
 تجديد أصول الفقه اإلسالمي
 معاصر المصدر: الدكتور حسن الترابي ـ نحو وعي إسالمي

 
 تقديم

تثور على االوضاع  ان العالم االسالمي لفي حاجة الى نهضة شاملة فيكل المجاالت

وتؤسس النظام  التقليدية وتخلص العقلية االسالمية والواقع االسالمي من الجمود

 الشريعد االسالمية وتسخر من أجل ذلك كل علوماالسالمي وتقيمه على هدى 
 العصر وتقنياته. وال يمكن ان تقوم هذه النهضة االسالمية على غير منهج أو بانفعال
 عام باالسالم او باالشتغال بالجزئيات دون النظر الى مقاصد الدين الكلية. فال بد ان

الفقه الذي ورثناه  تقوم هذه النهضة على منهج أصولي مقدر. علما بأن منهج أصول

نشأته بعيدا عن واقع الحياة العامة وبتأثره بالمنطق الصوري وبالنزعة  بطبيعة

ال يفي بحاجتنا اليوم  -المحافظة والميالة نحو الضبط والتي جعلته ضيقا  االسالمية

 .حركة الحياة المعاصرة وال يستوعب

 
يد أصول الفقه االسالمي لتجد هذه الرسالة دعوة ومساهمة من الدكتور حسن الترابي

يستجيب لها المفكرون  حتي تتسع لتلبي حاجتنا ولنبنب عليها نهضتنا. نتمنى ان

 .التوفيق االسالميون وان يفيد منها القارئ الكريم وهللا ولي

 
 أصول الفقه وحركة االسالم في الواقع الحديث

 
االصول في أدبنا وقفة مع علم االصول تصله بواقع الحياة الن قضايا  البد ان نقف

تجريدا، حتى غدت مقوالت نظرية عميقة ال تكاد تلد فقها البتة  الفقهي اصبحت تؤخذ

يتناهى، والشأن في الفقه ان ينشأ في مجابهة التحديات العملية. وال  بل تولد جدال ال

 .كذلك ان تنشأ مع هذا الفقه الحي بد ألصول الفقه

 
 حاجتنا لفقه جديد

 
ضرورة تطوير منهج اصولي في التفكير بحاجات الحركة  نقدر واذا أردنا ان

اليوم ضرورة شديدة االلحاح. ذلك ان حركة االسالم منذ ان  االسالمية الحديثة نلقها

التي طرحتها الول عهد الدعوة لنذكر الناس بأصول  تجاوزت العمومات النظرية

الى قضايا اكثر  منكرة او مجهولة ومنذ ان تقدمت الدين وكلياته التي كانت عهدئذ

الفروع في االحكام، أصبحت مدعوة الى ان تعالج  مساسا بالواقع وأقرب الى تناول

 -يتقدم اال بالتفقه االدق بمقتضى دين هللا  مسائل الفقه المفصل وأصبح مسيرها ال

فالناس قد سلموا او اقتنعوا بالعمومات  في مجتمعنا المعاصر، -سبحانه وتعالى 

العملية لحكم المجتمع وادارة  الدعاء بأن يوافوهم بالمناهجوغدوا يطلبون من 

 .المسلم في ذلك المجتمع الحديث اقتصادة وتنظيم حياته العامة ولهداية سلوك الفرد
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االسالمة انها غير مؤهلة تمام التأهيل  ولدى هذه المرحلة في الدعوة أدركت الحركة

ن لها ان الفقه الذي بين يديها مهما با الن تجيب على هذه االسئلة اجابات شافية. وقد

دققوا في االنابيش والمراجعات لن  تقنن حملته باالستنتاجات واالستخراجات ومهما

ذلك ان قطاعات واسعة من الحياة  .يكون كافيا لحاجات الدعوة وتطلع المخاطبين بها

 تماما في طبيعتها لم قد نشأت من جراء التطور المادي وهي تطرح قضايا جديدة

وأوضاعها تبدلت تماما  يتطرق اليها الفقه التقليدي والن عالقات الحياة االجتماعية

منذ ألف عام  ولم تعد بعض صور االحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين

قد تبدلت  تحقق مقتضى الدين اليوم وال توافي المقاصد التي يتوخاها الن االمكانات

 ئج التي تترتب عن امضاء حكم معين بصورتهوأسباب الحياة قد تطورت والنتا

 …السالفة قد انقلبت انقالبا تاما

 
وكان الفقه القديم مؤسسا على علم محدود  ثم ان العلم البشري قد اتسع اتساعا كبيرا

االجتماع مما كان متاحا للمسلمين في زمن  بطبائع االشياء وحقائق الكون وقوانين

الذي كان متاحا في تلك الفترة، فقان كان  النقلينشأة الفقه وازدهاره. اما العلم 

والبحث والنشر بينما تزايد المتداول في  محدوداً ايضا مع عسر في وسائل االطالع

وأصبح لزاما علينا ان نقف في فقه االسالم  .العلوم العقلية المعاصرة باقدار عظيمة

وحد ما بين علوم النقل ولعقد تركيب جديد ي وقفة جديدة لنسخر العلم كله لعبادة هللا

وبين علوم العقل  -او سنة يديمها الوحي  التي نتلقاها كتابة ورواية قرانا محفوظا

وبذلك العلم الموحد المتناهي نجدد  .التي تتجدد كل يوم وتتكامل بالتجربة والنظر

 …بعد طور فقهنا للدين وما يقتضيه في حياتنا الحاضرة طورا

 
 حاجتنا لمنهج أصولي

التحديات الفكرية استجابات شتى، فمن  تجابت الحركة االسالمية الحديثة لهذهلقد اس

طليقا ينتقي من اآلراء ما يناسبه ويتخذ  الناس من يؤثر اال يلتزم بمنهج مقيد بل يظل

ويعرض آراءه حسبما يتناسب  .مصادر فكره وطرائقه حيث شاء في صفحات الكتب

في هذا المذهب انه ال  امة. وأقل ما يقالمع الموقف في اطار االلتزام باالسالم ع

يكشف لكل مفكر  يعتمد البناء على منهج اصولي مقرر مهما قدرنا ان االستقراء

يتخذ  مذهبا أصوليا خاصة لو كانت االفكار تترتب بغاير وعي كامل. وبعض الناص

 منهجا واسعا ال ينطلق اال من روح االسالم العامة ومقاصد الدين الكلية، ويرى
لرأى الذي تقتضيه تلك المقاصد وتلك الروح أيا كان وبعضهم يترك القضايا الكلية ا

ال يتسوعبها جملة ويقتصر على معالجة القضايا الجزئية التي تلتمس حلولها  النه

 …النصوص الجزئية بيسر في

 
وليس المقصود  سوى انه ال مناص من االصطالح على منهج مرضي نتخذه النفسنا

المسائل  وحد ان يفضي في النهاية الى اجابات مجمع عليها في كلمن المنهج الم
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المجتمع  فذلك امر يتعذر بما طبع هللا عليه الناس من تباين النظر. وال تستتبع وحدة

 الدين ان يصدر الناس كافة عن رأي واحد في كل قضية فرعية مطروحة، ففي ذلك
ر ما يضمن ان الخالف الفقهي المجتمع من عواصم التوحيد والمناهج الجماعية للقرا

