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ٍُُح ، اإلظًاع ، ػًم أْم انًكُٚح ، لٕل انصؽاتٙ ، انمٛاي ، االٌرؽٍاٌ ، ٌك انمنائغ ، انًصانػ                         ًُهٌهح )يصاقن انشهٚؼح = انكراب ، ان  ( انؿ .. ان

    أٔايه َٕٔاْٗ=  ( و ذشهٚؼاخ ٔأؼكا←  ٙيكَ  ٛكج ،ذصثٛد انؼم←  ٙيك (انمهآٌ : * ثٙانُ←  )انكراب ٔانٍُح(عصر النبىة( )                                                                                            

ٍُ  *                              ْعهٚح(1-11)               انُثٙ فٙ تُٙ لهٚظح ٔلثهٓا !( )صالج انؼصه ِأٔ أله   () أقاء انفهائطأٔ فؼهّ  ("..ٌالو ئ"يٍ ؼٍٍ  ) = كم يالانّ  ُحان

    تكه ، ػًه ، ػصًاٌ ، ػهٙ ( ) أتٕ نفهفاء انهاشكٍٚا -    ← )اإلظًاع(عصر الصحابت                                                                                      

 إيٍُٛ    انٍٛكج ػائشح ٔأيٓاخ انً -                     (ْعهٚح 51 –11)  

 انًٕانٚس( أػهًٓى ت أػهًٓى تانفهائط==  أفهض األيح ) وٚك تٍ شاتد .=  تانفرٕٖ  انُثٙيٍ ألٌ نٓى  -                                                     

 ( ئياو انؼهًاء ٕٚو انمٛايح ) ل تٍ ظثمؼايُ   .                                                                                           

 ( ألهأ األيح )تٍ كؼة  ٙ  أُت  .                                                                                             

 عح :ٔكاٌ اظرًاػٓى ػهٗ نأ٘ ؼُ ٔفاذٓى ، انمٍٚ ذأـهخ  صغانانصؽاتح =  (يٛى1ػٍٛ+3) ؼحانؼثاقنح األنت -                            

 )يكفٌٕ تًصه؟( ػثك هللا تٍ ػًهٔ تٍ انؼاص.        )ؼثه األيح(هللا تٍ ػثاي ػثك .                                                        

 ػُٓى ( انمهآٌانُثٙ أٌ َأـم  األنتؼح انمٍٚ أيهَا  ) أؼك ػثك هللا تٍ يٍؼٕق.      )أٌهى لثم أتّٛ؟( ػثك هللا تٍ ػًه .                                                       

 (انٓعه٘ انمهٌ انصاَٙأٔائم ا –)يُرصف انمهٌ األٔل  : (، ٔانمٛاي ٔانهأ٘ لٕل انصؽاتٙٔ  ػًم أْم انًكُٚح ) وصغار الصحابت عصر التابعين 
 يُٓى ظٓهخ : ، األربعت العبادلت  -

 (ػثكهللا تٍ ػًه) انًكُٚح.       (ػثكهللا تٍ ػثاي)يكح . ←   (ٕفهج انًؽكشٍٛ يٍ أْم يكح ٔ انًكُٚحانؽكٚس نلايد ػهٗ ) انؽعاويكنٌح  *          

 (ػثك هللا تٍ يٍؼٕق) ←  ( انرشكق فٗ أـم انؽكٚس← انفرٍ نكصهج  انهأ٘ ٔ انمٛايلايد ػهٗ  ) يكنٌح انؼهاق *                         

 ٔانهأ٘!(مم ن٘ ٔشمافٙ ٚؽراض ئنٗ ئػًال انؼذهاز ؼعا كصهج انفرٍ ، ٔٔظٕق   يكنٌح انؼهاق = يكنٌح انهأ٘ ٔانؼمم ،  يٕغٍ انٍُح     ٚالؼع : يكنٌح انؽعاو= يكنٌح انُمم )              

 فمٓاء انًكُٚح انٍثغ :← * تانًكُٚح  : كبارالتابعين -               

 .  ٍ ًُ  (نفٕفّ ػهٗ قُٚٓا يٍ انفرٍتٍ يهٔاٌ تٍ انفهٛفح ػثك انًهك يٍ ا تُرّاط ؤاض نف ) ةٛ  ٌؼٛك تٍ ان

 ( أتّٛ تًصهٕخ ٙ تٛد ػًرّ انٍٛكج ػائشح تؼك يَشأ ف) انماٌى تٍ يؽًك تٍ أتٙ تكه. 

