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 تجديد الخطاب الديني في العقيدة اإلسالمية

 د. ياسر أحمد سالم ربابعة
 كمية عجمهن الجامعية-جامعة البمقاء التطبيقية 

 قدم العمهم األساسية
 ممخص ال

رسؾلشا اليادي األميؽ كعمى آلو كصحبو كمؽ تبعيؼ بإحداف إلى الحسج هلل رب العالسيؽ كالرالة كالدالـ عمى 
، كتأصيل مرظمح التججيج في  يـؾ الجيؽ. تتشاكؿ ىحه الجراسة التججيج في الخظاب الجيشي العقجي مؽ حيث السفيـؾ

، كبياف آراء ضؾء اإلسالـ كاآلثار التي كردت في القخآف الكخيؼ كالدشة السظيخة، التي تتعمق بو كإيزاح أىسية التججيج
العمساء في تججيج الخظاب الجيشي العقجي كالتحجيات التي تؾاجو تججيج الخظاب الجيشي العقجي. كتعتسج ىحه الجراسة 
السشيج االستقخائي التحميمي الحي يقـؾ عمى تتبُّع معالؼ التججيج، ثؼ تحميميا كتحميل آراء العمساء فييا. كسا جاءت في 

امل أصيل كل ما مؽ شأنو االرتقاء بالخظاب الجيشي، كسشيج متججد يؾافق كل عرخ اإلسالـ الحي عالج بسشيج ش
كيحقق كل مرمحة تخجـ الجيؽ اإلسالمي كالجعؾة اإلسالمية تشظمق مؽ كحجة السدمسيؽ. كتشظمق الجراسة مؽ فخضية 

في العقيجة مع اليقيؽ مفادىا أفَّ التججيج حاجة متغيخة كمتظمب قائؼ كحاجة دائسة في كل عرخ، فيل ىشاؾ تججيج 
_ ىل التججيج في الخظاب الجيشي مؾجؾد في ١بأنيا أصل الجيؽ،؟، كيحاكؿ البحث اإلجابة عؽ األسئمة التالية: 

_ كيف تعامل العمساء مع التججيج في جانب ٣_ ما ىي ضؾابط التججيج في العقيجة اإلسالمية؟ ٢الجانب العقجي؟ 
 بيؽ مفيـؾ التججيج في القخآف الكخيؼ كالدشة الشبؾية، كمبحثيؽ، يتشاكؿ األكؿ مشيساالعقيجة؟ كتشقدؼ الجراسة إلى مقجمة ت

اإلشارات الستعمقة بالتججيج كضؾابظو في العقيجة اإلسالمية، كآخخ يتشاكؿ دالالت اإلشارات حؾؿ التججيج كماىيتو في 
 العقيجة ككيف تعامل العمساء معيا، كخاتسة تمخص أبخز نتائج الجراسة كتؾصياتيا. 

 

ABSTRACT 

IN  this study I am going to search about the regeneration of the religious' allocution in 

the Holly Quran ,and in alsunnah. In addition , this study will clarify the importance of 

regeneration ,and shows the scientists  opinions in it . In addition , this study will focus 

on the challenges that faces the religious regeneration.This study depends on the 

inductive analytical method in studying the religious regenerations  aspects , and analyze 

the scientist  points of views of the religious  regenerations  as  the same way that comes 

in AL-Islam which  suits all times and places.This study start from the hypotheses of the 

importance of the religious regeneration as a considerable need in all  ages and  nations 

.The study will answer these questions :Is the religious regeneration in the Islamic  

doctrine ?What are the criterion of the religious regeneration in the Islamic  doctrine 

?How do the scientist  deal with  the religious regeneration ?The study was divided into 

four parts : The first one is the introduction .The second part is talking about the 

indications of the religious regeneration . The third one is showing the evidences of the 

religious regeneration in the Islam . The final part is the conclusion that shows the main 

findings of the study .    
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 قدمةالم

إف الحسج هلل نحسجه كندتعيشو كندتيجيو، كالرالة كالدالـ عمى الخسؾؿ السرظفى كعمى آؿ بيتو كصحبو كمؽ 
سار عمى دربو كاقتفى، أما بعج. إف مرظمح التججيج يعج مؾضؾعا مقتخنا لكل جؾانب الجيؽ اإلسالمي، إف لؼ يكؽ في 

السخكنة كالخمؾد ليحا الجيؽ العغيؼ، فيؾ بحق رفيق كل الجؾىخ فيقتخف باألسمؾب، فيؾ يحسل طبيعة خاصة تزفي 
عشو  داٍع إلى هللا عمى بريخة، كىؾ سالح يسكؽ الجاعية إلى هللا مؽ استسجاد جؾانب الخحسة في إسالمشا، الحي غفل
ؼ، كالتي الكثيخكف، كأنكخه مؽ ىؼ أكثخ، كألرقؾا ما سؾاىا مؽ صفات يبخأ مشيا ديششا الحشيف؛ كاإلرىاب كالغمؾ كالتظخ 

ال يقخىا الجيؽ الحشيف. كحيث أف التججيج بحدب ما ىؾ عاىخ مؽ لفغو، يعظي انظباعا أنو ركح كحياة ليحا الجيؽ 
الحشيف، فيشداؽ لمدامع أف ىحا الجيؽ ما جاء إال كصالحا كمرمحا لكل إنداف في كل زماف كمكاف، كما التججيج إال 

 شيف. تؾعيفا ىجفو خجمة رسالة الجيؽ اإلسالمي الح

إعادة كبعث لسفاىيؼ العقيجة اإلسالمية الرحيحة، بتشقية ما حاكؿ البعض مؽ إلراؽ ما ليذ مشيا  كالتججيج يعجّ 
، كتؾضيح العقيجة الرحيحة بحدب ما جاءت في الكتاب كالدشة كما نقل عؽ الرحابة كالتابعيؽ كتابعي التابعيؽ  بيا

 كالعمساء السدمسيؽ رضي هللا عشيؼ أجسعيؽ. 

