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 "الفقه اإلسالمي بين األصالة والحداثة"

 

 

 

 

 

 بقلم

 أ. د. طه جابر العلواني

 رئيس جامعة قرطبة

 وأستاذ كرسي اإلمام الشافعي للدراسات األصوليّة

 فرجينيا –الواليات المتحدة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 «بين األصالة والحداثة ي  الفقه اإلسالم»

مددن تعددال  الحمددد ر را العددالمين نسددتنسرع ونسددتعينه ونسددت ديه ونعددوذ بددار 

شددرور أنسسددنا ومددن سدديلات أنمالنددا ونشدد د أ  ال هلدده هال هللا وحدددع ال شددري  لدده وأ  

صل  هللا نليه وآلده وصدحبه ومدن تبعده وا تددا ب دداع هلد   –محمًدا نبد هللا ورسوله 

 يوم الدين.

فإّ  العنوا  المذكور في أنل   ذا البحث لم يكن من اختيدار،  بد   ؛بعد اثم أمّ 

فيده  وجيد   و ننوا  اختارته اللجنة المنظّمة ل ذا المؤتمر  وطلبد  مندي هندداد بحدث

 .ال ي يد نن سبع صسحات

ومددع مددا ذكددرت فددإ  تقدددير، لمنظمددي  ددذا اللقدداق يجعلنددي أحدداو  تقددديم ورقددة 

ورة معالجدة  دذا الموردوي فدي المسدتقب  بشدك  وتنبه هلد  ردر عقترحواتستجيب لما 

 أنمق وأوسع.
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الذ، يستحق  ذا الوصف  و السقه في الددين الدذ، جداق بده  «ةفقه األصال»هّ  

يطلبدو   :أ، (؛122)بدراقة: لِيَتَفَقَّهُوا فِيي اليدن نِ كتاا هللا تعال  في قوله ن  وج : 

عقييد  وريع  ة وموييوليَّة وسياو  ا » «فقيه التيد  ن بيه»فقه الدين والتسقه فيه ليصبح 

ا نلد  نلدم دقيدق وفقده  -تبدار  وتعدال -وارًحا بيّنًا لدي م بحيث يعبدو  هللا  «ومنهاج 

 .«الفقيه األ ريع»نميق وف م شام . ولذل  انتبدر بعدا العلمداق  دذا الندوي مدن السقده 

الفقيه » االسدمكتداا مطبدوي يحمد   دذا  «هي 057 – 07»أبي حنيسة النعما   ولإلمام

 .«األ رع

وأجيا  األّمة بالنسبة ل دذا  ؛بّعه في هطار مسيرة أجيا  األمَّةو ذا السقه يمكن تت

 :السقه األكبر تنقسم هل 

صدل  - جي  التلقي: و دو الجيد  الدذ، ندار نصدر رسدو  هللا  .1

ويقددوم   مددن لددد  حكدديم خبيددرالمجيددد و ددو يتلقَّدد  القددرآ   -هللا نليدده وآلدده وسددلّم

وتدد كيت م بدده. و ددذا بالنسددبة لمددن  بتأويلدده وتسعيلدده وتطبيقدده وتتوتدده وتعليمدده 

 ذا الجي  مدن فقده مكة ثم في المدينة المنّورة. فلم يكن للناس في كانوا معه في 

وفقده  .بانتبارع المصدر المنشئ لألحكدام والكاشدف نن داالمجيد فقه القرآ   هال

 .«الونَّة»التأوي  والتسعي  والتطبيق النبوّ، الذ، أخذ فيما بعد مصطلح 

صدل  هللا نليده - وجي  كبار الصحابة وآ  البي  بعد وفاة سيدنا رسو  هللا 

فلدددم يحددددر تنييدددر يدددذكر  وندددالجوا  «لجييييل التاقيييي»كدددا  امتدددداًدا   -وآلددده وسدددلّم

واسددتمر الحددا  نلدد  ذلدد    ن جو ددي قليلددة جددًدا بددذات المدد المسددتجدات التددي حدددث 

 04سدنة )وفدي  .-وأررداعكدرم هللا وجده ورردي ننده -حت  استش اد اإلمام نلي 

بددين جيدد  صددنار الصددحابة وكبددار بدددأ مصددطلح السقدده يشدديع ويجددر، تداولدده  ( دد 

فدي طبقدات ابدن سدعد واير دا مدن ونجدد   التابعين الدذين وجددوا فدي تلد  المرحلدة