يكن اليؤدي الى تفرق عملي في غاية االمر. وتعود تلك المناهج الموحدة الى  مهما

الشورى الذي يجمع اطراف الخالف ومبدأ االجماع الذي يمثل سلطان جماعة  مبدأ

يحسم االمر بعد ان تجري دورة الشورى فيعمد الى أحد وجوه  المسلمين والذي

اذ يجتمع عليه السواد االعظم من المسملين ويصبح  لة فيعتمدهالرأي في المسأ

ينزل عليه كل المسلمين ويسلمون له في  صادرا عن ارادة الجماعة وحكما الزما

 …النسبية مجال التنفيذ ولو اختلفوا على صحته

 
ألجأنا الناس  فليس القصد اذن من اتخاذ منهج هو ان ننتهي به الى رأي واحد اذ لو

لتحسين  واحد وحملناهم عليه لتوقف تقدم الحياة وجمدت دون السعي الدائبالى رأي 

 الكسب وتكييف المواقف حسب ظروف الحياة المتطورة التي تنتج كل يوم أسبابا
أقرب للمصالح وتقتضي مطالب متجددة، انما نستهدف من توحيد المنهج ان نحاول 

لذرائع في وجه االهواء او تقريب اطرافه وتفهم مسائله وان نسد ا رد الخالف

 …رأي الفرد الواحد الشخصية والقصور في

 
الفقهاء االوائل لما بدأ الفقه  ويلزمنا في شأن تمهيد المنهج الجامع ما كان الزما على

والتابعين الن الحياة ما  االسالمي يتسع ويتركب بعد عهد الرسول )ص( والصحابة

الرعيل االول هي  التي عاشها كانت لتجمد. وليست صورة التدين وال مشكالته

هللا في حاجات  صورة االسالم الوحيدة وال الجامدة. فالتحديات التي تطرحها اقدار

الحياة  الناس وعالقاتهم ومشكالتهم تتجدد ابدا وال بد ان تتبدل تبعا لها صورة

اعتقادهم  االسالمية التي تستكمل استجابة المسلمين لتلك التحديات انطالقا من أصول

 ومعايير شرعهم الواحد، ولقد طرأت على عهد الصحابة كثير من القضايا الجديدة
وأخذ الصحابة يجتهدون فيما ويذهبون المذاهب في الرأي والفتوى، وقدكان كل من 

المشهورين باالجتهاد انما يصدر عن منهج في طريقة فقه الدين ولكنهم في  الصحابة

لى منهج واحد يقدمونه بين يدي االجتهادات ما اجتاجوا الى التواضع ع بداية االمر

التطور كان محدودا والن تربيتهم المحكمة كانت تطبع مناهجهم بسمات  الفرعية الن

ذلك التابعون والفقهاء من بعد حتى اذا اتسعت وتشعبت  موحدة وقد سار على

ية الفقه الفرعي اتجه النظر نحو الجزئيات االصول االقضية وتوافرت مادة واسعة من

للمتأخرة من كبار الفقهاء كالشافعي مثال ان  وأخذ الفقه االصولي يتبلور حتى تمكن

كلية علمية يرتبونها ويؤسسون قواعدها.  يعالجوا قضايا اصول الفقه بطريقة منهجية

 .االصولية ومن بعد ذلك اتسعت المعالجات

 
تولد الفقه والعمل  لكن جنوح الحياة الدينية عامة نحو االنحطاط وفتور الدوافع التي

ان يكون هاديا  الذي شأنه -في واقع المسلمين أديا الى أن يؤول علم أصول الفقه 
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نظرا مجردا  الى معلومات ال تهدي الى فقه وال تولد فكرا وانما أصبح -للتفكير 

استفاد ذلك  يتطور كما تطور الفقه كله مبالغة في التشعيب والتعقيد بغير طائل. وقد

التجريد  جليلة من العلوم النظرية التي كانت متاحة حتى غلب عليه طابع العلم فائدة

يكن  والجدل النظري العقيم وتأثر بكل مسائل المنطق الهيليني وبعيوبة كذلك. ومهما

 األمر فان الحياة الفقهية قد عمقت اال من بعض الفقهاء المجتهدين الذين جاءوا من

 .االقدمين الفقه ومنهم من اجتهد على مناهج بعد، منهم من اتخذ له مذهبا في طريقة

 
تؤسس عليه  وفي يومنا هذا اصبحت الحاجة الى المنهج االصولي الذي ينبغي ان

التقليدي  النهضة االسالمية حاجة ملحقة. لكن تتعقد علينا المسألة بكون علم االصول

النه  لوفاء،الذي نلتمس فيه الهداية لم يعد مناسبا للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق ا

كان  مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها بل بطبيعة القضايا الفقهية التي

 .يتوجه اليها البحث الفقهي

 
 والعامة االصول الفقهية بين الحياة الخاصة

 
 :االصول التفسيرية وفقه التدين الفردي -1

 
ع القضايا الفرعية التفقه وأصوله تتباين سعة وضبطا مناسبة لنو وال شك ان طرائق

الفقهية ما يتصل بالشعائر مثال وهي العبادات المسونة التي  المطروحة فمن االحكام

بعبادة هللا الن هذه االشكال ال تكاد ترد اال في سياق وسيلة  تشعر من حيث أشكالها

والصوم والحج. والمعروف من استقراء الشريعة ان هذه  العبادة هلل كالصالة

تفصيال دقيقا وتتكثف فيها النصوص بدرجة تجعل  لت في أحكامهاالعبادات قد فص

يتعدى فقه الفقيه ان يجمع النصوص وان  مجال التقدير واالجتهاد محدودا جدا وال

وليؤلف الصورة الكلية للعبادة  يمأل الثغرات المحدودة حتى يصل ما بين نص ونص

عماال لمفهومات است وبذلك تصبح القضة االصولية كلها قضية تفسير للنصوص

ووجوده  االصول التفسيرية ونظرا في معاني العام والخاص والتعارض والترجيح

 الداللة للنصوص وضوحا او خفاء وداللة النص المباشرة وداللة االشارة ومفهوم
 المخالفة ونحو ذلك. ولئن كان فقهنا التقليدي قد عكف على هذه المسائل عكوفا شديدا

 ما كانوا يعالجون كثيرا قضايا الحياة العامة وانما كانوا فانما ذلك الن الفقهاء
يجلسون مجالس العلم المعهودة، ولذلك كانت الحياة العامة تدور بعيدا عنهم وال 

اال المستفتون من أصحاب الشأن الخاص في الحياة، يأتونهم أفذاذا بقضايا  يأتيهم

لمجتهدين كان فقه فتاوى أغلب االمر. فالنمط االشهر في فقه الفقهاء ا فردية في

ما كانوا يكتبون الكتب المنهجية النظرية، بل كانت المحررات تدوينا  فرعية، وقليال

قضايا افراد طرحتها لهم ظروف الحياة من حيث هم أفراد.  للنظر الفقهي حول

للمسائل المتعلقة بقضايا الشعائر والزواج والطالق واآلداب  ولذلك اتجه معظم الفقه

تتسع لمجال الكثير من الخالفات االصولية حول تفسير  ف النصوص والحيث تتكث
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 .تلك النصوص

 
 :الواسعة وفقه التدين العام االصول -2

 
انحرفت كثيرا عن مقتضى شرع  وانكم لتعلمون ان الحياة االسالمية الجماعية قد

لفذ كيف فالفتاوى المتاحة تهدي ا .االسالم لقضايا الحياة العامة وانحرف معها الفقه

كيف تدار حياة المجتمع بأسره  - يبيع ويشتري اما قضايا السياسة الشرعية الكلية

هذه  -او خفضا لتكاليفها  انتاجا وتوزيعا واستيرادا وتصديرا وعالجا لغالء معيشة

ليبسطوا فيها الفقه الالزم.  مسائل لم يعن بها اولياء االمور ولم يسائلوا عنها الفقاء

