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  :مدخل متهيدي

واحلج، وال يتجاوزها  الزكاة والصومعلى ارتياد املسلمني للمساجد، وأداء  الشرع اإلسالمي ظل منغلقا وحكرا من الناس من يزعم أن
طار الشرع احملدود النصوص، إىل غريها   وأن ما يستجد يف حياة الناس من قضاI ووقائع ال تكاد جتد هلا حال وحكما يف إ
  فما وجهة نظرك جتاه هذا الزعم؟ 
  كيف تفنده؟ف. فإن كان موقفك الرفض 
طرةالنصوص    :للدرس املؤ

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :دراسة النصوص وقراءZا
I – اZعرض النصوص وقراء:  

  :)اإلدغام(القاعدة التجويدية  -  1
، "يرملون"مجعت يف كلمة  ،وحروفه ستة ،التقاء حرف ساكن حبرف متحرك فيصريان حرفا واحدا مشددا من جنس الثاين :اإلدغام

ص بغنة   )ر.ل(حروفه  ،وإدغام بغري غنة ،)يومن(جمموعة يف كلمة حروفه  ،وهو نوعان إدغام oق
II  - اr توثيق النصوص والتعريف:  

  :النحلسورة التعريف ب – 1
آية، ترتيبها السادسة عشر يف املصحف  128فهي مدنية، عدد آZIا  128إىل اآلية  126عدا من اآلية  مكية ما :سورة النحل

وتدل على األلوهية  ،الشتماهلا على تلك العربة البليغة اليت تشري إىل عجيب صنع اخلالق rذا االسمالشريف، نزلت بعد سورة الكهف، مسيت 
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 )المعاصرة القضايا على واالنفتاح التجديد( لإلسالم العامة الخصائص
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إىل جانب ذلك  ،)األلوهية والوحي والبعث والنشور(rذا الصنع العجيب، سورة النحل من السور املكية اليت تعاجل موضوعات العقيدة الكربى 
  .تتحدث عن دالئل القدرة

  :هريرة �يب التعريف – 2
 يف األسود أبو مشس عبد امسه كان اهلجرة، قبل 19 عام يف احلجاز مدينة يف ولد الدوسي، صخر بن الّرمحن عبد هو :هريرة أبو

 خيرب غزوة وشهد هريرة أبو أسلم هريرة، �يب لُّقب عامراً، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مساه وقد عاما، 16 العمر من يبلغ كان بينما اإلسالم اعتنق اجلاهلية،
 ورعاً، تقّياً  كان للحديث، روايةً  الصحابة أكثر من كان هلذا النبوة، معجزات من معجزة ويعد سنوات، أربع حوايل صحبه كما ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مع
 ما العمر من يبلغ كان وقد هـ، 57 عام يف أمانته هللا أخذ حيث عاما، 47 بــ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بعد هريرة أبو ُتويف �إلساءة، اإلساءة يرد يكن مل

  .عاما 78 يقارب
  :طلحة بن وسىمبالتعريف  -  3

 �جلنة، املبشرين العشرة أحد هللا عبيد بن طلحة أبوه التيمي، القرشي هللا عبيد بن طلحة بن موسى عيسى أبو وه :طلحة بن موسى
 فيه ليظن حىت ،اخلشوع شديد الكالم، قليل السكوت، كثري كان أنه يروى لصالحه، �ملهدي يلقب كان ،النبوي احلديث روى ¡بعي وهو

  .هـ103 سنة فيها وتويف الكوفة إىل انتقل سنة، عشرة ثنيتا ولزمه عفان بن عثمان زمن أدرك الدائمتني، والكآبة احلزن
III - فهم النصوص: 

 :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o oتوضيحا وتفسريا واستيعا� لكل شيء :تبيا. 
o العصر حييي التدين يف نفوس الناس، :جيدد Iوجيتهد يف استيعاب اإلسالم لقضا. 
o العلم بغري يقني، وإدراك الذهن الشيء مع ترجيحه وقد يكون مع اليقني :الظن. 
 :املضامني األساسية للنصوص – 2
 .بيان استيعاب اإلسالم جلميع التطورات احلاصلة، وقدرته على حل اإلشكاالت املستجدة عرب العصور �
  .دد أمر دينها حىت يظل دائما صاحلا لكل زمان ومكاناألمة �ن جيهلذه  هللا تعاىل ضمان �
  .وجوب تضافر جهود علماء األمة من خمتلف التخصصات للقيام بواجب االجتهاد وجتديد الدين �

  :حتليل حماور الدرس ومناقشتها
I –  يف اإلسالم التجديدمفهوم وأصول:  

 :التجديد مفهوم – 1
ميارسه  ،هو االجتهاد يف القضاI اجلديدة اليت تظهر يف الزمان واملكان: واصطالحا ،توضيح الشيء وتصريه جديدا :لغة :التجديد

والتوصل إىل احلكم  ،نسيانالعاليم اليت حرفها التقليد أو االنفتاح اليت تكون �الجتهاد الشرعي ا¯دد لألحكام والتعلماء األمة لتحقيق خاصية 
  .الشرعي املناسب