 ( رٓا اٜكهحلُطؼد نظهّ أشُاء انصالج تؼك أٌ أصات )ػهٔج تٍ انىتٛه. 

    ٔتٍٛ ػثك انهؼًٍ تٍ ػٕف(                                                                                                      انم٘ آـٗ انُثٙ تُّٛ  انهتٛغ أيّ تُد ٌؼك تٍ ) ـانظح تٍ وٚك تٍ شاتد. 

   ( ْة لهٚش"كاٌ كفٛفا ٔ ًٌٙ" نا) أتٕ تكه تٍ ػثك انهؼًٍ. 

 ( ؼفٛك أـٙ ػثك هللا تٍ يٍؼٕق)  تٍ ػثك هللا تٍ ػرثح تٍ يٍؼٕقػثٛك هللا. 

                                                         ٔـهتُا آـهذُا ،فمال "ألَُا ػًهَا قَٛاَا   ٌأنّ انفهٛفح ٌهًٛاٌ تٍ ػثك انًهك"يا نُا َكهِ انًٕخ؟") ًح تٍ قُٚانه  ٌ  . 

 ( انفهاب"ٗ فكهُْا أٌ َُرمم يٍ انؼًان ئن                           

ٔ  ٔ ،ظًغ أؼاقٚس انُثٙ أٔل يٍ  ) ػًه تٍ ػثك انؼىٚى  ←  * تانشاو                                      (ذكُٔٚا نًٌٛا  ٌ فرأ٘ انصؽاتح ٔ انراتؼٍٛق

ٙ  انش    ←* تانكٕفح                                     ٗ  ُ  انئتهاْٛى  ، ؼث  أتٙ ؼُٛفح(شٛؿ ← )شٛؿ ؼًاق تٍ أتٙ ٌهًٛاٌ فؼ

 : ( )نتٛؼح انهأٖ(غهٚة = نصٛك ،  أٔ   )يؽًك تٍ ٌٛهٍٚ( ػركػثك أُ ، أٔ  يعٕٓل انٍُة ) انًٕنٗ =  المىالي -              
 ("ئٌ أكهيكى ػُك هللا أذماكى" تّ هللا فهفؼٓى مثهٌٕ ػهٗ انؼهى نٛهفؼٕا لكنْى،نؽكًح ٚؼهًٓا هللا ظؼهرٓى ُٚ  ٙفٙ ػٓك انراتؼٍٛ كاٌ أكصهأْم انؼهى يٍ انًٕان )             

 ، (يٕنٗ ػثك هللا تٍ ػًه ) ػكهيح .           ( يٕنٗ ػثك هللا تٍ ػًه) َافغ . ← * انًكُٚح                  

 (ؿ اإلياو يانك= شٛ ٔؾه  فؼح تٍ ٛ)نت نتٛؼح انهأ٘ .      (يٕنٗ أتٙ إٔٚب األَصان٘) أفهػ .                                               

 ،  ؼط ٌثؼٍٛ ؼعح( - )فمّٛ انًُاٌكتاغ ػطاء تٍ ن  .  ←    * يكح                  

 "انًغاو٘" فٙ انٍٛهج ٌؽاق" صاؼة ئيٍ أشٓه ذاليٛمِ اإلياو انشافؼٙ ، ٔ "يؽًك تٍ  – )كاٌ فمّٛ ػصهِ تًكحح ُ  ٛ  ٛ  ٌفٛاٌ تٍ ػُ .                                    