السياسية وتدابيرها العملية  تصاد العام التي اهملت قضايا االوضاعومثل قضايا االق

يكون االمر والطاعة  وكيف تدور الشورى في المجتمع وكيف يتبلور االجماع وكيف

الحكومة بكل أمورها  والوالية العامة على وجه االجمال لم يسأل عن ذلك كثيرا الن

بعيد وحينما  سالمية منذ زمنالعامة قد انحرفت عن مقتضى العقيدة والشريعة اال

الواقع. ومن  انحرف الواقع ومرق من الدين. فالفقه بالضرورة منحسرا ايضا عن هذا

  .ثم فل كسب الفقه في هذا الجانب: جانب الحياة االسالمية العامة

 
وأوسع  وانكم لتعلمون ايضا ان النصوص الشرعية في مجال الحياة العامة أقل عددا

قاصد أقرب منها الى نصوص االشكال. فال تجد في باب مرونة وهي نصوص م

مثال ما تجده في الصالة من أحكام كثيرة منضبطة وال تجد في االقتصاد ما  االمارة

الطهارة او النكاح. وقد قدمنا ان هذا الجانب من الفقه المعني بمقاصد الحياة  تجده في

نفت نشأة الفقه وتطور ومصالحها قد عطل شيئا ما بسبب الظروف التي اكت العامة

االسالمية. وال غرو اذا ان نكون المفهومات االصولية التي تناسب هذا الجانب  الحياة

اعتراها االغفال وعدم التطور ايضا. وحينما كانت حياة االسالم شاملة وكانت  قد

االقتصادية والسياسية العامة للمجتمع ملتزمة بالدين نشطت قواعد  الممارسات

 .تناسبها االصول التي

 
 من تاريخ منهج االصول

 
العامة رعاية شاملة بعد عهد الرسول  كان أشهر عهد تشريعي رعى مصالح االمة

عنه ولئن لم يكن االمام عمر قد  صلى هللا عليه وسلم هو عمر بن الخطاب رضي هللا

فة ان نستبط من اجتهاداته المختل اتخذ لنفسه منهجا أصوليا معلنا في تشريعاته فان لنا

التابعين وفقهاء المدينة قد ورثوا  منهجا معينا يتسم بالسعة والمرونة. وبالرغم من ان

الالحق لم يشهد تطورا لتلك  من ذلك المنهج سعة االصول فان التاريخ الفقهي

المنهج من أجل  االصول بل تعطلت تلك االصول كما تعطلت الحاجات التي اتخد

وتالمذته لم  االصول العمرية ولك، مالكا الوفاء بها. وفي مذهب مالك بعض تلك

يستعملوا  يكونوا أولياء امر مسئولين عن رعاية مصالح االمة وساستها بالشرع فلم
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 اصول المصالح بعد أن قرروها وآلت الى التعطيل الكامل. وال سيما ان الحياة
و ظلت ضيقة جدا وما اتسعت ا -بعد انتقال مركز النشاط العام عنها  -بالمدينة 

 بما يستدعي الفقه اصوله من االتساع الستيعاب المشكالت العامة مع القضايا تشبعت

 .الفردية

 
وقامت  اما في مناطق حدود االسالم في العراق حيث دخل في الملة اقوام شتى

حضارة اعمر من حضارة المدينة طرحت اقضية ومشكالت اكثر فبالرغم من ان 

ن الذين توالوا تطوير االحكام فقهاء من االصويل ظل منهجا فروعيا وا المنهج

يكونوا من المسئولين عن مصالح الرعية العامة اال في مدى محدود  الرعية ولم

وبالرغم من ذلك اتسع النهج ليسع الحضارة ومشكالتها « وفقهه كقضاء ابي يوسف»

للوفاء بتلك المشكالت. وهكذا اتسع الفقه العراقي في  واستعملت اصول هي أقرب

واالستحسان أوسع مما استعمل في المدينة حيث القياس  عمال العقل والقياساست

سوى ان القياس الذي استعمل كان قياسا محدودا جدا  .مقبول ولكن الحاجة اليه أدنى

بعض أبواب االستحسان وهو االصل الذي ما  تضبطه معايير ضيقة اذا استثنينا

مهده، وساعد في ذلك ان الحياة  في انفكت تحاصره المجادالت الفقهية حتى أردته

تتجمد شيئا فشيئا وما كان  االسالمية التي كانت مزدهرة في عهد أبي حنيفة أخذت

االسالمي اال ان تتجمد ايضا.  لما يوازيها من الجوانب الخصبة الواسعة في التفكير

ولكونه قاضيا اضطر ان  واالستثناء اآلخر هو ما قدمنا من تولي أبي يوسف القضاء

ادوات فقه أرحب  عالج بعض القضايا المالية العامة واحتاج في ذلك ان يستعملي

 .وأوسع

 
آل الى الجمود العقيم بأثر  وخالصة القول ان فقهنا االصولي القديم بعد نهضة حميدة

فقها زاهرا بعد تمامه فنيا.  انحطاط واقع الحياة الدينية نفسها فلم يتطور ولم يولد

ذو صلة واسعة بالسياسة  السياق الى فقه ابن حزم وهو رجل وتجدر االشارة في هذا

منهجه االصولي شيئا من  وبالحكم وبالقضايا االجتماعية العامة فال غرو ان نجد في

من التزام ابن حزم  أسلوب واسع هو االستصحاب الذي فتح بابا لتطوير الفقه بالرغم

 .بالمنهج الظاهري في تفسير النصوص

 
 الجتهادل االصول وحاجتنا

 
سياسية شرعية  ان القضايا التي تجابهنا في مجتمع المسلمين اليوم انما هي قضايا

جوانب الدين،  عامة اكثر منها قضايا خاصة. ذلك اننا نريد ان نستدرك ما ضيعنا في

وأكثر فقهنا  .والذي عطل من الدين اكثره يتصل بالقضايا العامة والواجبات الكفائية

فتلك امور  الجتهاد في العبادات الشعائرية واالحوال الشخصيةمن ثم اليتجه الى ا

يضيعونها  يتوافر فيها فقه كثير ويحفظها المسلمون كثيرا ولو ضيعوها أحيانا ال

العالقات  اعتقادا واليغفلون عنها غفلة كاملة. اما قضايا الحكم واالقتصاد وقضايا
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ان  مثل تلك المشكالت ينبغيالخارجية مثال فهي معطلة لديهم ومغفول عنها. والى 

 يتجه همنا االكبر في تصور االصول الفقهية واستنباط االحكام الفرعية، ففي مجالها
 تواجهنا المشكالت والتحديات واالسئلة المحرجة اما قضايا الفقه التي تعني الفذ

 أسرته ونحو ذلك فهي مما كان فقهنا التقليدي قد عكف عليهاالمسلم في شعائره و
 عها بحثا وتنقيبا فما تحتاج منا اال الى جهد محدود جدا في التحديد استكماال لماوأوس

