
 جديدحتمية الت

 

ة، وافـظر يف افؼضايا افػؼفقؾفم وظرض مما ٓ صك ؾقه أن اإلؿدام ظذ افتجديد يف      

، حيتاج إػ رؤية ودراية وؾفم يف بعض افؼضايا افؼابؾة فالجتفاد، وادستجدات افعرصية

 . نن واحدسوبة ، وحسن تؼدير فألمور يفظؿقق وصجاظة وجرأة حم

وظذ بام يعقـه ظذ حسن افػفم )ظز وجل( ـام أكه حيتاج من صاحبه إػ إخالص افـّقة هلل      

أن إمة مل وفن ، وأؿسؿوا جفد أيامهنم ممن أؽؾؼوا باب آجتفاد حتؿل افـؼد وافسفام افالذظة

، متـاشغ أو متجاهؾغ أن اهلل )ظز وجل( مل هتؾد جمتفًدا بعد، وأهنا ظؼؿت ظؼاًم ٓ براء مـ

اهلل ، أو زماًكا دون زمان ، وأن اخلر يف أمة حمؿد )صذ بافعؾم وٓ بافػؼه ؿوًما دون ؿومخيص 

 .ظؾقه وشؾم( إػ يوم افؼقامة

 :، ؾنكـي أؤـد ظذ افثوابت وإمور افتافقةظذ أي مزايداتوفؽي كؼطع افطريق      

ل ؿطعي افثبوت وافدٓفة، وما أمجعت ظؾقه إمة وصار معؾوًما من افدين أن ما ثبت بدفق -1

، وحج ، وافصقام، وافزـاةد وؾرائض اإلشالم من وجوب افصالةبافرضورة ـلصول افعؼائ

توؿقػقة ٓ تتغر بتغّر  ، ـل ذفك ٓ جمال فؾخالف ؾقه، ؾفي أمورشبقالافبقت دن اشتطاع إفقه 

و ـل حؽم ذظي ، ؾؿجال آجتفاد هوإصخاص إحوالو                     افزمان وادؽان 

يـزافـــد افغـامـو حـام أبـ، يؼول اإلمفقس ؾقه دفقل ؿطعي
( )
ابه ـيف ـت)رمحه اهلل(  

ووجوب افصؾوات اخلؿس وافزـوات وما اتػؼت ظؾقه إمة من جؾقات افؼع  ادستصػى:

ذفك حمل آجتفادؾقه أدفة ؿطعقة يلثم ؾقفا ادخافف، ؾؾقس 
( )
. 

                                                           

حّجة "هـ( ؾقؾسوف، متصوف، فه كحو مئتي مصـف ، ُفّؼب بـ 505أبو حامد حمؿد بن حمؿد افغزايل )ادتوىف: (1) 

 ،6/191فؾسبؽي ، من أهم ممفػاته: إحقاء ظؾوم افدين، آؿتصاد يف آظتؼاد. )ضبؼات افشاؾعقة افؽزى "اإلشالم

وإظالم فؾزرـع  . هـ1413 افثاكقة،: افطبعة،  وافتوزيع وافـؼ فؾطباظة جره: ؼ، ك افطـاحي حمؿد حمؿود. د: ققؼحت

7/22.) 

 ، حتؼقق: حمؿد ظبد افسالم ظبد افشايف ، ط: دار افؽتب افعؾؿقة . 345ادستصػى ٕيب حامد افغزايل ص (2) 



واإلمام  ،اإلمام أيب حـقػة :أكـا كـظر بؽل افتؼدير وآحسام ٔراء إئؿة ادجتفدين -2

ادعتزين  ظذ صاـؾتفم من افعؾامء وافػؼفاء، ومن ـان مافك، واإلمام افشاؾعي، واإلمام أمحد