 رظمح التججيج مرظمح إسالمي، نجج تأصيمو مؽ حجيث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. فس 

 مفههم التجديد: 

مفخد، كالتججيج في المغة مأخؾذ مؽ الفعل ججد، الججة: مرجر الججيج، كتججد الذيء: مفههم التجديد )لغة(: 
، (1)الشيار، كذلػ ألنيسا ال يبمياف أبجاصار ججيجا. كأججه كججده كاستججه أي صّيخه ججيجا، كمشو الججيجاف: الميل ك 

كيظمق الججيج في المغة عمى معاف مشيا: ضج القجيؼ البالي، يقاؿ جج يجج فيؾ ججيج، كتججد الذيء: صار ججيجا 
كأججه كججده، كاستججه: صيخه ججيجا، كسسي الميل كالشيار الججيجاف: ألنيسا ال يبمياف أبجا، كيقاؿ: ال أفعل ذلػ ما 

، فالتججيج إذف يتكؾف مؽ (3). كالججيج: كجو األرض، كالجسع أججة كججد كججد(2)جيجاف أي الميل كالشياراختمف الج
ثالثة معاف مترمة كىي: أف الذيء السججد قج كاف في أكؿ أمخه مؾجؾدا كلمشاس بو عيج، كأف ىحا الذيء قج طخأ 

. (4)الحالة التي كاف عمييا قبل أف يبمى كيخمق عميو ما غيخه كأباله كصار قجيسا، كأف ذلػ الذيء قج أعيج إلى مثل
 . (5)فالتججيج ىؾ االحتفاظ بالقجيؼ، كتخميؼ ما بمي مشو، كإدخاؿ التحديؽ عميو، ألف التججيج إنسا يكؾف لذيء قجيؼ

 التجديد في االصطالح: 
                                                           

(دار 3/111ىـ( )711اإلفريقى )ادلتوىف:  لسان العرب : دمحم بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى (1)
 ه. 1414 -بريوت ،الطبعة: الثالثة  -صادر 

(، والقاموس احمليط، رلد 111/ 3لسان العرب، أليب الفضل مجال الدين دمحم بن مكرم بن منظور اإلفريقي ادلصري، دار صادر، بريوت، ) (2)
 .347 -346م، ص 1987ه/ 1407، 2الدين دمحم بن يعقوب الفريوز آابدي، حتقيق، مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، ط 

اىيم أنيس، د. عبد احلليم منتصر، عطية الصواحلي، دمحم خلف هللا أمحد، أشرف على الطبع/ حسن علي عطية، دمحم ادلعجم الوسيط، د. إبر  (3)
 .291/ 1(. والقاموس احمليط، للفريوزآابدي، 110/ 1م(، )1972ه/ 1392، )2شوقي أمني، ط 

 .92/ 1محد بن دمحم بن علي ادلقري الفيومي، (، وادلصباح ادلنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، أ111/ 3لسان العرب، ) (4)

 (.27ه(، ص )1406(، )1الفقو اإلسالمي بني األصالة والتجديد، د. يوسف القرضاوي، دار الصحوة ط ) (5)
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 . (6)" قاؿ العمقسي: "معشى التججيج إحياء ما انجرس مؽ العسل بالكتاب كالدشة كاألمخ بسقتزاىسا

كقاؿ السشاكي عشج شخح معشى: "يججد ليا أمخ ديشيا":ما انجرس مؽ أحكاـ الذخيعة كما ذىب مؽ معالؼ الدشؽ 
 . (7)كخفي مؽ العمـؾ الجيشية الغاىخة كالباطشة "

كقاؿ السؾدكدي: " التججيج في حقيقتو ىؾ: تشقية اإلسالـ مؽ كل جدء مؽ أجداء الجاىمية، ثؼ العسل عمى إحيائو 
 . (8)لرا محزا عمى قجر اإلمكاف "خا

كلعل تحجيج العمقسي بأف التججيج ىؾ إحياء لسا انجرس مؽ العسل بالكتاب كالدشة ىؾ السعشى األقخب لمتججيج 
 بسعشاه االصظالحي. 

 النصهص التي جاء فيها التجديد في القرآن والدنة: 

 أوال: القرآن الكريم: 

[. كقاؿ تعالى: }َكَقاَؿ الَِّحيَؽ 49]اإلسخاء:  {ِعَغاًما َكُرَفاًتا َأِئشَّا َلَسْبُعؾُثؾَف َخْمًقا َجِجيًجا تعالى: }َكَقاُلؾا َأِئَحا ُكشَّا قاؿ
ٍؽ ِإنَُّكْؼ َلِفي َخْمٍق َجِجيٍج{ ]سبأ:  ْقُتْؼ ُكلَّ ُمَسدَّ ُلؾا َأِئَحا َضَمْمَشا [. كقاؿ تعالى: }َكَقا7َكَفُخكا َىْل َنُجلُُّكْؼ َعَمى َرُجٍل ُيَشبُِّئُكْؼ ِإَذا ُمدِّ

ِؿ َبْل ُىْؼ ِفي َلْبٍذ ِمْؽ َخْمٍق 10ِفي اأْلَْرِض َأِئشَّا َلِفي َخْمٍق َجِجيٍج{ ]الدججة:  [. كقاؿ تعالى: }َأَفَعِييَشا ِباْلَخْمِق اأْلَكَّ
بسعشى اإلحياء  [. كالسالحع أنو لؼ يأت في القخآف الكخيؼ لفع ججد أك تججيج، كإنسا كردت كمسة ججيج15َجِجيٍج{]ؽ: 

 كاإلعادة لسا كاف مؾجؾًدا كبمى كدرس. 