 ، فٙ أـه ؼعح اٌرؽٗ أٌ ٚطهة يٍ هللا أال ٚعؼم ْما أـه ػٓكِ تانًكاٌ!( ؼط ٌثؼٍٛ ؼعح –انُثٕٚح                                                                      

 ( فح ْشاو تٍ ػثك انًهك ٔ ػكق ال ٚؽصٗ يٍ انؽعٛط تًكحٔ صهٗ ػهّٛ انفهٛ ،ٔذٕفٙ تانًىقنفح فٙ آـه ؼعح  ، ؼط أنتؼٍٛ ؼعح) غأٔي تٍ كٍٛاٌ← انًٍٛ   *                 

   () شٛؿ أتٙ ؼُٛفح ؼًاق تٍ أتٙ ٌهًٛاٌ← انكٕفح   *                 

 ،  : ٍٚان يٕنٗ نىٚك تٍ شاتد( أتِٕ ، ٛهج يٕالج ألو ٌهًحـأيّ:  ) انؽٍٍ انثصه٘ . ←انثصهج  *                  

ٙ   قػا ،تكنٚا  11ؼعه ػهًٌٓا  ، ألتٙ تكه جصفٛح يٕال : أيّ ، أتِٕ: ٌٛهٍٚ يٕنٗ ألًَ تٍ يانك)  يؽًك تٍ ٌٛهٍٚ.                                              ( انٍٛكج ػائشح د انؼهٔئوُٚكؼة ، تٍ  نًٓا أُت

  ٔواػٗ() شٛؿ األيكؽٕل ← *انشاو             )شٛؿ انهٛس تٍ ٌؼك(ٚىٚك تٍ ؼثٛة ← * يصه                 
 

 مة  عصر  : (ًهٌهح .. انؿانًصانػ ان، ٌك انمنائغ ، انمٛاي ، االٌرؽٍاٌ ) ( تابعي التابعين) المجتهدين  األئ
 ( انًهؼهح انرأٌٍٛٛح نركٍٔٚ انفمّ ٔظٕٓن انًماْة  -  انٓعه٘يُرصف انمهٌ انهاتغ  ئنٗ  يغ تكاٚح ذكٍٔٚ األؼاقٚس"يٍ أٔائم انمهٌ انصاَٙ "  )        

   تظٕٓن أئًح يعرٓكٍٚ ُٚظهٌٔ فٙ انًٍائم انؼصهٚح  صثػ انفمّ ػهًا لائًا تماذّ تؼك أٌ كاٌ يمصٕنا ػهٗ اإلفراء ٔانمعاءأ - 

 ٔالغ انًٍهًٍٛ فظٓهخ انًماْة انفمٓٛح انرٙ اٌرٕػثد ، انًٍرعكج تًا آذاْى هللا يٍ فٓى ٔتصٛهج    

 ْى  ٔأله نٓى انؼهًاء تاإليايح ٔوػايح انفمّ :ؤٔاذثؼد أناقَٔد يماْثٓى شالشح ػشه يعرٓكا ،  أَعة ْما انؼصه  -

   تغكاق  انثصه٘ ، انؽٍٍ، انثصهج  ٌفٛاٌ انصٕن٘ -أتٕ ؼُٛفح انُؼًاٌ  يانك تٍ أًَ ، انكٕفح  انًكُٚح ٌفٛاٌ تٍ ػُٛٛح ،  يكح  )  

 ( ..انؿ ٌؽاق تٍ نإّْٚ ئ انهٛس تٍ ٌؼك ، ٍَٛاتٕن  –انشافؼٙ  األٔواػٙ ، يصه   انشاو انظاْه٘ ، قأٔق  –أتٕ شٕن  –أؼًك تٍ ؼُثم       

 ٓا الٚىال يرثؼا  ٔذرُالهّ األظٛال يصم انًماْة انصًاَٛح انًشٕٓنج :تؼط ْمِ انًماْة اَكشه ٔنى ٚؼك نّ أذثاع ، ٔتؼع -
 تاظٙ(انًمْة انظاْه٘ ، انًمْة اإلانىٚك٘ ٔانعؼفه٘ ، ٔيانك ٔانشافؼٙ ٔاتٍ ؼُثم ، يماْة انشٛؼح : ؼُٛفح ٕ: أت )يماْة أْم انٍُح ٔانعًاػح   
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  (انٓعه٘ ٌمٕغ تغكاق فٙ يُرصف انمهٌ انٍاتغ   – ) يٍ يُرصف انمهٌ انهاتغ عصر التقليد : 