عه يف آجتفاد مـفم وش بذل ـل  ؾؼد ، كرى أهنم مجقًعا أهل ظؾم وؾضل، يف اجتفادهم

 ، وتؾؼت إمة مذاهبفم بافرضا وافؼبول .يف ضوء معطقات ظرصهوآشتـباط 

، أو مؽاهنا، أو أحوال ادستػتغ وزماهنابعض افػتاوى كاشبت ظرصها كممن أيًضا أن  -3

وأن ما ـان راجًحا يف ظرص وؾق ما اؿتضته ادصؾحة يف ذفك افعرص ؿد يؽون مرجوًحا يف 

به يف ظرص ، وأن ادػتى تغر وجه ادصؾحة ؾقهرت طروف هذا افعرص وتغظرص نخر إذا 

اإلؾتاء به إذا تغّر ، ؿد يصبح ؽره أوػ مـه يف ، ويف طل طروف معقـة، ويف بقئة معقـةمعغ

، ما دام ذفك ـؾه يف ضوء افدفقل افؼظي غّرت افبقئة، أو تغّرت افظروف، أو تافعرص

أهل  -هممن  وأ -هو  ظن من اما دام إمر صادرً  :ؼيعةدعتز، وادؼاصد افعامة فؾا

 . فالجتفاد وافـظر

وؿد ذـر اإلمام افؼرايف        
( )
يف ـتابه اإلحؽام : أكه يـبغي فؾؿػتي إذا ورد ظؾقه )رمحه اهلل(  

ه ػتقه بام ظادته أن يػتى بٓ يعؾم أكه من أهل افبؾد افذي مـه ادػتي وموضع افػتقا أٓ يُ  مستػٍت 

حتى يسلفه ظن بؾده ، وهل حدث هلم ظرف يف ذفك افبؾد يف هذا افؾػظ افؾغوي أم ٓ ؟ 
( )
 

، يف افصواب يف بعض افؼضايا اخلالؾّقة، وبنمؽاكقة تعدد أكـا كممن بافرأي وافرأي أخر -4 

 :، وإذا ـان بعض شؾػـا افصافح ؿد ؿالروف افػتوى ومالبساهتا ومؼدماهتاضوء تعدد ط

، ؾنكـا كذهب أبعد من ذفك خلطل ورأي ؽري خطل حيتؿل افصوابحيتؿل ارأيي صواب 

، ؽر أن أحدمها راجح وأخر مرجوح، ـال افرأيغ ؿد يؽوكان ظذ صواب إن :ؾـؼول

، وفرأيه ما دام صاحبه أهال فالجتفاد ،ع ظدم ختطئتـا دا كراه مرجوًحاؾـلخذ بام كراه راجًحا م

                                                           

 جؾقؾة مصـػات فه،  وافوؾاة وادـشل ادوفد ، مرصي بافؼرايف افشفر ادافؽي إدريس بن أمحد افدين افعباس: صفاب أبو(3) 

 .(1/95 فؾزرـع إظالم)،  هـ684: ، تويف ظام   صولوإ افػؼه يف

 وافـؼ فؾطباظة اإلشالمقة افبشائر دار، 232ص  ،راجع : اإلحؽام يف متققز افػتاوى ظن إحؽام فإلمام افؼرايف(4) 

 .فبـان – بروت وافتوزيع،



 ، وإؿوالدعتز، ؾإؿوال افراجحة فقست معصومةمن افـظر وافدفقل افؼظي احظ 

 .ادرجوحة فقست مفدرة وٓ مفدومة

 ،اديةـــوآؿتص ،ةـفعؾؿقا واكبـرية يف صتى اجلـتسارع وترة احلقاة افعص أن   -5

 شقةافتؼؾبات وافتؽتالت وافتحافػات وادتغّرات افسقا اؾة إػــ، إضةـوافتؽـوفوجق

افـظر يف ضوء  ، ـل ذفك حيتم ظذ افعؾامء وافػؼفاء إظادةوآجتامظقة ٓؿتصادية واحلقاتقةوا

فؾخروج من دوائر اجلؿود افتي حتاول بعض افتقارات ادتشددة ؾرضفا : ـل هذه ادتغّرات

 من خالل ؾرض رؤيتفا اجلامدة ادـغؾؼة ظذ ادجتؿع .