 ثانيا: التجديد في الحديث النبهي: 

قاؿ: ))إف هللا عد كجل يبعث ليحه األمة عمى رأس كل مئة  -ملسو هيلع هللا ىلص-عؽ رسؾؿ هللا  -فيسا أعمؼ-عؽ أبي ىخيخة  
اإليمان ليخمق قي جهف أحدكم كما بخمق الثهب الخمق، فاسألها هللا أن إن ،قؾلو ملسو هيلع هللا ىلص: ))(9)سشة مؽ يججد ليا ديشيا((
أكثروا ((، قيل: يا رسؾؿ هللا، ككيف نججد إيسانشا؟ قاؿ: ))جددوا إيمانكم. كقؾلو ملسو هيلع هللا ىلص: ))(10)((يجدد اإليمان في قمهبكم
 . (11)((من قهل: ال إله إال هللا

                                                           
 .260/ 11ه، 1415، 2عون ادلعبود شرح سنن أبو داود، دمحم مشس احلق العظيم آابدي أبو الطيب، دار الكتب العلمية، ط  (6)

 .9/ 1ه، 1356القدير شرح اجلامع الصغري من أحاديث البشري النذير، دمحم عبد الرؤوف ادلناوي، ادلكتبة التجارية، القاىرة، فيض  (7)

م، دار الفكر احلديث، 1967ه/ 1386، 2موجز جتديد الدين وإحيائو وواقع ادلسلمني وسبيل النهوض هبم، أبو األعلى ادلودودي، ط  (8)
 .52لبنان، 

ْستاين )ادلتوىف: أبو دا (9) جِّ ىـ( ،سنن أيب داود  275ود : أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس ِّ
 م. 2009 -ىـ  1430زَلمَّد كامِّل قره بللي ، دار الرسالة العادلية ، الطبعة: األوىل،  -( ، حتقيق: شَعيب األرنؤوط 6/349)
 (.45/ 1درك: )رواه احلاكم يف ادلست(10)
(، من طريق صدقة بن موسى الرقيقي، وقال: صحيح اإلسناد ومل 285/ 4(، واحلاكم يف ادلستدرك )359/ 2أخرجو أمحد يف مسنده )(11)

 ( وقال268/ 2خيرجاه وتعقبو الذىيب يقولو: )صدقة ضعفوه(، وقال ادلنذري يف الرتغيب والرتىيب، ورواه أمحد والطرباين وإسناد أمحد حسن )
(، ويف موضع آخر رواه، أمحد وإسناده جيد وفيو مسري بن هنار وثقو ابن حبان 82/ 2اذليثمي يف اجملمع: رواه امحد والطرباين ورجال امحد ثقات )

 (.332/ 1(، وحسنو العجلوين يف كشف اخلفاء )52/ 4)
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 عقيدة اإلسالمية: المبحث األول: ضهابط التجديد في ال

 الحخص الذجيج عمى السحافغة عمى أصؾؿ الجيؽ كفخكعو: أوال: 

فالتججيج ال يرح إال بالسشيج اإلسالمي كباألدكات كاآلليات التي تشدجؼ مع السحتؾى السقجس لإلسالـ. فالبج أف 
الذخعية أك يخل بيا، ليذ يعتسج السججد عمى مشيج القخآف الكخيؼ كالدشة السظيخة، فالتججيج الحي يرادـ الشرؾص 

ُسؾَؿ  َ َكَأِطيُعؾا الخَّ تججيجا، كإنسا تغييخ كتبجيج، ألف األصل ىؾ التسدػ بالشرؾص الذخعية لقؾلو تعالى: }َكَأِطيُعؾا َّللاَّ
الذخعية القظعية ال  [، فأي فكخ يتعارض مع الشرؾص12َفِإْف َتَؾلَّْيُتْؼ َفِإنََّسا َعَمى َرُسؾِلَشا اْلَباَلُغ اْلُسِبيُؽ{ ]التغابؽ: 

 . (12)اعتبار لو

 التفخيق بيؽ الثؾابت كبيؽ ما يقبل التغييخ: ثانيا: 

فأصؾؿ العقيجة: كاإليساف باهلل كمالئكتو ككتبو كرسمو كاليـؾ اآلخخ كالقجر خيخه كشخه. كأصؾؿ الذخيعة كأركاف 
اإلسالـ كجسيع شعائخ التعبج كالرالة كالدكاة كالرياـ كالحج. كالؾاجبات السشرؾص عمييا كبخ الؾالجيؽ كصمة 

الؾفاء كاألمانة كنحؾىا كالسحخمات كالدنا كالخسخ كنحؾىا األرحاـ... كغيخىا كثيخ، كقيؼ الدمؾؾ كاألخالؽ كالرجؽ ك 
كل ىحه ثؾابت ال يسكؽ أف تغيخ، أك يتبجؿ الحكؼ فييا، كإنسا السخاد بتججيجىا ىؾ إحياء الفيؼ الرحيح ليا، كإزالة ما 

لعقجية؛ فإنيا عمق في أذىاف الشاس مؽ شبيات كشؾائب حؾليا، كإعادتيا لتحكؼ بيؽ الشاس، أما السدتججات كالشؾازؿ ا
 تخزع لشرؾص الذخع لتحكؼ فييا. 