جيد  التلقدي والجيد  الدذ، تدأثر وفي تل  المرحلة كا    هشارات لذل  كتب التاريخ

ممددا  شدديقفلددم يبددر    ةوال القيدد  والقددا  فددي القلددايا السق يّددبدده ال يكوددرو  السددؤا  

عنهمييا ت يال  ف ين ابيين عرياي هللاضيي   » ؛آ  ذا  «االفتعاضيي  بالفقيه »ندر  

ا من أصحاب هللاسول    :ه قالنَّ أ ا خيع  -صا    عايه وآله وسيا  - ما هللاأ ت قوم 
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 مينهن  ،هين فيي القيعآ  ا   ،ما سألوه إال عين ثيالع عةيع  مويألة قتي  قير  ،

ْهِع اْلَحَعاِم قِتَاٍل فِيهِ   َو َْوأَلُونََك َعِن اْلَمِحي ِ  ،(700:الرقع )  َْوأَلُونََك َعِن الةَّ

إنكييي   :وقييال القاسييي  .عمييا  ييينف ه  إال  مييا  يييانوا  ويييألو   :قيييال ؛(777:الرقييع )

 ،عو  عين أرييا  ميا  نيا ننقيع عنهياوتنق ي ا نويأل عنهياميا  ن ي أرييا توألو  عن 

 .«ولييو عامناهييا مييا قييل لنييا أ  نكتمهييا ،دهللاي مييا هيييأوتوييألو  عيين أريييا  مييا 

ة خاصيييي   ؛ةو دددذع الياصددديّ  (111رقمددده )( 1/22) الددددارمي فدددي سدددننه أخرجددده

والخاصيية  .التالية تسقدد ا  األجيا وندم التشقيق والتسريع بدأت  في السقه االقتصاد

تأسيًا به نليه الصتة   -صل  هللا نليه وآله وسلّم- أصحاا رسو  هللا  أ َّ  الثانية:

ف ين عرياد  بين » .مدا يكوندو  ندن التشدديد دوالستم كانوا أمي  هلد  التيسدير وأبعد

 ،وال  وألو  مويالاك  ،ما  انوا  ةددو  تةد د   اقوم   أدهللا ت :قال نوي  الكندي  

صيا    عاييه وآليه - ه  انوا  اتزمو  األدب الذي أدبهي  هللاسيول   وفي ذلك  ا  

 .  "به -وسا  

يي  . 7 فهييو جيييل بييدأ  هييت   (هيي  07سيينة )ا الجيييل الثيياني الييذي نةييأ ب ييد أم 

بييل  ييانوا  ؛دو  أ   فقييد خصييالل جيييل التاقييي بعوا يية ااثيياهللا واألخريياهللا والويينن

ي ،هي  بيذلك  اريو  قاجيان النيايا مينه  أن    ماو  عا  أ   ضيفوا لها ظن  ي ة خاص 

فصيياهللان العوا ييان  ،ةالةيي وب التييي دخاييت لدسييالم قييد ث ا ميين القضييا ا الفقهي يي

ا مين االهتميام وتةيكل ميا نويميه فيي عصيعنا هيذا بالويواب   ؛وااثاهللا تأخذ مز يد 

 فيي عصيع و انت تايك العوا يان وااثياهللا تيعوي ميا  يا  متيداوال   ،الفتوىسواب  

وفي الوقيت نفويه تضييا ميا هللاواه قيعا   -صا    عايه وآله وسا  - هللاسول   

 أعييالمثيي  ابيين القييي  فييي  وعييدده  عايي  مييا ذ ييع ابيين قييزم ،الصييحابة وآل الريييت

  فيي من القعا  الذ ن  ا  الناي  تداولو  ةالموق ين قوالي خمس وستين ومال

فتكييو   ،وه ميين آثيياهللا أو فتيياوى أو مييا إليي  ذلييكذلييك الجيييل جيييل العوا يية مييا هللاو

وهييذه  ،المييذ وهللا نالقييعا   أوليييكالعوا يية عيين  إضييافةالتييي قييدثت هييي  اإلضييافة

 طا  عاييه  أ العوا ة ل  تكن من الكثع   ما قدع في الجيل التالي الذي استح  

ان عاي  عهيد عريد ال ز يز ا ة قيث راعت العوا ية وبيدأ تيدو ن المعو  يجيل العو
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  أو أميع بتيدو ن قييث دو   والد عمع بن عريد ال ز يز قيين  يا  والي يا عاي  مصيع

بجمي   أمع وبةيكل هللاسيمي   (ه  99سنة )ان ولما ولي ولده الخالفة ب   المعو   

ا مين ااثاهللا واألخراهللا والمعو  ي الرياقثين  طاقيو  عاي  ان بةيكل واسي  ج يل  ثييع 

