشافعي؛ إذ
يقول :ووجدان ْجيع من قيل إنه املبعوث يف رأس املائة ممن َتذهب ِبذهب الشافعي ،فعلمنا أن َّ
استقر أمر
الشافعي اإلمام املبعوث الذي َّ
الناس على قوله ،وبعث بعده يف رأس كل مائة سنة من يقرر مذهبه.

فالسبكي[ ]57هنا ظهر ِبظهر املتعصب ملذهبه ،وأتى بدليل مصنوع بيده ،فكان واضع الدعوى ،وواضع الدَّليل ،وقد غفل عن أن هذا
وأرحب يف وجود اجملدد ،فعمومية
فَّتك األمر يف التجديد إىل غري مذهب أو فرقة أبع ُد عن التشدد،
يعطل عليه وجود جمدد يف املائة األوىلْ ،
ُ

جمددا يف نصر
النص الوارد يف احلديث أبقى يف اللغة ،وأصرح يف املعىن ((من جيدد)) دون مذهب أو طائفة ،مع االحتفاظ واالحَّتاز من كونه ً
ملة غري ملة اإلسالم ،أو حنلة دخيلة على اإلسالم ،أو فتنة يريد هبا هدم اإلسالم؛ مثل مهدي الصومال ،أو مدعي احلج إىل غري مكة وبيت

وخري دليل على اجملدد الذي ترك مذهبه،
هللا احلرام ،أو الذين يدَّعون النبوة ،أو إبطال أركان الدين أو بعض منها حبجة عدم التكليف هباُ ،
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ومل يَّتك معتقده ،بل جدد يف الدعوة إىل الدين احلق ،ونصر سنة حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -الشوكاينُّ اليماين 1172ه -

1250ه  ،صاحب تفسري "فتح القدير"[.]58

أهم النتائج
وأحياان احنراف أو إسراف  -راجع إىل
 - 1جتديد الدين ِبعىن إرجاعه إىل أصله الذي بدأ به ،وانتشر منه ،بعدما أصابه من ضعف أو فتور،
ً

صحيحا ،وعملوا ِبا فيه دون إسراف أو غلو.
املسلمني أنفسهم ،ومدى تعاملهم مع هذا النور ،فكلما فهموه جي ًدا ،نفذوه
ً

 - 2اجملددون يقومون مقام األنبياء واملرسلني ،ولكن يف العلم والنصح والدعوة ،وإقامة احلالل واحلرام ،وبيان احلق من الباطل ،واْلري من
الشر ،فتجديدهم يف وجود الرسالة ومع حفظ الدين ،فقد اكتمل الدين وَتت النعمة.
 - 3ارتبط التجديد ِبائة سنة أو قرن من الزمان ،وهو كفيل يف هذه املدة بتعديل عدة أجيال وتغيريها داخل هذا القرن ،مما جيعل اجملدد
ومستمرا ،وهذا حيفظ للدين وجوده ،ولإلسالم حدوده ،فكلما ضعف جيل قيَّض هللا تعاىل جيالً آخر من اجملددين الذين
موجودا
دائما
ًّ
ً
ً

يرجعون الدين غضًّا كما كان.

 - 4ضوابط اجملدد تقتضي وجود العلم ابإلسالم والفقه فيه بل واالجتهاد ،وحسن الفهم مع انتشار العلم.
 - 5الرأي الغالب عند العلماء وجود جمدد واحد يف القرن الواحد ،وهذا ال ينفي غريه من آراء يف وجود أكثر من جمدد يف القرن الواحد.
 - 6الشروط الواجب توافرها يف اجملدد من الناحية الزمنية احَّتازية وليست اتفاقية ،ومن هنا جاء اْلالف بني العلماء يف اختيار اجملدد يف
القرن الواحد.
 - 7التجديد يكون يف املتغريات؛ مثل الفتوى ،واألساليب والوسائل ،وأما الثوابت فال جتديد فيها وال تغيري.
ظ الدين
 - 8التجديد ليس
مقصودا لذاته؛ ولكن ملا ينتظر أن يؤدي إليه من خري يصيب اْلماعة اإلنسانية يف معاشها وسعيها؛ ولذلك حف َ
ً
اإلسالمي على الناس عقائ َدهم وعقلهم ونفوسهم وماهلم ونسلهم ،فإذا أبطل التجديد شيئًا من هذه الكليات فال يعتد به ،وال قيمة له حىت

