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مصا�� �لتشريع �إلسالمي

بني نز�هة �ملنهج ��لتأث� �لسياسي
� معتصم سيد CDد* �

نظر� �� �ملاضي
�لنص  �ألمة مسؤ�لية حتريك  تب\   للرسالة، Ðيا �لزم\   ���المتد @� حتد�  بعد 

�لوصاية �ملتمثل ^ @هل �لبيت لتحمل تلك  على جزيئا� �لو�قع �ملمتد، �m يتح �ملجا� خليا

�لالمنصو®  �لذ�- �خلا® ^  �لال��عي لإلسالi، �@صبح   pالنتما�  يتجذ بد@  �ملسؤ�لية، 

ال ميكننا   Ñبالتا� �إلسالمي،  �لتشريع  للو�ئح  �ملنتج � �ملحر©  �ملنهج  هو  قاطعة،   Dبصو

�لعاطفي �ملثاÑ، طاملا كا� لألمة خيا �خر.  �لتسامح مع تلك �لتجربة بناpً على �ملنظو

�لتقنني   Hمستو على  للصحابة   yأل�� �لتجربة   �@ �لسابقة،  �سة �لد  ^ بينا  �كما 

�ملعرفية ��ملنهجية، حيث m تو` لنا  �لفقهي، m تكن مبنأH عن �إلشكاليا�  �لتشريع �

�ملنصو®،  ¾�ل_ تد� خا `���لنص @� ضو�بط �ستوية للحو Dp�صوD خاصة آلليا� قر

�ملنهج m َتُجْد بأكثر  ���@كثر �لبحو` @كا�مييًة إل§ا� تو�فق بني fلك �لو�قع �بني ضر�

�أل�� من   �لصد  y= �ملتفائلة   Dلنظر� =يديولوجي، ضمن   pتكا�  ��f مثالية   ��من تPير

�لتجربة �ألمثل ��إلنسا� �لكامل �لذg ال �ضع ملو��ين �جلر� ��لتعديل،  ��إلسالi باعتبا

.C هللا�ألنه حظي ^ @صل خلقه بتو�فق �جو�� مع �جو� سو� 

�ل_ �تسعت فيما  ¤��ال¦ر ��=ال @� تلك �لتجربة برغم fلك كانت @قل عرضة لبو

بعد لوجو� بعض �لعو�مل �ملوضوعية، �خلصوصية ^ �ملوضو� �ليس ^ �لوضع، فجعلت 

 .���لتحرير، �لسو� Dين، @سر� mعا
 *
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�� معهو�D، �@بعا� �د��f� ،Dلك لكو� �� تصوf ،ئر��لصحابة يتحر© ضمن �� ��

�ملجتمع حديث عهد برسو� �هللا C، مما §عل عملية �السترجا� طبيعة عفوية ملو�قف 

�ما��لت   ،Dلطاهر� يستظل حتت ظال� �حه  �ملجتمع   ��� فما  �@حكامه،   C لرسو��

�لعامة  iإلسال�D @نفاسه m ت�P بعد، مما شكل حصانة zاعية حتافظ على ضو�بط �حر

ية �ل_ @�كاها سو� �هللا C، �قد �بسبب تلك �لرقابة �ملعنوية �ملتولدD من �لطاقة �حلر

�ملستجدÐ� Dاصة ^ Rتمع �ملدينة مركز �لصحابة  `��ساعد ^ fلك @يض& �د��ية �حلو

فقد كا� �افظ& على نفس خصوصياته �طابعه �لعر^ �لذg كا� على عهد سو� �هللا 

�لقد من =§ابية �لتجربة يقابله تأثE سل± متثل ^ حصر �لتجربة بنموf¾ ال  �C، �هذ

�لزما� ��ملكا� للرسالة.  ���لتشريعي على �المتد �Eمما قلص من تأث ��ميكن تكر

�لرسالة من  �حلفا¼ على  9 مهم& ^ �� لعب  فقد  �ُسُتْبِعَد   gلذ� �لوصاية   @ما خيا

 C للرسو� Yملفتر� ���المتد F علي iيخ لإلما�لضيا�، فاملو�قف �ل_ سجلها �لتا

�لتقنني �لفقهي، كشفت عن نظرD بعيدD ملستقبل �لرسالة فكا� � Dلشرعي للقيا���ملسؤ�� �

بإمكانه @� يطلق فتيل �لثوD على �لو�قع �لذg تسلل =y مر�كز �لقيا�D �غE كل �ملعا�ال� 

�ملفترضة، �لكنه �كتفى بالتحفظ على Rريا� �ألحد�` �حتديد بعض �ملالحظا� �ل_ تبقي 

�ملهم  Y�ملسلمني، فعندما تتز�حم �ملصا« �يتعا Dبوحد Óدt ال� pلعليا�مصلحة �لرسالة 

 F علي iإلما��حلكمة ^ تقدمي �ملصا« �ترتيب �أل�لويا�، فحق  �Pألهم حينها ت�مع 

� تعاضت مع مصلحة �إلبقاp على f= ضحة �لكنها��خلالفة �توليه مقاليد �ألمر مصلحة � ^

�ملصلحة �لعليا، أل� �لتجربة  iجع @ما��ملسلمني ال بد @� تتر Dحلفا¼ على �حد��لرسالة �

�إلسالمية مر� مبنعطف خطE كا� من �ملمكن @� يؤ�g بالتجربة ^ @�� خطاها، فمضاف& 

 �ملعاضة للحكم كا� هنا© @خطا �ملعاضة �لسياسية لإلماi علي F �تسلم تيا y=

�خلية �خاجية تتربص باإلسالi، فقد كا� هنا© تيا عريض من �ملنافقني �لذين ميكن �

� حد` f= نتمائهم��ملتذبذبني ^  iلعهد باإلسال�@� يز��� عد�هم من �ملؤلفة قلوֲדم �حديثي 

�ملتمثل ^ قبائل �ملشركني  �إلسالi، هذ� مضاف& للخطر  ��ِصد�i مسلح بني مو� �قيا�

 �f= ��ملوتوين من حر�4 �إلسالi فقد تكو� �لثوD بيئة صاحلة لتنفيذ @غر�ضهم، هذ�

�طوية �لفر	 ��لر�i كحضاتني Pكانت متثله =م gلذ� Eلكب�@خذنا ^ �حلسبا� �خلطر 

 iإلسال� DEعية �خوفه على مس��لو F علي iإلما� Dملسلمني، فنظر�tشيا� من جتربة 

�إلسالi مع �جو�  Eئر بني @� يس�جعلته يتنا�� عن حقه ^ �حلكم ��خلالفة فاألمر �

بعض �ملشكال� �بني @� تتوقف �ملسDE، فقد تشابه هنا موقفه مبوقف ها�� F عندما 

�لعجل �بني �حلفا¼ على  Dمنع عبا�� gللسامر Yلتعر��جد نفسه |E بني @مرين بني 

ْقَت َبْيَن َبِني  �ملصلحة �لعليا فقا�: {َخِشيُت َ@� َتُقوَ� َفرَّ ���حدD ب\ =سر�ئيل، فقدi ها

�ملعد  F علي iإلما��لتشابه قد تنبأ به سو� �هللا C كإشاD ملوقف  �ِ=ْسَر�ِئيَل} هذ
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مصا'& �لتشريع �إلسالمي بين نز�هة �لمنهج ��لتأثير �لسياسي
سلف& فقا�: >@نت م\ مبÔلة ها�� من موسى<.

�إلسالi @كسب مضاف& =f yلك خصوصية  DEحافظ على مس gلذ� �ملوقف   ��هذ

�لذين كانو� يرجعو� =ليه ^ كثE من �ألمو ح² قا� �خلليفة �لثا�:  pخللفا�لإلماi عند 

 كما سجل 
(٢)

 �قا�: >لوال علي ªلك عمر<
(١)

>ال @بقا� �هللا ملعضلة ليس ªا @بو حسن<

ل فيها �إلماi علي F �حسم فيها �خلال¤ ح²  لنا �لتايخ كث9E من �ملو�قف �ل_ تدخَّ

�لتشريعا� �متيا�9 للجهة �لر�ية �حلاكمة كما @صبحت كذلك فيما  Eال تصبح مهمة تفس

بعد.