ولي   ،فجم يت العوا يان واألخرياهللا عين القيعا  و ييعه  ،ذلك الجييل جييل العوا ية

 ان عين هللاسيول   تيأتي معو  يفقد  ،ان كونوا في بادئ األمع  ميزو  بين المعو   

و يا   ،ان وآثياهللا عين الصيحابةوإلي  جانرهيا معو  ي  -صا    عايه وآليه وسيا  -

و قوليييو  إذا ميييا  ،ان  المويييتجدان بتايييك المعو  يييالمتصيييدو  لافتيييوى  واجهيييو

إذا  ،أو عاي يا بكيذا ،بكيع بكيذا أبيو أفتي أو  ،أمع عمع بكذا :جا ته  واق ة استفتا 

ز ييإلي  أ  بيدأ تمي  -صا    عايه وآله وسا  - ه عن هللاسول   جدوا ما  عو ل  

 ،الصحابة والتياب ينان وفصل األقاد ث واألخراهللا المعفوعة عن آثاهللا هذه المعو   

 وأبييفقيه ماليك وج فيع   واسيتمع الحيال  يذلك وبيع  ،والتمييز بينها بةكل مالل 

 أنيايوعيع  فيي أقيالي  اإلسيالم المختافية  ،وأمثياله وهللابي ية  و اعي  قنيفة واأل

صيا  - ة عين هللاسيول    فتو  الناي استنراط ا من الكتاب أو من الوينن المعو  ي

أو ميين فتيياوى م اصييع ه ميين صييحابة وآل بيييت ممييا ج ييل  -  عايييه وآلييه وسييا  

واإلمييام ماليك ترنيي  عمييل   ،ة قييول الصيحابي  بحجي يب ي  المييذاهت  ترنيو  القييول 

محييدود   بأرييكالأهييل المد نيية وبييع ن قضييا ا الت ايييل واالسييتنراط واالسييتدالل 

قتيي  بييدأ جيييل الفقييه  وصيياهللان تييدوهللا بييين ال امييا  وعايي  ألويينته  اسييتمع الحييال 

وهو الجيل الذي بدأ بر   األسما  الكريع  مثل ماليك وج فيع الصياد   ،بالتةكل

هييءال   ،الةيياف ي واإلميياممحمييد الريياقع   اإلمييامقنيفيية ثيي  ميين جييا  ب ييده   وأبييي

 ةييكاو  الجيييل الييذي عيع  بجيييل الفقييه و ييا  فييه  عييدد ميين المجتهييد ن  بيد وا

الذ ن  وتنرطو  األقكام من الكتاب الكع   وف  مناهج وض وها وقواعد سينوها 

ثيي   إثراتهيياة و حييددو  مييواقفه  وطييع  اسييتنراطه  ميين الويينن و يفي يي ،ألنفوييه 

ة عاي  الفقهي ي وهذا الجيل قد سييطعن مذاهريه وأصيوله ومنتجاتيه ،االستدالل بها

ييتق ؛ة التقايييدي  قضيي طعقييتاألجيييال التالييية بحيييث  ة الفقهييا  الييذ ن ايييد أوليييك األلم 

فصياهللا لكيل مينه  مدهللاسية  ،رعوا األدلة وتتر وا الموالل وبوبوا الفقه إلي  أبيوابث
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ا لدى المذاهت الويني    وبق ،ز عن المداهللاي األخعىتتمي   إلي  أ  ة هذا األمع سالد 

يجا ن أجيال ترنت مرد ة إذ  يانوا أ التقايد وهو في ععفه  قرول قول الغيع بال قج 

د نحيت ة فقية و  د   مذاهت الفقه لدى الةي ة إمامي  ا أم   ، كتفو  بالثقة بذلك الغيع

ا آخع دو   ريع اختال  ا قتي  الغيرية ف صع النل  ،في األصول منح  اعترع ممتيد 

الم صيوم بيين  اإلميامة اإلجماع إال إذا  ا  الكرعى ول  تأخذ مذاهت الةي ة بحجي  

ل يدم قولهيا ب ميوم ال دالية فييه   المجم ين ولي  تأخيذ بعوا ية  ثييع مين الصيحابة

 ة لقرول األخراهللا ولت د ل وتجع ح العجال وما إل  ذلك.ووض ت رعوط ا خاص  

وهو  ،بالنورة لا صع ااخع  مكن أ  نوميه ب صع التقايد أو طوهللا التقايد

ه مييا تييعس الويياب  لالقيي  القييول فيييه بأنَّيي ال صييع الييذي ريياع فييي المحييي  الوييني  