بشراي.
تطويرا ًّ
ولو كان جتدي ًدا علميًّا أو ً

 - 9اجملدد هو املصلح ،مع الفارق بني املصلحني يف اإلسالم ،ال يغريون شيئًا يف ثوابت الدين ،وأما يف غري اإلسالم فاإلصالح واقع يف

الثوابت وغري الثوابت.

مشهورا معروفًا
اتبعا فيه؛ بل يكون علمه وفكره واجتهاده
 - 10التجديد أمر إضايف يزيد على كون اجملدد انقالً ملذهب أو ً
مدوان له ،أو ً
ً
ْجيعا يشهدون بذلك على فضله وجتديده وسبقه للجميع.
بني تالمذته وأساتذته ،والناس ً
 - 11االختالف يف املذاهب الفقهية واآلراء الفرعية ْجيعها يف املعامالت واملتغريات ،وليست الثوابت اليت تتعلق بعقيدة املسلم أو

This file was downloaded from QuranicThought.com

عبادته ،أو رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ورسالته ،فاالختالف يف الفقه ،واالجتهاد يف غري النص مبدأ يزيد اإلسالم مرونة وحيوية،
جديرا بعصره ،مواف ًق ََا لشريعة
وجيعله دينًا خال ًدا ،ويعطي اجملدد الفرصة كاملة كي يكون متفوقًا ،وُمتل ًفا عن غريه؛ بل يضيف ما يراه ً

اإلسالم ،بعي ًدا عن التقليد ،وقريبًا من الوسط.

 - 12التجديد ال يعين االنسالخ عن الدين ،أو اإلحلاد فيه ،أو الزايدة أو النقصان ،وهو ما جيب أن يفهمه دعاة احلرية ،وأرابب التطوير،
وأصحاب املصاحل ،وأدعياء التغريب حينما يتهمون اإلسالم ابلتخلف والقسوة ،والوقوف ضد احلداثة أو التجديد.
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 شرح الطييب على مشكاة املصابيح للتبيزي ،املسمى ابلكاشف عن حقائق السنن  -شرف الدين حسني حممد عبدهللا الطييب 743ه ط ابكستان 1413ه  -حتقيق املفيت عبدالغفار وآخرون. صفة الصفوة :أبو الفرج ابن اْلوزي 597ه  -ط بريوت 1979م. طبقات الشافعية الكبى للسبكي 771ه  -ط احلليب  -حتقيق الطناحي واحللو. عون املعبود شرح سنن أيب داود على شرح ابن قيم اْلوزية أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم آابدي  -ط بريوت 1990م. غاية النهاية يف طبقات القراء :مشس الدين أبو اْلري حممد بن حممد اْلزري 833ه  -ط بريوت 1980م ،حققه ج .برجسَّتاسر. فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -ابن حجر العسقالين  -ط السعودية 2000م. فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -عبدالرمحن بن انصر الباك  -ط السعودية 2005م. فتح القدير للشوكاين 1250ه  -ط بريوت 1998م. فيض القدير شرح اْلامع الصغري من أحاديث البشري النذير للسيوطي 911ه  -عبدالرؤوف املناوي  -ط بريوت 1972م. كشف اْلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس  -إمساعيل بن حممد العجلوين اْلراحي 1162ه  -ط سوراي2001م.
 لسان العرب  -ابن منظور  -ط بريوت. ملاذا أتخر املسلمون ،وملاذا تقدم غريهم؟  -األمري شكيب أرسالن  -ط االحتاد العاملي 1981م. اجملددون يف اإلسالم من القرن  1إىل القرن 14ه  -عبداملتعال الصعيدي  -ط اآلداب د .ت. املدخل إىل علم الدعوة  -حممد أبو الفتح البيانوين  -ط بريوت 1996م. مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  -علي بن سلطان حممد القاري 1014ه  -ط بريوت 1994م  -حتقيق صدقي العطار. املستدرك  -احلاكم النيسابوري  -ط مصر 1997م. املعجم األوسط  -للطباين  360ه  ،ط مصر 1995م. مفهوم التجديد بني السنة النبوية وبني أدعياء التجديد املعاصرين  -د .حممود الطحان  -ط الكويت 1986م. مقاالت لكبار كتاب العربية من العصر احلديث  -حممد بن إبراهيم احلمد  -ط ابن خزمية 2005م. امللك الراشد عبدالعزيز آل سعود  -عبداملنعم الغالمي  -ط دار اللواء السعودية 1980م. املوسوعة الفقهية  -الكويت 2000م. -النسخ عند الفخر الرازي  -د .حممود حممد احلنطور  -ط اآلداب 2002م.