هلل ظؾقه وشؾم( مبدأ آجتفاد ، ؾؼد أؿر كبقـا )صذ ااإلشالم ؾتح باب آجتفاد واشًعاأن  -6

( شقدكا ُمَعاذ بن صذ اهلل ظؾقه وشؾم، ؾعـدما بعث )ظؾقه وشؾم(حتى يف حقاته )صذ اهلل 

ْقَف َتؼْ " :إَِػ اْفَقَؿِن َؿاَل َفهُ  )ريض اهلل ظـه( جبل َأْؿِِض  :، َؿاَل "ِِض إَِذا َظَرَض َفَك َؿَضاٌء؟ـَ

ْ " :َؿاَل  ،اهللبِؽَِتاِب  صذ اهلل ظؾقه ) اهللَأْؿِِض بُِسـ ِة َرُشوِل  :َؿاَل  ،"؟اهللْدُه يف ـَِتاِب  َجِ َؾنِْن مَل

َب بِ  :َؿاَل  َٓ نُفو،وَأْجَتِفُد رأيي  :َؿاَل ، "اهللْدُه يف ُشـ ِة َرُشوِل َؾنِْن مَلْ َجِ " :َؿاَل  (،وشؾم َقِدِه َؾرَضَ

ْؿُد " :يف صدري َوَؿاَل  َق َرُشوَل  هللاحْلَ ، وادراد " اهللدَِا ُيْريِض َرُشوَل  اهللَرُشوِل  اف ِذى َوؾ 

 ٓ أؿرص يف آجتفاد وافـظر يف ادسلفة .: أي  "ٓ نفوو" :بؼوفه

اد وإظامل افعؼل يف ؾتح باب آجتف وٓ صك أن هذا احلديث افـبوي افؼيف يعد ظؿدة     

ؾنن وجد بافـظر يف ـتاب اهلل،  ه(، حقث بدأ شقدكا معاذ بن جبل )ريض اهلل ظـإػ يوم افؼقامة

ؽاًم من ـتاب اهلل تعاػ يـطبق ظؾقفا واؿًعا َحَؽَم ؾقفا بام ورد يف يف ادسلفة مـاط افػتوى ُح 

ت طـي أم ـان حؽاًم ؿطعي افثبو ،شواء أـان حؽاًم ؿطعي افثبوت وافدٓفة ،ـتاب اهلل

ع حتؼق ادـاط واكطباق افـص م  إظامل افعؼل يف اشتخالص احلؽم،أي مما حيتاج إػ ،افدٓفة

ا ؿرنكق ا ٓ ؿطعي افدٓفة وٓ طـقفا اكتؼل إػ شـة رشول  افواؿعظذ ، ؾنن مل جيد يف ادسلفة كص 

أو  ،ان جمؿؾهأو بق ،شواء أـان آكتؼال فتػسر افـص افؼرنين :اهلل )صذ اهلل ظؾقه وشؾم(

ة حلؽم تػصقع يف ضوء ادؼاصد افعام، أم ـان حديًثا مـشًئا أو ختصقص ظؿومه ،تؼققد مطؾؼه

                                                           

 (. 3592ؿضقة ، باب اجتفاد افرأي يف افؼضاء ، حديث رؿم )ـتاب إ –( شـن أيب داود 5)



لفة أو مل جيد ؾقفا ، ؾنن مل جيد حديًثا ؿاضًعا باحلؽم يف ادسفؾتؼيع ادتضؿـة يف ـتاب اهلل

 .أيه دون تؼصر، ظؿد إػ إظامل افعؼل وؿقاس إصباه وافـظائر، واجتفد رحديًثا أصالً 

    :وفـا يف ذفك وؿػات 

ـان ؿد بعثه افـبي )صذ اهلل ظؾقه  ل )ريض اهلل ظـه(ـبن جب ا معاذـقدكـأن ش :إوػ     

إذا مل أجد حؽاًم يف  :وشؾم( إػ افقؿن يف حقاته )صذ اهلل ظؾقه وشؾم(، ومل يؼل فه شقدكا معاذ

 أكتظر أو أتوؿف حتى )صذ اهلل ظؾقه وشؾم(، وٓ يف شـة رشول اهلل ـتاب اهلل تعاػادسلفة يف 

، بل  ظؾقه وشؾم( مـه ذفك ، ومل يطؾب افـبي )صذ اهللقك رشوًٓ أرجع إفقك أو شلرشل إف

تى مراجعته ، ومل يطؾب مـه حد يف حقاته )صذ اهلل ظؾقه وشؾم(أضؾق فه حرية آجتفا

 :، ؿائال فهرــفـظاد واـــة فالجتفــ، بل ترك فه مساحة واشعوظرض ما يؼِض به ظؾقه

ْؿُد " َق  اف ِذى هلل احْلَ  ." اهلل َرُشوَل  ُيْريِض  دَِا اهلل ُشولِ رَ  َرُشوَل  َوؾ 