اعتساد طخيقي السعخفة الشقمية كالعقمية في العقيجة، فالسعخفة الشقمية مرجرىا بذقيو الكتاب كالدشة، كالسعخفة ثالثا: 
العقمية مرجرىا الكؾف بذقيو الظبيعي كالبذخي، كذلػ كفق قاعجة مؾافقة صحيح السشقؾؿ لرخيح السعقؾؿ، كدرء 

 . (13)ارض العقل كالشقلتع

رد الذبيات العقجية الحجيثة، كالؾقؾؼ في كجو التحجيات الخاىشة مثل اإللحاد، كالسادية الججلية، رابعا: 
كالساركدية، كالساسؾنية، كالبابية، كالبيائية، كالقاديانية كنحؾىا، فيحه التيارات ال تختمف مع اإلسالـ في الفخكع فحدب، 

ركاف، فسؽ أكجب الؾاجبات عمى عمساء العقيجة، أف يبيشؾا لذباب اإلسالـ كعامتيؼ دالالت ىحه كإنسا في العقيجة كاأل
السحاىب الؾافجة، كيفزحؾىا في كل محفل، كيعسمؾا عمى تبريخ العالؼ اإلسالمي بأىجافيؼ كأككارىؼ كأنجيتيؼ كالسشتسيؽ 

 . (14)إلييؼ

زايا الخالفية: فال يجؾز أف يتتبع الفكخ التججيجي أف يخاعي الفكخ التججيجي عجـ التخكيد عمى القخامدا: 
 .(15)مؾاطؽ الخالؼ كيشذخىا بيؽ العامة، فاجتخار القزايا القجيسة لؽ يعؾد عمى ىحه األمة بخيخ أك نفع يختجى

 كقج ذىب الجكتؾر راشج الذيؾاف عشج الحجيث عؽ ضؾابط التججيج فحرخىا بسا يمي : 

                                                           
 .2012، اتريخ: 45ة ، ع احملمادي، سلوى بنت دمحم، جتديد الدين : مفهومو وضوابطو وآاثره، رللة احلكم(12)
 .7انظر: التجديد مفهومو وضوابطو وآفاقو يف واقعنا ادلعاصر، د. عصام أمحد البشري.  (13)

 .432ينظر: جتديد الدين، د. دمحم حسانني،  (14)

 .432ينظر: جتديد الدين، د. دمحم حسانني، (15)
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 تججيج معشى البجعة كعالقتيا بالتججيج كالستظؾر كالثابت في اإلسالـ.. _ مؾافقة الكتاب  متحجثا فييا عؽ١

مشيج الدمف الرالح كتحجث فييا عؽ مفيـؾ الدمفية كالدمف في الترؾر الغخبي ك اإلسالـ كتقجيؼ الذخع   إتباع_ ٢
 عمى العقل.

 16.الؾسيمة ، ثؼ بيشيسا _ صحة الغاية كسالمة٣

 المبحث الثاني: التجديد وماهيته في العقيدة وكيف تعامل العمماء معه: 

نتحجث في ىحا السبحث عؽ التججيج في الخظاب العقجي، حيث التججيج مرظمح إسالمي أصيل مأخؾذ مؽ 
كجل يبعث ليحه األمة عمى رأس كل قاؿ: " إف هللا عد  -ملسو هيلع هللا ىلص-حجيث الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فجاء عؽ أبي ىخيخة عؽ رسؾؿ هللا 

، فقاؿ أحسج بؽ حشبل: إف هللا يقيض لمشاس في رأس كل مئة مؽ يعمسيؼ الدشؽ (17)مئة سشة مؽ يججد ليا ديشيا "
اؾ مججدا ، كحيث أف الحجيث يبيؽ مؾقف الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مؽ السججد، كيحكخ أّف ىش(18)الكحب -ملسو هيلع هللا ىلص  -كيشفي عؽ رسؾؿ هللا 

 سيأتي عمى رأس كل مائة سشة ميستو تججيج الجيؽ أك أمخ الجيؽ. 

كىحه نبؾءة كبذارة مؽ نبي الخحسة ملسو هيلع هللا ىلص، تبعث الظسأنيشة بأف ىحا الجيؽ قج تكفل هللا بحفغو كاستسخاريتو، تارة 
، كتارة أخخى باستسخار حياة الجيؽ مؽ خالؿ بعث ٩الحجخ: َّيل ام مم رن زن من نن ىن ٱُّٱٹٱٹبخمؾده بقؾلو تعالى: 

السججديؽ عمى رأس كل مائة سشة، كىؾ تكفل مؽ طخيق آخخ يزسؽ فيو قجرة ىحا الجيؽ عمى مؾاكبة األحجاث في كل 
زماف كمكاف، كأف يبقى متججدا ُتبعث فيو الحياة كل مجة مؽ الدمؽ، كتججيج العقيجة التي ىي مؽ الثؾابت، فيكؾف 
الثبات في جانب كالتججد كالتغيخ في جؾانب أخخى كفي العقيجة يعشيشا الخظاب العقجي القادر عمى إزالة ما عمق بيحا 
الجيؽ مؽ فيؼ خاطئ، أك الخد عمى الذبيات التي تثار مؽ كقت ألخخ، أك بياف بظالف بعض العقائج السخالفة ككذف 

 زيفيا كبظالنيا. 