 وخوفا من اسناد ،   ختالفات الفقهٌه، وكُثرت المصطلحات واالورد عن اآلئمة  تحقٌق مااكتمل فٌه تدوٌن الفقه اإلسالمً و -
 ستثناء !حتى أصبح هو االجتهاد أصبح التقلٌد هو القاعدة  وقل اال غٌر أهله خاصة مع انتشار الفتن ر إلًاألم

  : منتصف القرن الثالث عشر( –منتصف القرن السابع )عصر الجمود        
 لة لٌستنبط األحكام ، أصبحدخل الفقه فً دور الجمود المطلق .. فبعد أن كان مرٌد الفقه ٌدرس الكتاب والسنة وٌنظر فً األد  -
  جٌز لنفسه أن ٌقول بقول ٌخالف قول ٌُ  نمن العلماء الفقهاء !! دون أفإذا أتمه صار  مام معٌن وٌدرس مذهبه ،ٌتلقى كتاب إ   
 لتً الجامدة اظهور التعصب المذهبً ، وبات الفقه من األمور  إمامه .. كأن الحق نزل على لسان إمامه فقط ..! مما أدى إلى   
 ! ٌصعب على الناس فهمها ..   
 من أشهر المجددٌن فً الفقه اإلسالمً حٌث أعاد النظر فً األدلة من جدٌد واألخذ باألقوى  : (ـه 827 – 666) ظهور ابن تٌمٌه  -             

 فً عصره ، قوبلت بهجوم    حكام جرٌئة للقضاٌا الجدٌدة أراء وآراء الفقهاء السابقٌن دون تحٌز أو تعصب ، واستخراج آمن    
 ار"..البز   ، و"بن كثٌر"ا ، و"ابن القٌم " تجاه الجدٌد تخرج منها "، وكون مدرسة كبرى لهذا اال شدٌد فً عصره وحتى اآلن   
 ومازالت كتبه وكتب تالمذته حٌة حتى ٌومنا هذا ..   

     تجدٌدٌا فً الفقه اإلسالمً ، ووضع منهجا راء الفقهٌة الجامدة فً عصرهجاوز اآلت:  (ـه 6221- 6681)هور اإلمام الشوكانً ظ  -             
 القلٌل من هذا المنهج وصل إلٌنا ..!و               

  ٌلتفت إلى قضاٌا األمة  ، وانحسرت صلة الفقه بالحٌاة العامة ، وأصبح الفقه الفقه العبادات والمعامالت  فً هذا العصر تضخم  -             
 ومتطلبات الوجود الحضاري ..   

 : عصرنا الحالً(  - الهجري )من منتصف القرن الثالث عشر عصر التجديد 
 والخمول، بدأت صٌحات كثٌرة تنادي بالتجدٌد واإلصالح فً كل علوم الدٌن التً لحقها الجمود  العشرٌن بداٌة القرن مع  -
 :بـصالحٌة تنادي إفظهرت حركات  تتوافق مع العصر الحدٌث .. قدٌمة الجتهاد ، والوقوف عند مسائل فقهٌة قلة اال بسبب    
 جتهاد من جدٌدباب اال محاربة الجمود والتقلٌد ، وفتح  .   
 المؤلفات الفقهٌة القدٌمة الصعبة بأسلوب سهل بسٌط واضح الفكرة قائم على األدلة الصحٌحة إعادة كتابة  .   
 الفتاوى ومراعة الظروف الزمانٌة والمكانٌة وأحوال المستفتً صدارإ.  الوسطٌة واالعتدال فً    
  ..الخ( فقه األقلٌات ، عملٌات التجمٌل )كالبنوك ،فً القضاٌا المعاصرة التً تمس واقع الناس  استنباط أحكام فقهٌة جدٌدة  .   