ِذِه )ظز وجل(  اهللإِن  " :ؿال )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( أن افـبي :افثاكقة   َيْبَعُث هِلَ

ا ِديـََفا ُد هَلَ لِّ ِماَئِة َشـٍَة َمْن جُيَدِّ ـُ ِة َظَذ َرْأِس  ُم  ْٕ يد ٓ يؽون إٓ وضبعي أن هذا افتجد، "ا

، وؿراءة افواؿع ؿراءة جديدة يف ضوء ومراظاة طروف افعرص ومستجداته بآجتفاد وافـظر

 ادؼاصد افعامة فؾتؼيع.

ي )صذ اهلل ظؾقه وشؾم( من هنج افـب فؼد صار افصحابة )رضوان اهلل ظؾقفم( ظذ :افثافثة

شقدكا ظؿر بن اخلطاب )ريض اهلل ظـه( يبعث برشافته افتارخيقة يف افؼضاء إػ ؾفذا  بعده،

بن من ظبد اهلل ظؿر "، وـان مما ورد ؾقفا إصعري )ريض اهلل ظـه(كا أيب موشى شقد

أما بعد ؾنن  افؼضاء َؾريضٌة حمؽؿة وُشـّة  :أمر ادممـغ إػ أيب موشى إصعرياخلطاب 

نِس بغ افـاس يف جمؾسك و، ٓ كػاَذ فه ؾنكه ٓ يـػع تؽؾٌُّم بحق ،إفقك ؾاؾَفْم إذا ُأْديِلَ ، مّتبعة

افَػفَم افػفَم  ... ظدفكضعقٌف من  يقلسوَوجفك َحت ى ٓ يطَؿَع ذيٌف يف َحْقػك وٓ 

، (صذ اهلل ظؾقه وشؾم)ظـدما يتؾجؾج يف صدرك ممّا مل يبؾْغك يف ـتاب اهلل  وٓ يف شـ ة افـبّي 

                                                           

ُر يِف َؿْرِن ادِْاَئِة ، حديث رؿم ) -( شـن أيب داود 6) ـَ  (.4293ـَِتاب ادَْاَلِحِم ، َباُب َما ُيْذ



صَبففا باحلّق ثم اظِؿد إػ أحبِّفا إػ اهلل  وأ ،اظرف إمثاَل وإصباه وِؿِس إموَر ظـد ذفكو

 ."ؾقام ترى

ومل يطؾب ظؿر )ريض اهلل ظـه( من أيب موشى إصعري )ريض اهلل ظـه( افتوؿف حتى      

، وإن ـان ذفك مما هو افـاس ظذ ادسلفة عَ ب مـه حتى مَجْ ، ـام أكه مل يطؾأيضا يرجع إفقه

 يػعل ذفك متى ادجتفد إكام، ؽر أن ويل إمر أو مستحب ومـدوب ؾقام حيتاج إػ ذفك

، مع تلـقدكا ظذ أن رأي احلاـم يؼطع اخلالف يف ادختؾف ؾقه فؾؿصؾحة ادعتزة إفقه احتاج

 .ضوء ادؼاصد افعامة فؾؼع احلـقفيف 

أن أي تغقر أو جديد يف تـاول ؿضايا اخلطاب افديـي ظز تاريخ ٓ بد أن كضع يف اظتباركا -7