لثؾابت كالعقائج األساسية مؽ اإليساف باهلل كمالئكتو ككتبو كرسمو كاليـؾ اآلخخ، فسجاؿ التججيج في العقيجة ليذ ا
كإنسا في الستغيخات كتحخيخ البذخية مؽ الخخافات لتبشى العقيجة عمى أساس سميؼ متيؽ بعيجا عؽ الديف كالجيل التي 

اب الؾعي كالتؾجيو، كتدمل تحجب العقؾؿ عؽ الخؤية الدميسة، كىحه الخخافات باتت تتدمل إلى البعض بفعل غي
القشؾات الفزائية التي تختص ببث الخخافات كالسعتقجات الدائفة بثؾب التجيؽ الذكمي كالغاىخي مسا يؾىؼ العامة أنيؼ 

 دعاة يحسمؾف راية اإلسالـ فيؾقعؾىؼ في شخكيؼ كيكؾنؾا سببا النتذار الكيانة كالعخافة كالذعؾذة كالدحخ 

                                                           
16

 (٩٣٤_٥٨٣ص)  :األصالة والتجديد يف الفكر اإلسالمي انظر  

 
ْستاين )ادلتوىف:  (17) جِّ ىـ( ،سنن أيب داود  275أبو داود : أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس ِّ
 -ىـ  1430زَلمَّد كامِّل قره بللي ، دار الرسالة العادلية ، الطبعة: األوىل،  -( ، حتقيق: شَعيب األرنؤوط 4291(رقم احلديث )6/349)

 م. 2009
 .6/349ادلصدر نفسو ،  (18)
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أف ىحا الجيؽ متيؽ، فيشبغي أف نؾغل فيو بخفق، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: " إف ىحا الجيؽ متيؽ، فأكغمؾا  ككسا أخبخنا الخسؾؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 . (19)فيو بخفق "

 (20)كقاؿ عمي: " حجثؾا الشاس، بسا يعخفؾف أتحبؾف أف يكحب، هللا كرسؾلو ". 
 

فالخظاب يشبغي أف يتالءـ مع السقابل مؽ حيث العسخ كالعمؼ كااللتداـ؛ حتى يتؼ القبؾؿ كالفائجة بالحدشى، بعيجا 
 عؽ التذكيػ كالقدؾة كالتعشيف. 

مؽ الحجيث، كالتججيج يختبط بالسعاصخة في الفكخ  فالتججيج أمخ مختبط بالقؾة، مختبط بالشزارة، مختبط بالحجاثة
 إف تّؼ كفق الزؾابط التي سبق ذكخىا.  كسا ىؾ معمـؾ أمخ محسؾد؛ ألّف أكؿ ما يتبادر لمحىؽ اإلسالمي، كالتججيج

كعميشا أف نعمؼ أف الخسؾؿ عميو الرالة كالدالـ كاف مججدا ببعثتو لسؽ سبقو مؽ إخؾانو األنبياء عمييؼ الدالـ، 
ا الجيؽ الحشيف، مشداقا مع مخكنتو محافغا فكاف آخخ الشبييؽ، كىحا ما يجعل الحاجة لمتججيج ضخكرة ليتفق كخمؾد ىح

 عمى قجاستو. 

يجعؾ  كقج جاء في الحاجة لمتججيج ما ركي عؽ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: صمى لشا رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليمة صالة العذاء، كىي التي
ئة سشة مشيا، ال يبقى مسؽ ىؾ عمى أرأيتؼ ليمتكؼ ىحه، فإف رأس ما»الشاس العتسة، ثؼ انرخؼ فأقبل عميشا، فقاؿ: 

، كىشا داللة كاضحة عمى الحاجة إلى التججيج، حيث أف ىحا يعشي أف السؾجؾديؽ مؽ الرغار (21)«عيخ األرض أحج
كالكبار مؽ تمػ الميمة يسؾتؾف كميؼ، كيشقخض أىل ذلػ القخف إلى تساـ السائة سشة مؽ تمػ الميمة، كيشذأ قـؾ آخخكف، 

قـؾ آخخيؽ مؽ غيخ السؾجؾديؽ الحيؽ شاىجكا الخسؾؿ عميو الرالة كالدالـ في ذلػ الؾقت، كحسمؾا فتكسل السائة عمى 
عشو العمؼ، كعخفؾا الذخيعة كاليجى، فال بّج مسؽ يججد ليؼ الجيؽ كيعخفيؼ ما جيمؾه، كيقيؼ مشار الذخيعة التي أىسمؾىا. 

 (22)ثاني إلى مؽ يججد ليؼ الجيؽ. كبحلػ يكؾف أىل القخف الثالث كالخابع أحؾج مؽ أىل القخف ال

كنحؽ في ىحا البحث نتشاكؿ تججيج الخظاب العقجي، كليذ الجانب العقجي أك أصؾؿ الجيؽ، فسا كاف ديشا في 
زمؽ الشبي ىؾ ديؽ حتى قياـ الداعة، كإنسا تشاكلشا تججيج الخظاب العقجي، كالحي يشدجؼ معو معشى البعث كاإلعادة 

ج اإلماـ الغدالي رحسو هللا قج جعل عشؾاف أحج كتبو إحياء عمـؾ الجيؽ، كىؾ كتاب عخؼ كاإلحياء لسا انجرس، كنج
 كاشتيخ كذاع صيتو بيؽ الشاس، فعالؼ بحجؼ اإلماـ الغدالي يؾجو خظابو لمشاس باسؼ اإلحياء كمزسؾف التججيج. 