[" ]1لسان العرب"  106/3مادة جدد ،وكذلك "املصباح" " ،478/7اتج العروس" .314/2
[" ]2املوسوعة الفقهية"  115/10مادة جتديد.
امليسرة واملوسعة"  1095/3ط بريوت 2001م ،د .ايسني صلواِت.
[" ]3املوسوعة العربيَّة َّ
الراغب األصفهاين" :مفردات يف غريب القرآن"  88ك :اْليم.
[َّ ]4
[ ]5املناوي" :فيض القدير" .281/2

[ ]6أبو داود" :السنن"  35/5ك املالحم ،ابب ما يذكر يف قرن املائة.
[ ]7احلاكم" :املستدرك"  694/4ك الفنت واملالحم ،ح.8658 ،8657
[ ]8العجلوين" :كشف اْلفاء"  277/2ح .740
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[ ]9الطباين" :املعجم األوسط"  323/6ح .6527
[ ]10الديلمي" :الفردوس" .62/2
[ ]11اْلطيب البغدادي" :اتريخ بغداد" .62/2
[ ]12السبكي" :طبقات الشافعية الكبى" .199/1
[ ]13حممد انصر الدين األلباين" :األحاديث الصحيحة"  150/2ح .599
[ ]14حممد الطاهر بن عاشور" :جملة اهلداية اإلسالمية"  65 - 563عدد ربيع األول 1356ه ج ،9م.9
[ ]15العالمة حمب الدين اْلطيب" :احلديقة" .54/12
[ ]16د .سيار اْلميل" :العوملة واملستقبل"  291ط لبنان 2000م.
[ ]17د .وهبة الزحيلي" :جتديد الفقه اإلسالمي"  166ط دار الفكر /دمشق /سوراي 2000م.
[ ]18حممد العريب اْلطايب" :جتديد الفكر اإلسالمي"  66من ندوة امللك عبدالعزيز آل سعود.
[ ]19ابن حجر العسقالين" :فتح الباري بشرح صحيح البخاري"  360/13ك االعتصام ابلكتاب والسنة ،ابب  10ح:
.7311
[ ]20حممد الطاهر بن عاشور :جملة اهلداية ج ،9م.465 ،9
[ ]21السبكي" :طبقات الشافعية" .199/1
[ ]22اْلطيب البغدادي" :اتريخ بغداد" .62 /
[ ]23مشس احلق العظيم آابدي" :عون املعبود"  ،259/6وقد ذكر آراء العلماء يف ذلك؛ مثل الزهري وأمحد حنبل ممن يرون آخرها.
[ ]24الطييب" :شرح الطييب على مشكاة املصابيح للتبيزي" .400/1
[ ]25مشس احلق العظيم آابدي" :عون املعبود" م.267 /6
[ ]26العظيم آابدي" :عون املعبود" .263/6
 عبدالرؤوف املناوي" :فيض القدير" .281/2[ ]27الشوكاين" :فتح القدير" .270/3
[ ]28حممد الطاهر بن عاشور :جملة اهلداية اإلسالمية ج ،9م 9عدد ربيع األول 1937م 1356 -ه ،565 - 563 ،
وحممد إبراهيم احلمد" :مقاالت لكبار كتاب العربية يف العصر احلديث" .325 /3