حدث من مشكالت وطرافة في وسائل الشرح والعرض. وانا لمحتاجون الى ذلك 

التجديد حتى في فقه الصالة الذي يبدو مكتمال في كتب التراث سوى انه  القدر من

لصالة وتشرحها بوجه يناسب اوضاع صدور كتب فقهية جديدة تقدم ا يجدينا فيها

المسلم المعاصر. ولكن حاجتنا تلك محصورة، ولو لم نحظ  الحياة ويخاطب العقل

نستشعر أزمة كبيرة. ونحن أشد حاجة لنظرة جديدة في  بمثل ذلك العرض الجديد ال

من العلوم االجتماعية المعاصرة ونبني حاجات  أحكام الطالق والزواج نستفيد فيها

الفقهية االسالمية والمقارنة لعلنا نجد هديا  ووسائله وعلومه وبكل التجاربعصرنا 

واقعنا المعين. ولكن جاجتنا الى ذلك ليست ذات  جديدا لما يقتضي شرع هللا في سياق

الفقه الموروثة تظل حياتنا االسرية قريبا جدا  خطر ولو قنعنا بما هو موجود في كتب

االمثل فهي بفضل النصوص الكثيرة الهادية في  يقلمتقضى الدين وان لم تبلغ التحق

والمجاالت التي نحتاج فيها الى اجتهاد جديد  القرآن والسنة لن تضل ضالال بعيدا

 .محدودة يضبط اعتصامنا بهدى الدين جد

 
في نشاطنا  أما جوانب الحياة العامة، فالحاجة فيها لإلجتهاد واسعة جداً ونحتاج

االصولية  اسعا على تلك الجوانب وعلى تطوير القوا عدالفقهي الن نركز تركيزا و

النصوص.ذاك  وأعني بها قواعد تفسير -التي تناسبها. فاالصول التفسيرية وحدها 

القرآن  نظرا لقلة النصوص التي تتعلق بنظام الحياة العامة .ولئن كانت كل آية في

كثيفة  لمباشرة ليستوكل سنة فرعية تؤثر على تلك الحياة تأثيرا ما، فان النصوص ا

 للطبيعة المرنة في وظائف الحياة العامة. وما تقتضيه من سعة. وقد أدى انحسار
 الطبيعة الدينية للحياة العامة في تاريخ المسلمين الى أن تكون الممارسات والتجارب
السابقة ضئيلة كذلك والى أن يكون الموروث الفقهي الذي يعالجها بمثل ذلك. ومن 

حاجة الملحة للتواضع على منهج أصولي ونظام يظبط تفكيرنا االسالمي تنشأ ال هنا

تختلط علينا االمور وترتبك المذاهب ويكثر سوء التفاهم واالختالف في  حتى ال

بالحياة العامة السياسية واالجتماعية واالقتصادية واالدارية والدولية  مسائل تتصل

 .ضتهيؤثر على وحدة المجتمع المسلم ونه وغيرها مما

 
 اجتهادي نحو اصول واسعة لفقه

 
االصولية ولكن  وفي هذا المجال العام يلزم الرجوع الى النصوص بقواعد التفسير

االجتهادي التي  ذلك ال يشفي اال قليال لقلة النصوص. ويلزمنا ان نطور طرائف الفقه

نصوص لتعديه ال يتسع فيها النظر بناء على النص المحدود. واذا لجأنا هنا للقياس
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فالقياس التقليدي  .وتوسيع مداها فما ينبغي ان يكون ذلك هو القياس بمعاييره التقليدية

المنطق الصوري  أغلبه ال يستوعب حاجتنا بما غشيه من التضييق انفعاال بمعايير

المسلمون تأثرا ال  التي وردت على المسلمين مع الغزو الثقافي االول الذي تأثر به

االسالمي الحديث  اليوم بأنماط الفكر الحديث. ولعل تأثر الفكريضارعه االت تأثرنا 

االسالمي  بالفكر الغربي اآلن أقل من تأثر الفكر -وال أقول الخالص  -المخلص 

 .المخلص قديما بالفكر الغربي القديم

 
 القياس المحدود

 
نظر كما أوردنا تعريفاته وضوابطه الضيقة في أدبنا االصولي البد فيه من  فالقياس

ونجعله من أدوات نهضتنا الفقهية. وعبارة القياس واسعة جدا تشمل معنى  حتى نكيفه

العفوي بالسابقة وتشمل المعنى الفني الذي تواضع عليه الفقهاء من تعديد  االعتبار

فرع بجامع العلة المنضبطة الىآخر ما يشترطون في االصل والفرع  حكم أصل الى

حفظ من القياس يقتصر على قياس حادثة محدودة على النمط المت ومناط الحكم. وهذا

فيها حكم بنص شرعي فيضيفون الحكم الى الحادثة  سابقة محدودة معينة ثبت

ربما يصلح استكماال لالصول التفسيرية في  المستجدة. ومثل هذا القياس المحدود

اد يجدي المجاالت الواسعة من الدين اليك تبين احكام النكاح واآلداب والشعائر. لكن

المعقدة التي وضعها له مناطقة  فيها اال القياس الفطري الحر من تلك الشرائط

الفقه بالتعقيد الفني وولع الفقهاء  االغريق واقتبسها الفقهاء الذين عاشوا مرحلة ولع

االستقرار واالمن خشية االضطراب  بالضبط في االحكام الذي اقتضاه حرصهم على

التشريع الجماعي الذي  يها الفتن وانعدمت ضوابطواالختالف في عهود كثرت ف

 .ينظمه السلطان

 
 القياس الواسع

 
ايضا ان نتسع في القياس على الجزئيات لنعتبر الطائفة من النصوص  ولربما يجدينا

مقصدا لنعتبر الطائفة من النصوص ونستنبط من جملتها مقصدا  ونستنبط من جملتها

ينة من مصالحه ثم نتوخى ذلك المقصد حينما مصلحة مع معينا من مقاصد الدين او

وهذا فقه يقربنا جدا في فقه عمر بن الخطاب  كان في الظروف والحادثات الجديدة

ال يلتمس تكييف الواقعات الجزئية  رضي هللا عنه النه فقه مصالح عامة واسعة

ى واقعة سالفة بل يركب مغز تفصيال فيحكم على الواقعة قياسا على ما يشابهها من

الحياة الحاضرة. وكل  اتجاهات سيرة الشريعة االولى ويحاول في ضوء ذلك توجيه

سباقا ظرفيا للنص  القياس يستلزم شيئا من تجريد من الظروف المحدودة التي جاءت

على  مثال ذلك ما روي عن ان رجال جاء الى رسول هللا )ص( فقال هلكت وقعت

 كرر بشكلها الكامل ابدا وربما يحدثالخ فتلك واقعة ال ت… امرأة في نهار رمضان
مثلها لرجل غير الرجل مع امرأته هو ولكنا رغم ذلك نسقط اعتبار االعيان ونعدي 
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بين الواقعتين ولربما يطرأ فساد الصوم في رمضان بغير ذلك االسلوب من  الحكم

ونطرح السؤال هل نتجرد ايضا من اعتبار ذلك االسلوب ونعتمد كل  أكل او شرب،

ونتسع في تعديه الحكم او ال نفعل؟ يختلف الفقهاء في ذلك وهكذا  افساد الصياموجوه 

للسعة او الضيق في درجة التجرد من الظروف االولى  يتعرض منهجنا القياسي

في االختالف على ذلك حرج. اما القياس  تنقيحا لمناط الحكم الجوهري وليس

ة أرقى في البحث عن جوهر درج االجمالي االوسع او قياس المصالح المرسلة فهو

جملة الواقع الذي تنزل  مناطات االحكام اذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة الى