�ما =� بد@� تتد�عى تلك �لظر�¤ �ل_ حافظت بشكل ما على تلك �لتجربة �@كسبتها 

�ملتغDE بعد حركة �لفتو�  `�صبغة �خلالفة �لر�شدD، ح² فتح �لبا4 @ماi تد�عيا� �ألحد

�لرسالية  iإلسال��لدي\ �بد@� تتر�جع فعالية  pالنتما�فتز�يد �إلحسا	 بالسلطة، �ضعف 

 Dجلديد��لقوميا�  قبا�  �لعربية ^  �لعنصرية   ��بو تتشكل  بد@�  �ملسلمني كما  ^ نفو	 

�لقبلية من جديد: >=� نزعة �حلكم ^ عهد �ألمويني بد@� باجتا�  Dحليا��عا�� بذلك قيم 

�مللك، فعندما قر@ مر��� بن �حلكم عامل  iلعصبية �نظا��لنفو	 عو�مل  ^ Eيث gعنصر

 ،�معا�ية على �ملدينة كتا4 معا�ية ألخذ �لبيعة ليزيد ^ مسجد �ملدينة ها¾ �لقوi �ماجو

�مت ألمة �مد، �لكنكم تريد�� @� جتعلوها @ �قا� عبد �لر�ن بن @¡ بكر: ما خليا

. فكانت �ªرقلية تعبE �قيق ملالمح �ملرحلة �ملقبلة، 
(٣)

هرقلية كلما ما� هرقل قاi هرقل<

�لرسالة �ملتمثل ^ �إلماi علي F فكانت �جلمل  بعد @� تكالب @صحا4 �ملصا« على تيا

�لتأ�يل بني ما يريد� �هللا �ما تريد�  ���صفني تلك �حلر�4 �لطاحنة مز9 ��ضح& لصر

نتيجة حلر4   ،g�لثو  Öملنا�  �هذ �ألموية، ^  �لد�لة  تأسست  >�قد  معا�ية  بزعامة  �ألمة 

�النتصا سياسي& �حسب، �=منا كا�  �خاضها معا�ية ضد علي ��نتصر فيها. �m يكن هذ

كذلك �نتصا9 ثقافي&. كا� منحى �لعمل عند معا�ية يتمثل ^ فن �ستغال� �لعاm، �كا� 

�هن، �فق& منحى �لعمل عند علي يتمثل ^ فن حترير �لعاm. معا�ية تيا تثبيت ملا هو 

�ألصل  y= تأصيل Dعو� سا� �خلليفة �لثالث، @ما علي فتيا@ gلذ�ملا �ستقر �سا� بشكله 

 .
(٤)

�أل��، �لن± �بد@ منه<

 Dلنفعية بقيا���لعريض من طبقة �ألستقر�طية � �لتيا  �فما @� �ستتب �لوضع ªذ

معا�ية بن @¡ سفيا� سنة ٤١هـ �@سيت �عائم �حلكم �ألموg ح² بد@� ^ �مشق حركة 

�لنمط  �تشريعية جديدt Dتلف شكًال �مضمون& عن جتربة �ملدينة �ملنوD حيث ¢مل هذ

�جلديد من �لقيا��� @�لويا� بعيدD عن �لدين ��لرسالة >@ما معا�ية نفسه، فكا� قد نشأ ^ 

 Dبقو iإلسال��سط @غلظ �جلاهليا� �لقبلية �ل_ حابت �إلسالi �@عر�فه ح² @خضعها 

�ملدينة،  y= سنه من مكة بعد فتحها Pنتقل على ك��لسيف، نشأ فيها ح² صلب عو��، �

�إلسالm� ،i ميكث̂  �ملجتمع �إلسالمي �لناشئ =ال �قت& قص9E ال يكفي  y= جلاهلية��من 
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 gf ملجتمع�ليتطبع فيه بالطبع �إلسالمي �جلديد �يتمر� عليه ليستطيع @� يؤثر على fلك 

 ،
(٥)

�لدهر، بل هو �لذg تأثر به< ^ Dما� بعيد� y= ته�متد� حضا gلذ��لر�مية  D�حلضا

�لنفوf �طويت � Dلسيطر� Yلسياسة �فر��مللك � iيستصحب =ال نظا m� لعهد� �فقد بد@ هذ

�مللك �ل_ ִדتم بتقوية  �لر�شدs=< ،Dا جنحت =y سياسة  �خلالفة  Dخني فتر�ملؤ Eبتعب

�لر�شدين �عتصام& بالدين ��قوف&  pخللفا� DEلس i��ألمر ªا ��� �لتز �نفوfها، ��ستقر

، فال بد @� تقيم هذ� �لتجربة -ضمن �لصبغة �لعامة لتلك �ملرحلة �هي 
(٦)