  :أصول التجديد يف اإلسالم -  2
ص حدأ االسالمية الشريعة يف التجديد يعترب  ميارسه الذي االجتهاد طريق عن يتحقق وهو، االسالمي الدين rا ميتاز اليت اخلصائ

 التجديد يكون بل، املعامالت وأصول العبادات وشعائر كالعقائد الدين ثوابت يف النقصان وأ �لزIدة التجديد يكون وال ،االسالم علماء
طئة املعتقدات بتصحيح  من rما يرتبط ما مع والسنة ن�لقرآ ملما يكون نأ ا¯دد يف ويشرتط، الزمن من ردحا الشريعة هلا تعرضت اليت اخلا
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 االجتماعي للواقع مستوعبا يكون نأ فيه يشرتط كما ،والكتاب السنة نصوص فهم على املساعدة الفنون وسائر والبيان كاللغة وقواعد دواتأ
  .االحنراف مظاهر وتصحيح حكاماأل تنزيل على ذلك يساعده حىت وفعالياته مؤثراته بكل
II  - وجماالت التجديد يف اإلسالم ضوابط:  

  :يف اإلسالم التجديد ضوابط – 1
وأصول املعامالت  لذلك يكون االجتهاد يف العقائد والعبادات االجتهاد يف اإلسالم حمكوم بضوابط حىت ال ينقلب إىل حتريف للدين،

  .مطلو� وممدوحا ،...قتصادية والعلمية والثقافية ، ويكون االجتهاد فيما حيقق مصاحل األمة يف ا¯االت االجتماعية واالممنوعا ومذموما
  :يف اإلسالم جماالت التجديد -  2

 :مها ،لتجديد جماالن
، وجتديدها يكون ºزالة اآل¹ر السلبية ...املتعلقة �لعقائد والعبادات وأصول املعامالت احلنيف واليت قررها ديننا  :الثوابت القطعية �

  ...اليت تصيبها بفعل التقليد واالبتداع 
ويتم التجديد فيها ºعطائها احلكم الشرعي املناسب هلا، ومن  :النوازل واملستجدات النامجة عن تغري أمناط العيش عرب الزمان واملكان �

مما ال يعارض  ،ذلك االجتهاد والتجديد يف تدبري شؤون احلياة االقتصادية والعلمية والثقافية واالجتماعية والفنية والتقنية وغريها
  .فذلك مطلوب وممدوح ،مقاصد اإلسالم وقيمه

III - اإلسالم يف ومكانته ا¯دد صفات:  
  :وصفاته ا¯دد – 1

هو الذي يتصدى ملهمة التجديد، ويشرتط فيه أن يكون ورعا تقيا، مستوعبا للقرآن والسنة، عاملا بقواعد اللغة العربية، عارفا  :ا¯دد
  .وميكن أن يكون ا¯دد فردا أو مجاعة، على حاجات الناس املتجددة مطلعا ،�لوقائع واألحوال اليت يعيشها عصره

  :مكانة ا¯دد يف اإلسالم – 2
تتجلى مكانة ا¯دد ا¯تهد يف اإلسالم يف كونه وريث األنبياء يف محاية الدين من كل حتريف، و½ويل فاسد، وأوجب هللا احرتامهم 

  .وتوقريهم يف الدنيا، ورد األمر إليهم عند التنازع
IV  - ضرورة االنفتاح والتجديد يف تطور ا¯تمعات اإلسالمية  

الشريعة اإلسالمية من عوامل املرونة ما جيعل أحكامها تساير كل مستجدات العصر وتستوعب كل قضاI اإلنسان يف خمتلف متتلك 
  :وتتجلى هذه العوامل يف العناصر التالية، األزمنة واألمكنة

الدين، : وهي. كل أحكام الشريعة إىل حفظها ورعايتها  وتتمثل يف مخس مقاصد تسعى :حتديد مقاصد عامة للشريعة اإلسالمية �
والنفس، والعقل، والعرض، واملال، أما ما يستجد من أحكام فينبغي أن يكون معيار االجتهاد يف استنباط احلكم الشرعي له هو جواز  

  .كل ما يقيم هذه املقاصد اخلمسة، وحرمة كل ما يضر rا
فمثال أمرo هللا  ،ألن من شأÁا أن تتغري بتغري الزمان واملكان، وتغري العادات :ألحكام الشرعيةعدم حتديد الوسائل والطرق يف تطبيق ا �

وتشيعه  ،لكنه يف الوقت نفسه ترك للناس حرية إبداع الوسائل اليت حتقق مبدأ العدل ،تعاىل بتحقيق العدل �عتباره من القيم السامية
  .بني الناس

ص فيها فتح � وبذلك رغب اإلسالم يف  :ا¯ال بني العلماء املتخصصني لالجتهاد يف البحث عن األحكام الشرعية يف القضاI اليت ال ن
  .املخطئ وأاالجتهاد وأجزل الثواب للمجتهدين سواء املصيب منهم 

  .ى قضاI العصرهذه العوامل كلها تشهد مبرونة اإلسالم وقابليته الستيعاب كل املستجدات واالنفتاح عل
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