االولوية والترتيب.  فيه ونستنبط من ذلك مصالح عامة ونرتب عالقاتها من حيث

 -الدين. بل يتاح لنا  وبذلك التصور لمصالح الدين نهتدي الى تنظيم حياتنا بما يوافق

 .مضاعفة ان نوسع صور التدين اضعافا -ين بتلك المقاصد ملتزم

 
 االستصحاب الواسع

 
سبحانه  -العقيدة من معنى عبادة هللا  وابلغ االجمال في مقاصد الدين ما تهدى اليه

فاذا توخيناه حكمنا بان مطلوب  وهو مقصد يجمع جملة النصوص الشرعية -وتعالى 

اال أن نستثني ما نصت  قصد به عبادة هللاالشرع يشمل كل عمل او نشاط بشري ي

االجمال نلقى كليات  الشريعة على انه ال يحقق ذلك المقصد. وعلى درجة ادنى من

واسعة للمصالح  الشريعة وانماط تنظيمها للحياة العامة وما نجد في ذلكم من هداية

جمال ا ودرجة اعتبارها وقوتها اذا تعارضت في واقع الحياة. وفي هذه الدرجة من

مقاصد الشريعة نتفق مع أصل آخر من أصول الفقه الوساعة وهو االستصحاب 

االستصحاب هو ان الدين لم ينزل بتأسيس حياة كلها جديد والغاء الحياة  ومعزى

الدين بأسرها فما كان رسول هللا )ص( مثال يعتبر ان كل الذي كان ساريا  القائمة قبل

مة لتأسيس الدين على قاعدة جديدة مطلقا. بل قبله لغو باطل ينبغي هد من القيم من

المعتمد ان ما تعارف عليه الناس مقبول وانما ينزل الشرع ويتدخل  كان المبدأ

امرهم. فحينما يطلق الكالم في القران عن االمر بالمعروف فهو  ليصلح ما اعوج من

بالعدل اال حيث يصححه الدين، وحينما يدعو القران الكريم  ما كان سائدا معروفا

العدلية التي عرفها االنسان واستشعرها الوجدان المخلص  والقسط فهو مراعاة القيم

 .والتقويمات التي ترد عليها من تلقاء الشريعة المنزلة مقرونة مع التصويبات

 
والخير والظلم واالحسان واالساءة بل في نظم االسرة وفي  وهكذا يقال في القسط

وم على كثير من اثارات الحق الذي اورثته الديانات او تق الشعائر. فقد كانت الحياة

وجاءت الشريعة الخاتمة تحيي ما درس وتقوم ما اعوج  اهتدت اليه الفطرة البشرية

يعتمد المعمول به او يصوبه فالشريعة حاكمة،  وتكمل ما نقص فما جاءت فيه بنص

ن وفقا لما تهدي البشر فيعروفون وينكرو وما تركته عفوا فهو متروك لما يقدر فيه

وفي الكتاب والسنة نصوص مباشرة تدل  .اليه الفطرة المنفعلة بمعاني الدين المنزل

الذي تلقيه كما تقدم في استقراء وقع  على قبول قاعدة االستصحاب تأكيدا للدليل العام
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االستصحاب الفقهية: االصل في االشياء  التنزيل مع الحياة السابقة. وحسب قاعدة

من التكليف، وكل ما تطوقه المؤمن  الفعال االباحة وفي الذمم البراءةالحل وفي ا

الحياة الدنيا عفو متروك ال له وال  يقصد به وجه هللا عبادة مقبولة، وكل ما اخذ لمتاع

االباحة عن فعل معين واذا جمعنا اصل  عليه اال ان يرد النص فينفي صفة العفاء او

أصول واسعة لفقه الحياة العامة في  تتهيأ لنااالستصحاب مع أصل المصالح المرسلة 

 …االسالم

 
المجتهد بالنصوص مستعمالً القواعد الفقهية التفسيرية  والترتيب النظري هو ان يبدأ

االصول الواسعة من مصلحة واستصحاب. وهذا  ثم يتسع في النظر باستعمال هذه

ر ولكن عملية االجتهاد اولويات النظر والتقدي ترتيب نظري ال بد من تقريره لتستقيم

المجتهد وهو يقبل على النصوص من تأثر  في الواقع عملية مركبة، اذ ال ينفك

بالثقافة الفقهيد التي اخذها نقال عن  بالواقع الذي يعيشه بمصالحه وأسبابه وتأثر

اال منفعال بتقديرات النصوص  السالفين والينبغي له كذلك ان يقدر المصالح

العقل وال الشرع عن  غني اصل عن أصل وال ينفصم النقل عنومعاييرها حتى ال ي

قرآني اال احتاج بعده  الواقع وما يكاد يكون من حكم يتلقاه المجتهد مباشرة من معنى

لهدى القرآن فيزيد  في كل حال ان يرجع الى واقع السنة التي مثلت تطبيقا واقعيا

يتبادر اليك من النصوص  لفهم الذيالحكم بيانا. ثم يلزم النظر الى واقع التطبيق الن ا

اآلثار ما يأباه نص  نظرا قد تلفيه عند التطبيق مؤديا الى حرج عظيم او محدثا من

والعواقب  اخر او مصلحة اخرى مقدرة في الدين، فال بد من النظر في االسباب

المنهج  والمصالح ال سيما في مجال االحكام المتعلقة بالحياة العامة حيث ال يغني

 تفسيري وحده وحيث التطبيق وما يؤدي اليه تصور اكمل للمصالح والمقاصد امرال

 .الزم

 
 أصول ضوابط للفقه االجتهادي الشورى والسلطان

 
االصول الواسعة التي عطلت في الفقه االسالمي التقليدي تنشأ لنا  وحينما نحيي

لمذاهب واآلراء نتائج االجتهاد فيها. الن سعتها تؤدي الى تبيان ا الحاجة الى ضبط

الضوابط التي تنظم المجتمع المسلم وتتدارك ذلك التباين هي ان  واالحكام وأهم

جماعتهم تدبير تسوية الخالف ورده الى الوحدة مما ال  يتولى المسلمون بسلطان

ال يرتهن اال بآراء الفقهاة وفتاواهم. ويتم ذلك  يتسير ان ترك امر االحكام حرا

المسلمون في االمور الطارئة في حياتهم العامة  تماع ليتشاورالتنظيم بالشورى واالج

والذي هو أقل علما يالحق بالمسألة من هو  فالذي هو اعلم يبصر من هو اقل علما

حتى ينتهي في آخر االمر الى حسم  اكثر علما ويدور بين الناس الجدل والنقاش

ون او يرجحه جمهورهم المسلم القضية: اما بأن يتبلور رأي عام او قرار يجمع عليه

يفوضونها الى سلطانهم  وسوادهم االعظم، او تكون مسألة فرعية غير ذات خطر

الى الشرطي  وهو من يتولى االمر العام حسب اختصاصه بدءا من أمير المسلمين
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 - من اجماع تشريعي او امر حكومي -والعامل الصغير. وال بأس مع هذه الضوابط 
 الفقهية التي تستعمل واسعة جدا او أن تكون االصولال بأس من أن تكون االصول 

 الفقهية التي تستعمل واسعة جدا او ان تكون الفتاوى الفرعية الناشئة عنها مختلفة جدا
بل ان كثرة الخيارات المتاحة بشورى المسلمين وغزارة المادة المعروضة تحضيرا 

 .امر في مصلحة واضحة لقرارهم

 
 أهلية االجتهاد واطاره

 
الرسمية التي تشكل ضمانة لرد اختالف الرأي وشتاته  لى جانب هذه االجراءاتوا

التصدي لالجتهاد تكفل تأسيس التفكير الديني على  الى وحدة ونظام تقوم نظم الهلية

عناصر الفكر. فالمجتهد االوثق هو االتم من  علم واف يضبط الهوى الذاتي ويقرب

واحاطة كذلك بعلوم الواقع الطبيعي  راثغيره احاطة بعلوم الشريعة واللغة والت

وعقال، وال تقوم الحياة الدينية اال  واالجتماعي وهما شعبتا العلم وحيا ونقال وتجربة