ع أو اتػاق ؿبل آختبار ددد أو ؾسات زمـقة تطول افبؼية ٓ يؿؽن أن يؽون موضع إمجا

وتؼرص وؾق ؿـاظات ادجددين وصؿودهم واجتفادهم وؿدرهتم ظذ اإلؿـاع برؤاهم افػؽرية 

ؿوا اجلديدة، وأن افتؼؾقديغ وادحاؾظغ وادستػقدين من إوضاع ادستؼرة ٓ يؿؽن أن يسؾِّ 

، وبؿؼدار ظؼالكقة ادجددين وظدم صطط فسفوفة افتي يطؿح إفقفا ادجددونبافرسظة وا

اشتعداد ادجتؿع فتؼبل ادحسوبغ ظؾقفم يف افذهاب إػ أؿىص افطرف أخر يؽون 

 .، بؼطعفم افطريق ظذ أصحاب افػؽر اجلامد وادتحجر من ضعـفم يف مؼتلأؾؽارهم

وأٓ ، يـضبط بؿقزاين افؼع وافعؼلأن  افذي كسعى إفقه جيبأن افتجديد ظذ كمـد  -8

حتت سك هنًبا فغر ادمهؾغ وؽر ادتخصصغ أو ادتطاوفغ افذين يريدون هدم افثوابت يُ 

ػفا من ، دا يؽتـة واخلطورةـاية افدؿـــة يف ؽـرحؾــد، واقـزان دؿقـ، ؾادقددظوى افتجدي

أجر، وإن اجتفد ، ؾادتخصص ادمهل إذا اجتفد ؾلخطل فه حتديات يف افداخل واخلارج

، ؾنن أما من جرأ ظذ افػتوى بغر ظؾم، ؾؾه أجران، إول ٓجتفاده وأخر إلصابته ؾلصاب

، إول ٓؿتحامه ما فقس فه بلهل ، وأخر دا عؾقه وزر، وإن أخطل ؾعؾقه وزرانأصاب ؾ

                                                           

( 4/207ـتاب يف إؿضقة وإحؽام وؽر ذفك ، ـتاب ظؿر )ريض اهلل ظـه( إػ أيب موشى ) -شـن افدارؿطـي( يـظر: 7)

( حتؼقق: ضه ظبد افرءوف ، ط: دار 1/85ٓبن ؿقم اجلوزية )دار ادعرؾة ، بروت، فبـان، وإظالم ادوؿعغ ظن رب افعادغ 

 اجلقل، بروت.



ات حتتاج إػ من ، يف طل أوؿادجتؿع وافدين مًعا يف ؽـى ظـفايستب ظذ خطئه من نثار ـان 

 .هيدم يبـي ٓ من

كمـد أن ادساس بثوابت افعؼقدة وافتجرؤ ظؾقفا وإكؽار ما اشتؼر مـفا يف وجدان إمة ـام      

، ٕن اجلامظات وخاصة يف طل افظروف افتي كؿر هبآ خيدم شوى ؿوى افتطرف واإلرهاب 

فه  مما يـبغي افتـبه: ادتطرؾة تستغل مثل هذه افسؼطات فسويج صائعات افتػريط يف افثوابت 

بد أن كؼِض ظذ افتسقب من  واحلذر مـه ، ؾنذا أردكا أن كؼِض ظذ افتشدد من جذوره ؾال

فؽل رء  :ويؼوفون، ومضاد فه يف آجاه ادؼدارفه يف  ، ؾؾؽل ؾعل رد ؾعل مساوٍ جذوره

ؾنن أكت أمسؽت بلحد افطرؾغ مال أخر، وإن أكت أمسؽت بافوشط  ،ضرؾان ووشط

ّٓ  به اهلل أَمرَ  أْمرٍ  من ما" : )رمحه اهلل( وفذا ؿال اإلمام إوزاظياشتؼام فك افطرؾان،   إ

ؾـحن مع  "افّتؼصر أو افغؾوّ : أصاب أهّيام يبايل وٓ بخصؾتغ ؾقه افّشقطان ظارض

افتسقب، ومع افسامحة ٓ افتػريط، ومع آفتزام افديـي وافؼقؿي  افتعسر وٓ افتقسر ٓ مع

تشدد أو تطرف أو مجود أو اكغالق، ؾبغ افتشدد وآفتزام خقط جد  وإخالؿي دون أي

وافعاؿل من يدرك هذه افػروق افدؿقؼة، ويؼف  ،دؿقق، وبغ افتقسر وافتسقب خقط جد دؿقق

 ظؾوم يف كؼل اإلمام افسقوضي يف ـتابه اإلتؼانوؿد ؽر ؽاؾل ظـفا،  ،ا هلافً اؿِ ظـد حدودها ؾَ 