ة الثابع ن هو سريل الخالص مين الوقيوع بيأقوال ال دلييل التقايد لأللم   وأ َّ  ،ري 

ا في ال ال  الوني    ،عايها أو ال سند لها ي واستمع مردأ التقايد سالد  ة األهللاب ية لأللم 

ي .قتي  عصيعنا هيذا ي فين    المحيي  الةيي ي  ا فيي وأم  مين عيدم  ةميا ذهيت إلييه األلم 

ا من األقييا  مميا  إلي   أضيا جوا  تقايد المجتهد الميت ج ل معاج  التقايد دالم 

رييييي ا مييين المعونييية والقيييدهللا  فيييي مواجهييية المويييتجدان الواق ييية  الفقيييه الةيييي ي  

ة عما  مكين نا قد أعطينا فكع  سع  ة وعام  إل  هنا نوتطي  أ  نقول بأن   .الحادثة

   .«بفقه األصالة»توميته 

لدا المعاصرين من  فللحداثة تعريس ا االصطتحيّ  «بفقه الحداثة» ا ما يسم :وأمّ 

تُطلق نل  مجمونة الج ود التي قام ب ا أدباق ومسّكرو  وفنانو   :المسكرين و ي

ونلماق وفتسسة أوربيّو  أو سوا م, بحيث أّدت ج ود م هل  ورع خط فاص  بين 

ألحدار التاريييّة ألوربّا تم بمقتلاع التأسيس للعقتنيَّة األوربيَّة, في القر  السادس ا

نشر وما تتع والتيلّص من ال يمنة الكنسيَّة, أو االستتا الكنسّي الت وتّي للعق  

  (1)األوربّي.

                                                 
 ذا اإلطتق نند ج  المتناولين ل ا والمتعاملين مع ا  وه  لم يُتَّسق نل  تعريف محدد للحداثة المعاصرة   1

للحظتنا  -ولكن الوابتة-الحداثة بكون ا األشكا  الجديدة  Raymond Williams يعرِّ  رايموند ويليام و

ترجمة:فاروق نبد القادر )الكوي : نالم  طرائق الحداثة رد المتوائمين الجدد الرا نة  انظر: رايموند ويليام   

العليا  ما بعد الحداثة أو الحداثة Andirias Howesnويعرِّ  أندرياس  ويسن  55( 1111المعرفة  ح يرا  
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ف ا الكويرو  اليوم ونٌي نقيٌا يقوم نل  رفا أنماط » :والحداثة, كما يعرِّ

الحساسيَّة والرؤية والسع  السائدة, ودحل ا, و دم منظومت ا السلسسيّة والجماليَّة من 

أساس ا, بنرض تأسيس حريَّة حقيقيّة تتجاو  المقّدس والمدنّس مًعا؛ لتأكيد ررورت ا 

 وسيادت ا. 

دا مدن شدأنه أ   و ذع الحداثة ال تعوق ا نوائق مدن ندويم مدا؛ هذ تتبنَّد     كدّ  ما

يطدديح بمددا يقيِّددد مددن حركت ددا السانلددة, وتعتمددد نلدد  الصدددمة والنرابددة وتقددويا 

العتقات المتعار  نلي ا جميًعا, وتنا   السرَّ الننوصدّي للدذة والجسدد, واالنستدا  

السدادة  ولعد ّ نل  المج و , ولكنَّ ا تحتسظ دوًما بعداقم نميقم للميتافي يقيا والرو . 

 ددذا الجيدد   بدد  قصدددوا ؛ن لمؤتمرنددا  ددذا لددم يقصدددوا الحداثددة ب ددذا المعندد المنظمددي

و ندا سدو  أقددم   الذ، نعيش فيه والعصر الذ، نحيا فيه والتحديات التي تواج ندا

 .تجدداو  مددا  ددو محدددد مددن الصددسحات والمسدداحة لكدد  بحددثأ اّل نندداوين سددريعة أل

ة  ددو التحددد، فددي تحكدديم أو  تحدددم واج نددا بعددد احتكاكنددا بالحلددارة النربيّدد :فددأقو 

وقددد اختلسدد  فتدداوا العلمدداق نبددر  ددذع   ة وموقددف اإلسددتم منددهالقددوانين الورددعيّ 

ة وتحكدديم ذا كددا  تجدداو  الشددريعة اإلسددتميّ هالمرحلددة اختتفددات شددديدة حددو  مددا 