العلم االتم ودرجات السيرة اال  بهما معا. وتسود بين المسلمين معايير في درجات

نسبية ليولوهم بناء ويرتبوا اقدارهم ال قوم يستعملونها ليميزوا اهل الفقه من المفكرين

اآلراء. وتقدير اهلية االجتهاد مسألة نسبية  عليها ما يستحقون من اعتبار عند ترجيح

الضبط والتحفظ يتوهمون انها درجة  واضافية ولكن بعض الكتاب المتنطعين في

االجتهاد اال وظيفة في استعمال  معينة تميز طبقة المجتهدين من عامة الفقهاء وما

ورشدا وتتفاوت فيها الطبقات  يتربى عليها المتعلم ويترقى نضوجاالعلم والعقل 

عنينا بدرجة االجتهاد مرتبة  المفكرين الذين ينبغي ان يعمر بهم المجتمع المسلم. فاذ

القبيل، وانما أهلية االجتهاد  لها شرائط منضبطة فما من شيء في دنيا العلم من هذا

المسلمين ليستعملوها في تقويم قادتهم  بع بينجملة مرنة من معايير العلم وااللتزام تش

فيه ثقة مناسبة، ومن رأوا عنده علما  الفكريين. فمن ألفوا لديه علما مناسبا وثقوا

واتخذوه اماما مقدم الرأي، ومن الحظوا  كثيرا وصدقا في االلتزام اولوه ثقة كبيرة

د ينظم المجتمع أحيانا واستخفوه او اهملوه. وق زهادة علمه او قلة اخالقه سمعوا قوله

شهادة الجامعة مثال امارة الهلية بدرجة  ضوابط شكلية مثل الشهادات ليكون حمل

ثقة أعلى وهكذا. وربما يترك االمر  معينة وحمل الشهادة االعلى ايذانا باستحقاق

 .المفكرين أمانة للمسلمين ليتخذوا باعرافهم مقاييس تقويم

 
الشأن في  هور المسلمين هو الحكم وهو أصحابومهما تكن المؤهالت الرسمية فجم

او  تمييز الذي هو أعلم وأقوم وليس في الدين كنيسة او سلطة رسمية تحتكر الفتوى

 تعتبر صاحبة الرأي الفصل فاالمة التي ال تجمع على ضاللة هي المستخلفة صاحبة
فيها ان السلطان تضفي الحجة الملزمة على ما تختار من االراء المتاحة ولكل فرد 

في تطوير رأي الجماعة بنصيبه من العلم وعليه ان يحصل لنفسه علما  يشارك

من تمييز ما هو معروض في سوق العلم. وان لم يكن للسلطة  خاصا بقدر ما يمكنه

ذلك فان لها ان تقنن نهضة العلم والفكر بتنظيم وتيسير  العامة في المجتمع ان تقنن
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للبحث بدال من ان يترك كل متعلم يحاول التحصيل  معاهد التأهيل واالجتهاد وتأسيس

الشريعة واللغة والعلوم الحديثة ال سيما ان مدى ما  ويطمع في االحاطة بكل علوم

والعصر اصبح معجرا للفذ من العلماء. وال  ينبغي االحاطة به من علوم التراث

ن يعبر عن يلم بعلوم الشريعة وال ا يستطيع العالم ان يخوض في االجتهاد دون ان

اليستطيع ترجيح رأي في  نفسه دون معرفة اللغة وما لم يعرف علوم االحصاء

فتواه وخطورتها  الطالق على رأي اخر باستقراء مدى النتائج التي تؤدي اليها

عمر  وأثرها على سالمة االمة واستقرارها وعلى سائر مصالح المجتمع. فسيدنا

 لطالق اثرا معينا على االلتزام والعهدرضي هللا عنه لما عرف في كثرة الحلف با
ال يتمكن  امضى في المسألة حكما غير الذي كان معهودا. وبغير االقتصاد مثال

تقرير رأيه في الحاجة للنفقات في قوانين االحوال الشخصية او في مداها  الناظر من

 .االفتاء في االوضاع واالحكام المالية في الدولة االسالمية فضال عن

 
على مجتهد او مفكر واحد ان يلم بكل هذه العلوم من تلقاء كسبه  لجد عسيروانه 

من أن تقيم معاهد للبحوث يتعاون فيها العلماء فيأتي كل واحد  الخاص وال بد للدولة

وال بد للدولة من الجامعات لتؤهل المتعلمين وترتب  .متخصص بنصيب من العلم

يز أهل الفقه ودرجاتهم العلى وجه قدمنا من تمي الشهادات بما يمكن الناس كما

 .العام االلزام بل النصح للرأي

 
 التقنين

 
الشورى وتقنن اآلراء  وعلى الدولة أخيرا حين تصدر اآلراة والمذاهب ان تعقد

تنظيما مسبقا لحياة  واالحكام المعتمدة، بل عليها ان تحتاط لذلك التقنين والتدوين

االحكام للفقهاء الذي  يدي هو ايكال امر تطويرالمجتمع الرشيد واذا كان النمط التقل

فشأن المجتمع  ينتظرون الحادثات والمسائل ليستنبطوا لها المعالجات والفتاوى،

ان يخطط  الرشيد الذي يتخذ لحركته وجهة مقررة وال يركن الى العفوية والتجريدية

من  كسب كثيرنظامه القانوني ما أمكن. والواقع ان المسلمين قديما لما توافر لهم 

 الفتاوى والفقه أخذوا يرتبون االحكام في مدونات ليست كتبا فقهية تورد االدلة
الشرعية وتعالج وجوه النظر من حواشي االيضاح واالستدالل وتحرر في لغة 

االفهام بشيء من البرود وهذه المصنفات اشبه شيء عندنا  واضحة تخاطب

ضوح االحكام لمن يريد االطالع عليها وفيها فيها معنى و بالمدونات القانونية الحديثة

من تجريد االحكام فما ينبغي وصلها به من االسناد  ما يعيب هذه المدونات الحديثة

الشريعة ومقاصدها ووصلها بالعامل االخالقي  الى اصول النصوص وربطها بنظام

مم البد ينبغي ان يظل حرا مباحا ولكن اال في الدين حافزا ووازعا. فالنشاط الفقهي

 .لتوجيه المجتمع وضبط حركته لها من سلطان عام يرعى تنظيمه وتوظيفه

 
 الخوف من الحرية الحركة الفقهية من طور التجميد الى التجديد
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يؤدي الى خطر عظيم.  ولربما يدقر المرء بعد كل ما قدمنا ان هذا التصور لالمور

وضممنا الى االصول  لالهلية فلو فتحنا حرية االجتهاد بهذا المعيار النسبي الواسع

فان المذاهب  التفسيرية المنضبطة اصوال اجتهادية واسعة كالمصالح واالستصحاب

دور سلطان  عندنا ستختلف اختالفا بعيدا وقد قدمنا الرد الشافي على ذلك في ايضاح

 المجتمع في اعتماد اآلراء المعقولية ووضعها قانونا ملزما من دون سائر
لحق ان الحذر من مغبات حرية االجتهاد متمكن منا بدرجة بالغة. االجتهادات. وا