[ ]29حممد الطاهر بن عاشور :جملة اهلداية اإلسالمية ج  ،9م.565 ،9
[ ]30الطييب" :شرح الطييب على مشكاة املصابيح للتبيزي" .40/1
[ ]31الذهيب" :طبقات الشافعية" .26/3
[ ]32حممد الطاهر بن عاشور :جملة اهلداية ج 9م 465 - 46 ،10السنة 1938 - 1357م.
[ ]33علي بن سلطان القاري" :مرقاة املفاتيح" .507/1
[ ]34د .فاروق النبهان" :جتديد الفكر اإلسالمي"  49من ندوة مؤسسة امللك عبدالعزيز آل سعود.
[ ]35الذهيب" :طبقات الشافعية" .26/3
[ ]36الطييب" :شرح الطييب على مشكاة املصابيح" .401/1
[ ]37علي بن سلطان حممد القاري" :مرقاة املفاتيح" .506/1
[ ]38الشوكاين" :فتح القدير" .392/4
[ ]39الطييب" :شرح الطييب على مشكاة املصابيح" .400/1
[ ]40املناوي" :فيض القدير" .281/2
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[ ]41حممد الطاهر بن عاشور :جملة اهلداية ج 6م .474 ،10
[ ]42ابن حجر العسقالين" :فتح الباري" .360/13
 عبدالرمحن بن انصر الباك" :فتح الباري" .203/17[ ]43العظيم آابدي" :عون املعبود" .395/11
[ ]44أنور اْلندي" :أعالم القرن الرابع عشر اهلجري"  10/1مصر 1981م.
[ ]45حممد اْلضر حسني" :الدعوة إىل اإلصالح" .106 - 104
[ ]46الطييب" :شرح الطييب على مشكاة املصابيح للتبيزي"  294/1ك اإلميان ،ابب االعتصام ابلكتاب والسنة ،وهو حديث متفق
عليه.
[ ]47أمحد أمني" :فيض اْلاطر" .225 /10
 د .عمر فروخ" :اتريخ اْلاهلية" .52[ ]48البيانوين" :املدخل إىل علم الدعوة" .50 - 47
[ ]49ابن رشد احلفيد" :بداية اجملتهد" .510 /1
[ ]50حممد اْلضر حسني" :رسائل اإلصالح" .48 /1
[ ]51عبداملتعال الصعيدي" :اجملددون يف اإلسالم" .583
[ ]52أبو احلسن الندوى" :ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني؟" .251
[ ]53د .عمر فروخ" :جتديد يف املسلمني ال يف اإلسالم" .13 - 12
[ ]54د .فاروق النبهان" :جتديد الفكر اإلسالمي" .59 - 58
[ ]55د .أمحد اْلمليشي" :التجديد أم التغلب على عقبات الطريق؟"  90من "جتديد الفكر اإلسالمي".
[ ]56حممد الطاهر بن عاشور :جملة اهلداية اإلسالمية ج  8م 474 - 463 ،10عدد صفر 1938م 1357 -ه .
[ ]57السبكي" :طبقات الشافعية" .200/1
[ ]58عبداملتعال الصعيدي" :اجملددون يف اإلسالم" .474
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