 إِْبَراِهقمَ  ْبنِ  ُمَضاِرِب  ْبنَ  إِْبَراِهقمَ  إِْشَحاَق  َأَبا كه ؿال : َشِؿْعُت ، ظن اداوردي أ افؼرنن

َسْغَ  َشَلْفُت : َيُؼوُل  َأيِب  َشِؿْعُت : َيُؼوُل  َك : َؾُؼْؾُت  اْفَػْضلِ  ْبنَ  احْلُ ِرُج  إِك   َواْفَعَجمِ  اْفَعَرِب  َأْمَثاَل  خُتْ

ُُمورِ  َخْرُ  "اهلل ـَِتاِب  يِف  َجُِد  َؾَفْل  اْفُؼْرننِ  ِمنَ  ْٕ  ؿوفه :َمَواِضَع  َأْرَبَعةِ  يِف  َكَعمْ : َؿاَل  ؟"َأْوَشاُضَفا ا

                                                           

 شـة بعؾبك يف ُوفد ، زماكه يف افشام أهل إمام إوزاظي، حُيؿد بن ظؿرو بن افرمٰحن ظبُد  ظؿرو أبو احلاؾظ اإلمام: هو (8)

ة ـبار من انوـ ، هـ88 ة، وافُسـ ة اإلشالم ظن ادُداؾعغ إئؿ   افـبالء أظالم شر. )هـ157 شـة بروت يف تويف افـبوي 

7/107. ) 

  ( ط: دار افؽتاب افعريب.332ادؼاصد احلسـة فؾسخاوي  ، ص )( 9)

 فؾؽتاب افعامة ادرصية اهلقئة: كؼ ، مإبراهق افػضل أبو حمؿد: حتؼقق،  48/ 4 فإلمام افسقوضي  افؼرنن ظؾوم يف اإلتؼان (10)

 . م1974/ هـ1394: افطبعة ،



 معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس ُّٱ: تعاػ

 مل خل حل جل مك لك ُّٱ: وؿوفه تعاػ، َّحف جف مغ

 جه ين ىن من ُّٱ: ؿوفه تعاػ، و َّمم خم حم جم هل

وؿوفه تعاػ :  ، َّيي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 . َّني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زنُّٱ

كمـد ظذ أمهقة ثؼاؾة افتػؽر يف شائر جواكب احلقاة افػؽرية وافسقاشقة وآؿتصادية  -9

واخلروج من دائرة افؼوافب اجلاهزة وإكامط اجلامدة إػ رؤية تتسم بافػؽر  ،واإلدارية

وظؾقـا مجقًعا أن كعؿل ظذ حتريك هذا اجلؿود من خالل افعؿل ظذ كؼ ثؼاؾة  ،وإظامل افعؼل

 ؾنن هـاك من يعتز، وادـتديات واحلؾؼات افـؼاصقة افثؼاؾقة تػؽر من خالل افصافوكاتاف

حتى وإن مل يؽن فألمر ادجتفد  :جمرد افتػؽر يف افتجديد هو خروج ظذ افثوابت وهدم هلا

أو بام هو معؾوم من افدين بافرضورة وما هو ؿطعي افثبوت ؿطعي  ،ؾقه أدكى صؾة بافثوابت

أكاس ٓ ظؾم  -وافتؽػر وافتخوين واإلخراج من افدين-ود ـد تبـى مـفج اجلؿـؾؼ ،افدٓفة

أو دارد افعؾوم  -وٓ هم من ادجتفدين وٓ حتى من أهل آختصاص  ،هلم وٓ ؾؼه

، افتجفقلثم ع بافتبديع، ــرمي ادجتؿ، مرسظغ يف - رةــا ادعتبـــافؼظقة من مظاهن

مما يتطؾب حرـة  : هتم إػ افتػجر واشتباحة افدماءل إمر بغالــ، حتى وصؾافتؽػر

، حتى كخؾص ادجتؿع اجفة اجلؿود وافػؽر ادتطرف مًعاابة دورسيعة وؿوية وؽر هقّ 

ا . ـً  واإلكساكقة من خطر افتطرف افػؽري وما يتبعه من تبـي اإلرهاب مـفًجا وشؾو

*    *    * 

                                                           

 . 68افبؼرة: ( 11)

 . 67افػرؿان: ( 12)
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