                                                           
 ،ط الرسالة .20/346مسند أمحد :  (19)
 (.127( رقم احلديث )1/37صحيح البخاري : ) (20)
(،دمحم بن إمساعيل أبو 564رقم احلديث)1/117اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو )صحيح البخاري( (21)

عبد الباقي(  عبد هللا البخاري اجلعفي، حتقيق: دمحم زىري بن انصر الناصر ،دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم دمحم فؤاد
 ىـ1422،الطبعة: األوىل، 

،الدار ادلصرية اللبنانية ، القاىرة 12عبد احلميد صاحل محدان : علماء التجديد يف اإلسالم حىت القرن احلادي عشر للهجرة ، ص (22)
 .1،1989،ط
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نججد إيسانشا؟ قاؿ: "أكثخكا مؽ قؾؿ ال إلو إال هللا" قاؿ رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " ججدكا إيسانكؼ، قيل: يا رسؾؿ هللا، ككيف 
(23) . 

كيحىب الجكتؾر راشج سعيج شيؾاف إلى أف معشى تججيج اإليساف في القمب، أي: تقؾيتو، بأف يعؾد مثل حالتو 
 (24)األكلى أك أفزل. 

لكخيؼ كالدشة الشبؾية كمؽ الؾاجب عمى كل مدمؼ، في زمؽ كثخت فيو الفخقة كالتفخؽ، العؾدة إلى األصؾؿ القخآف ا
كفيؼ الدمف الرالح مؽ الرحابة كالتابعيؽ كتابعي التابعيؽ، كأقؾاؿ العمساء، الحيؽ جعمؾا جّل جيجىؼ يشرب في 
كحجة السدمسيؽ كنرختيؼ، كحخمة استباحة الجماء فيسا بيشيؼ، آخحيؽ بقؾلو ملسو هيلع هللا ىلص: "ال يؤمؽ أحجكؼ، حتى يحب ألخيو ما 

 . (25)يحب لشفدو" 

فسؽ خالؿ مفيـؾ أصؾؿ الجيؽ عشج اإليجي ندتظيع معخفة بعض جؾانب التججيج في العقيجة، حيث قاؿ: ىؾ عمؼ 
، كىي إثبات الحقائق الجيشية، كالقياـ (26)يقتجر معو عمى إثبات الحقائق الجيشية، بإيخاد الحجج ليا، كدفع الذبو عشيا 

باتباع ما ثبت مؽ خالؿ الشرؾص التي ليدت محال لمتججيج،  عمى أمخ الخظاب بتعمؼ الشاس أمخ ديشيؼ فيقؾمؾف 
كمؽ ثؼ دفع الذبو التي اجتيج البعض لجعميا مؽ الجيؽ كإلراقيا بو، فيكؾف الباعث الحقيقي ىؾ تشقية ىحا الجيؽ مؽ 

 كل ما ىؾ ليذ مشو، فيي مخحمة تثبيت ثؼ انظالؽ لمتغييخ كالتججيج كالبعث كاإلحياء. 

فاألحكاـ القائسة عمى نص فيي ثابتة أبًجا. يقؾؿ اإلماـ ابؽ حـد مؤكًجا ىحه الحقيقة: "إذا كرد الشص مؽ القخآف أك 
شَّة الثابتة في أمخ ما عمى حكؼ ما.... فرح أنو ال معشى لتبجؿ الدماف كال لتبجؿ السكاف كال لتغيخ األحؾاؿ، كأف ما  الدُّ

ي كل مكاف كعمى كل حاؿ، حتى يأتي نص يشقمو عؽ حكسو في زماف آخخ أك ثبت فيؾ ثابت أبًجا، في كل زماف كف
، فسا كاف ثابت بجليل قظعي مؽ القخآف كالدشة كأفاد العمؼ اليقيشي فيؾ ثابت أبجا كسا (27)مكاف آخخ أك حاؿ أخخى" 

، كىؾ خارج نظاؽ التججيج.   أكرد ابؽ حـد

ـ، ال يكفي ألف يجعل في مراؼ السججديؽ، كمع االعتخاؼ فسجخد كؾف السخء جدًخا أك قشظخة تشتقل عبخىا العمؾ 
، كردىا إال أنو البج أف يبجالؿ العسل الحي يؤديو،  زاؼ إلى ذلػ جيج إزالة الذؾائب كاألخظاء الشغخية في العمـؾ

شَّة، كترحيح االنحخافات العسمية في السجتسع.   (28)إلى مشابع الدُّ

                                                           
 -ىـ(،حتقيق: شعيب األرنؤوط 241)ادلتوىف: مسند اإلمام أمحد بن حنبل : أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباين (23)

 م.1،2001(، مؤسسة الرسالة، ط8710( رقم احلديث )14/328عادل مرشد، وآخرون ،إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،)
 م. 2008 ، دار النحوي للنشر والتوزيع ، عمان ،354األصالة والتجديد يف الفكر اإلسالمي : راشد سعيد يوسف شهوان ، ص (24)
 (.13رقم احلديث )1/12صحيح البخاري :  (25)
 م1996، 2، مكتبة السوادي للتوزيع،ط127مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية  : د عثمان مجعة ضمريية ، ص  (26)
، 1ادلملكة العربية السعودية، ط -، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، جدة  35مفهوم جتديد الدين: بسطامي دمحم سعيد خري، ص (27)