 فً  وننظروأخذوا ٌذهب معٌن فً الفتٌا ، بم وا ٌتقٌدظهور عدد من الفقهاء المعاصرٌن لم أدت إلى  هذه الحركات اإلصالحٌة  -
 فً محاولة لتجدٌد الفقه وجعله مساٌرا لواقع الناس دون الخروج  راء المجتهدٌنآوفتاوى الصحابة و األدلة من القرآن والسنة   
 ظهر ذلك فً صورة : – عن الضوابط الشرعٌة والقواعد األصولٌة التً حددها الشارع   
 بمصر "  مجمع البحوث اإلسالمٌة"  .  فقهٌة لمجمعات ال* ا                  
 بمكة" .  " مجمع الفقه اإلسالمً                                              

 ضارة اإلسالمٌة " باألردنمجمع الملكً لبحوث الح.  " ال                                             
 دور اإلفتاء واألوقاف بالبالد اإلسالمٌة .                                              

 " الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌة "  * اصدار الموسوعات الفقهٌة                  
 )بمصر(  ً، الشٌخ محمد الغزال، الشٌخ محمد أبو زهرة  الشٌخ محمد عبده ، الشٌخ محمود شلتوت . :جتهدٌن المعاصرٌن م* ال                  

 )السعودٌة(  محمد عبد الوهاب ، الشٌخ محمد بن بازالشٌخ .                                                           

 الخ. الشٌخ الزحٌلً )سورٌا( ...                                                           

   جددونالم :                                               

       )أبو داوود(لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من ٌجدد لها دٌنها "  " إن هللا ٌبعث                   
  جدد :المُ * 
 و إحٌاء سنن عن طرٌق القٌام بأعمال جلٌلة ، أو نشر الدٌن بٌن الناس ، أ مائة سنة لٌجدد للناس دٌنهمهو من ٌبعثه هللا على رأس كل  : هتعرٌف -  

 رسوله ، أو محاربة البدع المنتشرة فً زمانه                  

 )اختالف( تحدٌده : -  

 دثا أو من أولً األمر ..قد ٌكون فقٌها أو مفسرا أومح .           واحد أو أكثر ) من = تصلح للواحد وما فوقه ( .             
 أول المائة أم آخرها ؟ المائة منذ بعثته ؟ أم منذ هجرته ؟ أم وفاته ؟ . و المجدد !                   ائفة تدعً أن امامها هكل ط .             

 أشهرهم : -  
 األشعري ..(  الشافعً ، أحمد بن حنبل ، أبو الحسن الثانٌة ) –( عمر بن عبد العزٌزاألولى ) .. فً المائة .       

  تفسٌر القرآن "( فً  صاحب "جامع البٌان : ٌر الطبريالثالثة )ابن جر .         
  فتوحاته مساحة  وبلغت  ، أدخل اإلسالم فً الهند وباكستان وأفغانستان: ، السلطان "محمود بن سبكتكٌن" "على الصحٌحٌن صاحب "المستدرك :اكم الرابعة )الح.          

 ( ! مساحة الفتوحات فً عهد عمر                                  
 صاحب "إحٌاء علوم الدٌن"(  : أبو حامد الغزالً الخامسة ) .         
 ( فخر الدٌن الرازي  ،  دفاعا عن الصحابة " "تفسٌر أحكام القرآن"  و" العواصم من القواصمصاحب  : القاضً أبو بكر العربً األندلسً) السادسة .         
  (سلطان العلماء  ومن باع األمراء بن عبد السالم : ) العز السابعة .         

 أخرجونً من وإن  .. فإن حبسونً فهً خلوة ، وإن قتلونً فهً شهادة ، تفارقنً أٌن رحت ال، ٌصنع بً أعدائً ؟ فجنتً وبستانً)علمه( فً صدري  " ما :الثامنة )ابن تٌمٌة .                         

 ( ! فهً سٌاحة  بلدي                                                              

 (  البخاري شرحا وتفسٌرا على تالمٌذه كل رمضانعاما ، كان ٌختم  22صاحب "فتح الباري فً شرح صحٌح البخاري" ، ألفه فى:  ابن حجر العسقالنًالتاسعة ) .                    

 ..(  النورسً ٌع الزمان سعٌددبالرابعة عشر ).   ) الشٌخ محمد عبده (الثالثة عشر .   ) الشٌخ محمد بن عبد الوهاب (الثانٌة عشر  . ؟رالعاشرة  والحادٌة عش .                              