على ذلك انك حتى في دوائر الذين يدعمون عموما لفتح باب االجتهاد تجد  والشاهد

الفزع منتهاه اذ صادف رأيا جديدا لم يقل به قائل من السلف. وكأن  من يبلغ به

لة رأيا قديما يناسب هو فقط ان ينقب حتى يجد في المسأ المقبول في المجتهد

امام قديم. أما اذا تجرأ المفكر على توليد رأى  الظروف او حجة جديدة تؤيد رأي

فذلك يدعو للخوف المبالغ فيه على مصائر الدين  جديد او فند اآلراء القديمة جملة

الحياة الدينية بظروفها المتجددة لتتولد اآلراء  وانما جعل االجتهاد نظاما ثابتا في

واقدار التاريخ المتحركة. ومهما يكن فانكار الجديد  ة استجابة للتحديات المتقلبةالجديد

طريقه يعمل المجتمع عملية التوازن بين عناصر  هو سنة اجتماعية معروفة وعن

المجتمع فيموت وال يعربد فينحرك كذلك. فانكار  الثبات وعناصر الحركة لئال يجمد

وجه كل اجتهاد جديد وتنشط بقدر هجمة  المحافظين المتزمتين ظاهرة تتحرك في

نعاني من جمود طويل ومن  حمالت التجديد. وما دمنا في أوضاعنا الحاضرة

الفقهية فاننا نستقبل عندما  مخلفات اجتهاد مضيع تركت ثغرة كبيرة في نظام احكامنا

شاهدون بغير شك  تتحرك حملة تجديد ضخمة تستدرك ذلك الفوات ونحن بذلك

التي جابهها  عل محافظة تحاصر الجديد وتتهمه وتحمل عليه مثل الحملةتوازن ردة ف

 ابن تيمية وحركته عندما قام ليجدد أمر الدين بعد جموده بضعة قرون فقط،
ويستدعي القيام بتكاليف االجتهاد في مثل ظروفنا جرأة في الرأي وقوة في البصر 

دا بل واسعا يكاد يشكل ضغوط المحافظين ال سيما ان التجديد لن يكون محدو على

تصلح االصول مع الفروع وتسعى لتبدل االحوال بسرعة الذي تذكر بعد  ثورة فقهية

 .طويلة غفلة

 
 االعتدال ام االقدام

 
حكمة مطلوبة فان مخاطبة المجتمع المسلم  وان يكون االتزان بين الثبات والتطور

خاطبته بدواعي النهضية بقدر مساو لم الحاضر بمعاني المحافظة والحذر من التغيير

مواضعها وسبب الضرار بالغ  والحركة انما هو في مثل ظروفنا وضع لالمور غير

طويلة ان نبادره  بالمجتمع ودينه. والخطاب المناسب لمجتمع نائم خامد قرونا

حتى اذا جاد  !بالمنبهات ودواعي الحركة الحرة وان نصيح له ان تيقظ! جاهد! اجتهد

ان  هضة لدرجة نخشى عليه فيها الجنوح والفوضى عندئذ يجوزبالحركة وتباركت ن

ندعوه لما هو االسلم واالحوط. ولكن المسلمين في عهود االنحطاط ركزوا على 
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المحافظة تركيزا شديدا. فالحياة الدينية في عهود االنحطاط منحسرة دائماً  معاني

دار الكفر وال  اطرافها من الدين واالرض منحسرة تقع أقاليمها في قبضة تمرق

حينئذ ان يطالبوا الناس باالقدام في الحياة واالرض بل غاية همهم ان  مطمع للدعاة

المحافظة: احفظوا ما بقي من دينكم تورعوا من الشرور المخوفة حاذروا  يدعوا الى

لم يأتي اال ببدعة فالسالمة وراءكم والخطر امامكم وظل هذا  من كل جديد فانه

وتدعمه بالتربية المتورعة غير المقدامة التي تذكر بالخوف  عهودالشعار تتوارثه ال

والمحارم وال تشفع ذلك كثيرا بالتذكير بالرجاء والندب الى  من هللا واتقاء الشبهات

السنن الحميدة. وانك ان أردت للمرء ان يتقهقر حذرا  الصالحات والمبادرات وسن

وف والرجاء شعبتان من االيمان في هللا والخ خوفته واذا أردته ان يتقدم رجيته

دوافعه في رجاء الجنة والرضوان وفي  متكاملتان، ولكن عمل الصالحات العلى يجد

النهي عن تعدي حدود هللا وازعه في  معاني التفاني في حب هللا وشكره، بينما يجد

خطيب جمعة تجده يحاصر  الخشية من غضب هللا وناره. واستمع ان شئت المام

التقوى اكثر من الجهاد  يف وال يحفزهم بالرجاء اال قليال وتجده يذكرالناس بالتخو

تجدهم يؤثرون االسلم  والورع اكثر من عمل الخير. وأقرأ ان شئت لمتأخرة العلماء

 …واالحوط واالضبط وهكذا

 
ال بد من أن تتجاوزها اآلن وال نتواصى اليوم  وهذه الروح في تربيتنا الدينية

الى االعتدال الننا لو اعتدلنا نكون قد ظلمنا  غي اطالق الدعوةبالمحافظة بل ال ينب

ان نتلقى اليوم من حصة الكالم كل منبهة  ولم اقتصدنا نكون قد فرطنا. فالمطلوب

المقام وما يقتضي الحال كالتدبر  منعشة منشطة وان نشيع من الدين ما يناسب

ين كثير من االنفالت بهذه المسلم واالجتهاد والتبليغ والدعوة. واني ال اتخوف على

استقام في وجه كل االبتالءات  الحرية والنهضة فالحس االسالمي في تاريخه القديم

فحاصرها وتجاوزها بل تجده من  والفتن الفكرية التي ابتاله هللا سبحانه وتعالى بها

قانون شرعه هللا او وضعه  تلقاء النفس يراعي التحفظات الالزمة. فما كان ثمة من

ولكن هم الذين تراضوا  ان يلزم المسلمين باالقتصادر على بضعة مذاهب بعينهاسلط

يتحلون في  - حسب عبرة تاريخهم -على ذلك عرفا وعفوا بغير أوامر. فالمسلمون 

الدولة  أمر تنظيم صفوفهم بوعي ال بأس به حتى ايام كانوا محرومين من نظام

 ينقصهم ان دواعي النهضة لم تكنالواعية الراعية، وال ينقص المسلمين ذلك كما 
متوافرة. وهكذا استمرت فترتهم بعد النهضة االولى قرونا طويلة. وقدر التاريخ كله 

 االيام تكون دوال وان هللا يبتلي الناس فيؤخرهم ليتقدموا استجابة لالبتالء. فاذا ان
 ويعمروها انتابتهم دورة فقر وتخلف اقتصادئي فأسعفهم االيمان قالوا لينيروا االرض

واذا هضم حقهم او سلبت ارضهم في دورة ذل قاموا ليقبلوا الدورة بجهاد جديد 

 .باهلل مستنصر

 
الدينية في بلد  والمسلمون في جملتهم قد أعقبوا كل نكسة بنهضة وما هبطت حياتهم

العراق ومن  اال تناهضوا وبارك هللا لهم في بلد آخر من الحجاز الى الشام الى
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افريقيا الى  غرب واالندلس ومن الشرق في الهند وفي بالد العرب وفيالشرق الى ال

يومنا هذا. وال  القرن االخير ولكن الخط البياني العام ما ينفك منحدرا منذ زمان الى

يجابهنا اليوم  بدن من ان نتعظ بتاريخ نهضتنا المتعثر ونفي بحاجات التحدي الذي

الستكمال  والبد من ان نضاعف االجتهادويكاد يجتاح ذاتيتنا الفكرية والحضارية 

 تصور ما يقضيه عليها الدين ونضاعف الجهاد لنمكن ذلك التصور في العمل
 والواقع وال يمكن لجيلنا ان يتكل على اجتهادات الغير ومجاهداتهم وحدها فقد أدوا
واجب الدين فيما يليهم من زمان وظروف وعلينا ان نؤدي ما يلينا ويلزمنا. لذلك 