 م. 2012
 . 38ادلصدر نفسو : ص  (28)
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فالتحجيات كاالنحخافات كالحاجات لمتججيج تختمف مؽ عرخ إلى عرخ آخخ فيي متغيخة، بحدب طبيعة 
السجتسع كعخكفو كاختالطو بغيخه، كتأثخه كتأثيخه، كتظبيقو لإلسالـ، أك بعجه عشو كانحخافو عؽ سؾاء الدبيل، كأرى أنو 

 لمتحجيات كاالنحخافات السعاصخة مؽ حيث:  ال بج مؽ االنظالؽ نحؾ تججيج الخظاب السؾجو إلى السجتسع، تبعا

تقخيخ العقائج الثابتة مؽ الكتاب كالدشة كالدمف الرالح، كالعؾدة إلى األصل الجامع بيؽ الفخؽ اإلسالمية كنبح 
الخالؼ في الفخعيات، كالحي ال يخجـ إال مؽ يتخبص بيحه األمة السشؾف، كأجج أف لغة الؾاقع باتت تظغى مؽ حيث 

لسذككيؽ الحيؽ تبّشؾا ما يدعسؾف مؽ أنو لغة العقل كالعقل مؽ بخيء، كجعميا معيارا لمشص حاكسا عميو، كجؾد بعض ا
كخؾضيؼ في مدألة عحاب القبخ الحي يعّج مؽ الغيبيات )الدسعيات( في عالؼ البخزخ، فال طخيق إليو إال مؽ خالؿ 

 الخبخ الرادؽ. 

خل مل ىل يل جم حم خم مم ىم يم ٱُّٱٹٱٹمؽ عمسيؼ الغيب،  كمؽ السدائل ما يدعسو بعض السذعؾذيؽ كالججاليؽ
جك حك خك لك مك جل حلخل مل ٱُّٱٹٱٹ، ك١١١األعخاؼ: َّجنحن خن منىن ين جه مه ىه يه جي حيخي ميىي يي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ٍّ 

 . 65الشسل: َّخي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ٍّ َُّّ ِّ ٌّّٰ ٍّ َّ ٱُّٱٹٱٹ، ك20يؾنذ: َّهلجم حم خم مم جن حن خن من
رن زن من نن ىن ين ٰى ريزيمي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ  ُّٱمؽ السدائل أيزا رؤية الجؽ، وهللا تعالى يقؾؿ: 

، كما يتعمق بيحه السدألة كيتبعيا مؽ استغالؿ لمشاس، كتدتخجـ في الدحخ كالتفخيق، كإحجاث الفتشة بيؽ 27األعخاؼ: َّ
 الجفائؽ بأسمؾب بذع.  عباد هللا، كاستغالليا اآلف لمبحث عؽ الكشؾز ك

كأرى أف مؽ السدائل األشج خظؾرة، كالتي أحجثت انقداما كبيخا في الرف اإلسالمي، كيؾعفيا البعض تؾعيفا 
خظخا، إما بجافع حدؽ الشية، كسالمة الدخيخة في أف ال يجخل في الجيؽ ما ليذ مشو، أك مجفؾعا بخبث مؽ غيخنا 

تجاع كالبجعة، فشجج االختالفات كاالنقدامات أصبحت إلشغالشا في أنفدشا كيبقى االنقداـ ىؾ المغة الدائجة في االب
 مؾسسية مثاؿ ذلػ: االحتفاؿ بالسؾلج الشبؾي، كأقؾؿ أما آف لشا أف نتجاكز ىحا االختالؼ. 

كأجج في مدألة مختكب الكبيخة خاصة سفػ الجماء مؽ السدمسيؽ أنفديؼ، كىي السدألة القجيسة الججيجة، كالتي 
كالؾحذية، كالتي أخحت مشحى كبعجا يعّج عقبة في نذخ الجعؾة الحّقة الشابعة مؽ رحسة  طالت صؾرة السدمسيؽ بالدؾء

اإلسالـ، فشذاىج عمى القشؾات الفزائية كمؾاقع التؾاصل االجتساعي مؽ يقتل باسؼ هللا أكبخ، ثؼ نجج مؽ يخالفو يقتل 
شقيض مؽ حقيقتيا الشابعة مؽ بسم باسؼ هللا أكبخ، لتربح كمسة هللا أكبخ مؽ خالؿ أفعاؿ ىؤالء تحسل عمى ال

 ٱُّٱهللا الخحسؽ الخحيؼ، كأصبحت دماء السدمسيؽ تعبث بيا األيجي كتدىقيا، في عل غياب كمي عؽ قؾؿ هللا تعالى: 
 . ٩٣الشداء: َّىك يك ملىل يل ام مم رن زنمن نن ىن ين ٰى ري زي مي 

 في السؤاخاة بيؽ السياجخيؽ كاألنرار، قائؼ فحاؿ األمة يجعؾ إلى الؾحجة كالتآخي التي بجأ بيا رسؾؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
عمى ككؾنؾا عبادا هللا إخؾانا، الحل في حاؿ الخالؼ فأصمحؾا بيشيسا، فأيؽ ىحا الحاؿ؟، فعمى الجعاة الدعي لدرع 
، كبياف التعمق باهلل، كاالستعانة بو كبث ركح األمل الشابع مؽ تسدكشا بثؾابتشا كعقيجتشا الدسحة الديمة اليديخة بالتؾحيج

أف الشفع كالزخ بيج هللا، كالخزؽ بيجه كالخيخ بيجه، فذبابشا كمجتسعاتشا بحاجة إلى األخح بيجىؼ باالعتراـ بحبل هللا 
 ليكؾف ليؼ مشيجا تظبيقيا يعيذؾنو. 