ة يدؤد، هلد  تكسيدر القدائمين نلد  الحكدم فدي بدتد المسدلمين التدي القدوانين الوردعيّ 

ة أو طو دد   ددذا التكسيددر ينسددحب نلدد  أفددراد المكددونين للسددل  ت ددا  ددذع الظددا رةنمّ 

ومدا  الد   ؟و   يعد مدن الكسدر األكبدر أو األصدنر ؟نل  أصحاا القرار وحد م

 .االختتفات حو   ذا الموروي شديدة في دار اإلستم

ة المعاصدرة بنداًق نلد  تطبيدق تميّ س   تعد المجتمعات اإل :التحدي الثاني

أو تبق  محتسظدة بصدست ا ة ة مجتمعات جا ليّ ة والقوانين الورعيّ يّ اللبراليّة والعلمان

ف د    ة  نداوهذا سدمحنا باسدتعما  مصدطلح الجا ليّد ؟ة ويعد ذل  انحرا ستميّ اإل

 ؟ة معاصية كسر أو جا ليّ تكو  جا ليّ 

ة تقسيم األرض هل  دار هستم ودار حرا بانتبارات فق يّد :التحدي الثالث

   .معينة
                                                                                                                                            

مة والسن الرفيع.  بكون ا نمتً في مجا  التوتر بين التقاليد والتجديد, بين المحافظة والتجدد, بين الوقافة المعمَّ
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ة  و األحكام المتعلقة بمستويات العتقدة بالقيدادات السياسديّ  :العاب  تحديال

  .التي ال تحكم الشريعة

ة في بلددا  والمجالس النيابيّ   كيف ينظر اإلستم للبرلما :التحدي الخامس

و   تعتبدر المشداركة فدي تلد  المجدالس مشداركة   ةمسلمة تطبق القوانين الورعيّ 

 ؟أو ال مدا تد ا  كلمدة السق داق ميتلسدة فدي  دذا المجدا   ند   هللاأفي الحكم بنير ما 

مدا النظدرة  .ة فدي بلددا  مود  العدراق ونحو دالحاًحا خاصّ هصبح  اآل  أكور أوقد 

وما حكدم  ؟ة لحكومات ما ت ا  بعيدة نن تحكيم الشريعةج  ة األمنيّ ة هل  األالسق يّ 

الحكومدات التدي تقدوم مامدة المتنلدب أو همدا حكدم  ؟ةالمشاركة في السدلطة القلدائيّ 

ة الددوالق والبددراق والتحددالف مددع ايددر ومددا قلدديّ  ؟نقتبددات نسددكرية أو نحو ددااب

مدا حكدم  ؟و ما هل  ذل أأو ملحدة ة نلمانيّ ة بين فلات المسلمين والتحالسات السياسيّ 

 ؟يداًنا وما هل  ذلد هة والتعام  مع ا اقتراًرا وتأسيس البنو  في صياات ا النربيّ 

ات تواجددده السقيددده مدددن القلدددايا التدددي يمكدددن أ  نطلدددق نلي دددا تحدددديّ  دددذع واير دددا 

ة نل  الدلي  والتعلي  واالسدتنباط ة المبنيّ نيّ وتقتلي منه المواقف الشر  صرالمعا

  ثقافة مشتركة بدين المسدلمين وإليجادة ساس مرتبت ا الشرنيّ أواألخذ باألدلة نل  

ة تشدم  فق داق ة جمانيّدلقداقات فق يّدفي حاجدة هلد   ناهنّ  أظنّ ة اليتفيّ  النقاطوتقلي  

ع المدذا ب القائمدة فدي نصدرنا  دذا مدن أوللد  الدذين يمكدن أ  يكدو  ل دم يدمن جم

ني أخش  لدو اسدتمر الحدا  كمدا  دو ألنّ   اجت اد في  ذع المسائ  والحسم في ا ةأ ليّ 

ة التددي  ددي أ  تسددتمر اليتفددات والن انددات وأ  يحددرم المسددلمو  مددن وحدددة األّمدد

  ةووحدة الوقافة التي يمكدن أ  تجتمدع نلي دا كلمدة األّمد  يواج نا اليوم بر  تحد،أ

 ذع ال يلة الموقرة تبدأ ببرندامج مشدتر  ي يدئ لبحدث  دذع األمدور بصدراحة  ولع ّ 

وورو  بحوثًدا متعمقدة مدروسدة يأخدذ أصدحاب ا فدي هندداد ا الوقد  الكدافي لكدي 

 يأتي القو  حاسًما في ا ه  شاق هللا تعال .

 لما يحبه ويرراعتعال  هللا وفقكم 