التركيز في دعوتنا للناس وكالمنا للمسلمين على دواعي الجهاد ال سيما  غيينب

التي تجاوزنا فيها مرحلة الدعوة العامة لنظام االسالم او التي يتمكن  بالنسبة للبالد

العام بحق الناظم االسالمي. ففي مرحلة الدعوة االولى في قرننا كانت  فيها االعتقاد

ير مقبولة، وكان المتسلطون على المجتمع ينكرون ان االساسية ذاتها غ أصول الدين

الملوك وعلى البنوك. اما اليوم فاننا نستشرف في مواضع كثيرة  يسود االسالم على

وتنزيليه من تجريد العمومات الى ارض الواقع تفصيال وتدبيرا  عهود تحكيم االسالم

 -نا ويغلب كما قدمنا اجتهاد يكون واسعا وكبيرا جدا كما قدم وال غنى لنا اليوم من

االجتهاد الى جوانب الحياة العامة التي أهملت من قبل الننا في  ان يتجه هذا -ايضا 

يمكن ان نكتفي بالمادة الفقهية الموجودة بغير حرج كبير ما عدا  أبواب الشعائر مثال

يتجه جهدنا االكبر لجوانب الحياة العامة ولتطوير االصول  طريقة التقديم وانما

 .من االصول التفسيرية الى االصول االجتهادية الواسعة قهية التي تناسبها بدءاالف

 
 والداخلية التحديات الخارجية

 
االستعانة على عبادة  ويجابهنا في سبيل النهضة بفقه الدين تحد خارجي وهو اننا في

غير الغزو الثقافي فتت هللا فكرا واجتهادا بكل ما كسب البشر من علوم قد نقع في اسر

بي لالستفاضة في  معاييرنا من حيث ال نشعر وهذا خطأ نبه اليه كثيرون وال حاجة

المسلم مما لم ننتبه اليه  مغازيه واننا ايضا نجابه تحديد داخليا من تلقاء مجتمعنا بيان

تقليدية يؤمن انها  ونتعلم كيف نعالجه فمجتمعنا يقوم بمفهومات واعراف وصور

وتبديل صورة  ى مساس بها، وعندما نحاول تجديد التدينتمثل الدين ويغار من أدن

وأوضاعه  الحياة االسالمية الموروثة فمؤكد ان يثور المجتمع التقليدي بتصوراته

 وما عهد من مذاهب وطرق اضفى عليها التراث قداسة وأضافها الى جوهر الدين
 الغريب. فنظام الباقي والبد من ان نتهيأ لنتعامل مع هذا التحدي كما نتهيأ للتحدي

 االسالم التقليدي المتمكن في كثير من البالد المعروفة يشكل اوضاعا اشبه بوضع
الكنيسة في المجتمع النصراني. وأمراض التدين كلها تتشابه مع اختالف الملل كما 

الرسول )ص( حين تكلم عن اتباعنا لسنن من قبلنا والصراعات بين الكنيسة  حذرنا

يها عبرة لمن أراد ان يتصور مصائر االمور الدينية عندما معروفة وف والمجددين

عندنا. ومن توفيق هللا ان حفظ للمسلمين اصول شريعتهم  تنشط حركة التجديد

تتمثل حركتهم في الرجوع الى المنابع وعدم التقليد  ليستظهر بها المجددون الذين
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والثقافة اننا في بلد ضعيف التاريخ  للموروث. ومن حسن حظنا في السودان

ولعلها ببعض الوجوه نعمة اذ ال  االسالمية الموروثة وقد تبدو تلك الول وهلة نقمة

مرحلة االنتقال ولكن يلزمنا حتى  تقوم مقاومة شرسة لتقدم االسالم المتجدد ذلك في

الواسعة ان نعتصم اعتصاما زائدا  بعد تمكن المجتمع المسلم نظرا المكانات الخالف

وأهمها كما قدمنا بسط الشورى  تجمع الخالف وترده الى وحدةبما قدمنا من نظم 

منظمة جدا حيث تكون الشورى  وااللتزام بها بدقة وانضباط فالجماعة المسلمة بتقى

االولى حيث كان فقها شوريا  فيها سارية سائدة. ولنا أسوة حسنة في عهود نشأة الفقه

انس ما كان يصدر عن  ك بنعلى غير ما يتصور الذين ينسبونه لالئمة وحدهم فمال

الفقهية وفي سائر  نفسه انما كان يجادل بمباحثه ومناظراته في أوساط المجتمع

جماعي فيذكر  مجاالت الحياة، ولذلك نجده يتحدث كثيرا عن فقه هو ثمرة اجتهاد

حنيفة كان  عبارات ما ال يعلم فيه خالفا وما أجمع عليه اهل المدينة. وكذلك ابو

 ي ندوات الفقه وبين أستاذته وأصحابه المشهورين وكذلك سائريتحرك بفقهه ف
االئمة. ولكن حالت االحوال وتوقفت الشورى وجمد التفاعل الفكري الحي بين 

وأصبح امر الفقيه مع تالمذته ان هؤالء يتلقون وال يباح لهم ان ينقدوا وأن  المسلمين

 -حركات او دوال  - ويسهموا فال بد من ان ترتب الجماعات االسالمية يقوموا

حتى تدور المشاورة وينعقد االجماع على كل مسألة قد تطرح  بطريقة منظمة جدا

في عهد الدعوه والحركة على االجتهاد الحر والخالف  خالفا واذا لم نرب المسلمين

واالجماع التزاما واستسالما فاننا حين قيام  الواسع ثم النزول على حكم الشورى

الفوضى او الى الجمود حيث تؤثر االمن في  ة عظيمة تسلمنا الىالدولة سنواجه فتن

 .الركون الى رأي الفرد الحاكم

 
 حياتنا اليوم الشد تعقيدا وتركيبا وتقتضينا ان نحكم الشورى بما لم نعهد في واقع وان

 اسالمي سابق، وذلك حتى نفتح اوسع االبواب للفكر المنفعل بالدين وحتى نزوده بكل
علمية والخلقية وبسط امكانات البحث واالتصال والمناظرة فيكون المؤهالت ال

فعاال وشورتنا تامة. ثم البد من ترتيب نظم القرار الملزم: ما يرجع لجمهور  اجتهادنا

لممثليهم اهل الحل والعقد. وما يفوض الى االمراء حسب مراتبهم  االمة او

ل لنظام االحكام السلطانية او وال بد لنا كذلك من تخطيط شام .الدستورية واالدراية

القوانين المجموعة المتعددة مع اتاحة مجاالت مرنة للفقه  الدستورية المدون ونظام

دقيقة بين أحكام الشريعة التي نضعها على الناس  القضائي والعلمي، ومع نسبة

التي نبسطها في المجتمع آدابا مرعية بداعي  قضاء وجزاء على صعيد الدولة وتلك

اختصاص السلطان الرسمي، وتلك التي  بالمعروف والنهي عن المنكر خارجاالمر 

المنفعل بمراقبة هللا في ضميره  نحيلها على مرافق التربية النها تلي وجدان المسلم

 .وخلوته

 
الحديث عن تجديد اصول الفقه ونظمه  هذه اشارات عابرة ارتجلتها في سياق
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اوسع أتناول فقه االصول  لي مجالومشكالت نهضته في الحاضر وأرجو ان يتاح 

 .ونظمه بمنهج ادق وتحليل أعمق ان شاء هللا
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