 2102(2علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا ملحق ) جملت،  جملت جامعت احلسني بن طالل للبحو ث

 

210 
 

تتزح الخؤية كيدكؿ  كعميشا أف نبيؽ الدسعيات في العقيجة كفق السشغؾر اإلسالمي األصيل كبيانو لمشاس، حتى
يكؾف ركضة مؽ رياض الجشة، كاآلخخة ليدت نار ا فقط بل لخبسا تكؾف جشة،  فخبساذ، فالقبخ ليذ عحاب فقط المب

 ازرع في ىحه الجنيا خيخا ستجج الخيخ في اآلخخة، كال يأس مؽ رحسة هللا. 

الختالؼ في فالخظاب ال بج أف يختقي بالخمق، كيكؾف بقجر العقؾؿ، كيحسل األمل كيبيؽ القادـ، نختقي فيو عشج ا
الخأي، ىجفشا فيو البحث عؽ الحقيقة كالؾصؾؿ إلييا دكف االلتفات عمى يج مؽ عيخت، مبتعجيؽ عؽ تقجيذ 
 األشخاص كالتعشت في اآلراء، أف يكؾف االختالؼ في اآلراء ال في الخجاؿ، فال معرـؾ بعج رسؾؿ هللا. 

 الخاتمة :

الفخعيات بيؽ السدمسيؽ كتؾجيو الخظاب لسؽ ىؼ بحاجة إذابة الخالفات في  طخيقا عشي في لقج أخح التججيج
 لسعخفة ديؽ هللا كدعؾتيؼ لمجخؾؿ في اإلسالـ، كنبح الخالفات التي قخبت األعجاء، كفخقت صف السدمسيؽ.  

بياف السفاىيؼ اإلسالمية األصيمة تجاه بعض القزايا السعاصخة التي تتعمق بجؾىخ العقيجة، كالتي باتت طخيقا 
، مع بياف القخآف لمسؾقف  لدمب الشاس أركاحيؼ، كأمؾاليؼ، كفخقت األسخ كالدحخ، كرؤية الجؽ، كشجخة الدقـؾ

ء في العقيجة عؽ دكرىؼ في البياف، كانذغاليؼ اإلسالمي األصيل نحؾىا مؽ مرجره األصيل، حيث أف غياب العمسا
في تحقيق بعض السدائل أكجج السداحة بعشج العض  لبث جيميؼ كاستغالؿ العامة في مثل ىحه القزايا، ىحا يجفعشا 

 عمى العؾدة إلى بياف ما أشكل فيسو عمى العامة بفعل ىؤالء. 

بّيؽ لشا فائجة عغيسة لؼ تتخؾ بابا مفتؾحا لألفياـ حتى  كالقخآف الكخيؼ عشجما قصَّ عميشا قرص األنبياء الدابقيؽ،
 يظمقؾا أحكاميؼ تجاىيا، بل لألخح بفيؼ سميؼ كفق مخاد هللا. 

جي كيتجو إلى الجانب التظبيقي في العقيجة، لبياف ما ىؾ قادـ مؽ الشبؾءات يشبغي أف يأخح دكره العق التججيج
الفيؼ الرحيح كفق عقيجة اإلسالـ، بسا يشفعيؼ كيبيؽ ليؼ كيفية الشبؾية التي تتحجث عؽ غيب السدتقبل، كتجحيخ 

التعامل مع القادـ مشيا؛ حيث يجيل البعض كيفية الؾقاية مشيا كالسشجية مؽ عحاب القبخ، كالسشجية مؽ الّججاؿ، 
اجية ما كأمؾر اآلخخة بسا يشفعيؼ كيشجييؼ مؽ تمػ الفتؽ، ليكؾف الجيل السعاصخ مدتحزخا لمفيؼ الرحيح كسبل مؾ 

 ححرنا مشو السرظفى ملسو هيلع هللا ىلص. 

فالتججيج يأخح معشى الظيارة، كسا في تججيج الؾضؾء، كليذ كسا يتؾىؼ البعض الديادة كالتغييخ كالححؼ ، 
 فالزؾابط الدميسة كالرحيحة لمتججيج تجعمو حقال نافعا يشتفع بظيب ثسخه في جسيع مجاالت الحياة.

يؽ الحي جاء رحسة بالشاس جسيعا ، كالتخكيد عمى الؾحجة اإلسالمية كنبح الفخقة ، ك التؾصيات : اخح بأصل الج
سيسا اإلسخائيميات، مؽ كل ما شابو مؽ زيف الجخيل ال تحقيق حقيقة االستخالؼ في عسارة األرض ، كتشقية األصيل

ذلػ مؽ الكتاب كالدشة كالدحخ ك دفع الذبو حؾؿ بعض السفاىيؼ في العقيجة كبياف حقيقتيا لمعامة باالستجالؿ عمى 
 كالجؽ كالقجر كالتؾكل عمى هللا كحخمة الجماء .
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