عند حد���<

�مللك ��لسياسة �بالتاÑ يبقى �حلديث عن sضة تشريعية @� �ملسا'ة ^ بناp نظم منهجية 

لالستنباd- حالة من �ملثالية ترH جتربة �ملسلمني حلقا� متكاملة تضفي كل جتربة حالة 

�لعاi ملر�حل �لتايخ  �لرسالة، ^ حني @� �لتصو ¤�جديدD من �لوعي ملضامني �لدين �@هد

 Dيث تكو� كل مرحلة =ضافة مقصو�v &ا سلفª 9يكن معد m� جتالية��إلسالمي كانت 

�ألحد�`، �لو قتل  HرR Eلسقيفة لتغ� ^ Dألمر لسعد بن عبا��لتكامل �لتشريع، فلو مت 

علي معا�ية ^ صفني ملا حتققت جتربة ب\ @مية، �لو m يكن �لتحكيم �فع �ملصاحف ملا 

�لتايخ كانت هينة لظر�فها �لتا�ية. `�¾، �هكذ� فكل @حد�كا� �خلو

@ما �لعامل �آلخر �لذg جعل جتربة �ألمويني tتلف عن �لتجربة �أل�y هو توسع �لد�لة 

 Dجديد �� ثقافا� |تلفة خلقت حالة من �النفتا� على مصا�f ملسلمو� بعناصر� ¾��متز�

للمعرفة، �@شكا� جديدD من �لتشريعا� ��لقو�نني كال_ كانت عند �لر�ما� ��لفر	، مما 

�� �قضايا |تلفة m تكن جتربة �لتشريع �إلسالمي Eجلديد مبتغ�@�y= H مو�جهة �لو�قع 

مهيأª Dا، فلم يكن هنالك ضE عند حكاi ب\ @مية @� يعملو� بالنظم �لقدمية نفسها ما 

�f iلك يبقي سلطاsم >��ملبد@ �ألساسي لسياسة �ألمويني �لذg فرضته �لظر�¤ كا� هو �

 gلذ�ية �لقائمة ^ �لبال� �ملفتوحة، �كا� هذ� هو �ملدخل �لطبيعي ��ألحتفا¼ بالبنية �إل�

 ،Hخر@ ���ملفاهيم ��لنظم �ل_ متتد »ذ�ها =y حضا =ليهم منه كثE من  تطرقت 

�طوية Pإلم� �ضع �ألجانب ^ ��لوضع �لقانو� ألهل �لذمة عند �ألمويني على غر pفجا

.
(٧)

>Eحد كب y= لشرقية��لر�مانية 

 �لثقافا� ال يتوقف على zع �لشو�هد ��ستحضا pلتقا��لتأثE حالة طبيعية عند  ��هذ

�ل_  ��Eملتغ��لتأهل ملو�جهة تلك  iلتجربة هو عد��جه تلك � gلذ��لنماf¾، �=منا �إلشكا� 

حتركت بشكل متسا� ^ حني @� �ألمة m تكن على حالة من �لنضج ^ �ستيعا4 قو�نني 

 g@ مشق� ^ Dجلديد� iإلسال� Dحاضر D�ملدينة �ملنو `�إلسالi �طر- �ستنباطها، فلم تو

�ملناهج من �ألسا	، عال�D على  مناهج �ستنباطية تستوعب �ملرحلة، �fلك لفقد�� هذ� 

 ���حلر�4 �ل_ � Eتأث �تبد� �لظر�¤ �ملوضوعية بني �لبلدين، �ميكن @� يضا¤ =y هذ

�لذين كا� ُيرجى منهم  �� ضحيتها �ال¤ �لصحابة قبل �ستتبا4 �ألمر لب\ @مية �ل_ 

�ملسا'ة ^ تطوير �لعمل �لفقهي، مضاف& =y ضيا� �لسنة �ل_ m يكتب ªا �حلفظ =ال 
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مصا'& �لتشريع �إلسالمي بين نز�هة �لمنهج ��لتأثير �لسياسي
 gلذ� ،gألمو��لرجا�، كل fلك عو�مل سا'ت ^ تد� �لعمل �لفقهي ^ �لعهد  ^ صد�

�ل_ m نر` منها =ال �إلطال-  ،yأل��m يسجل @g =ضافة =y عمل �لصحابة ^ �لتجربة 

 ^ DEحل� ���لقاضي بعمل �لصحابة بالقر�� ��لسنة ��لر@g فتتضاعف بذلك �ملشكلة �تز�

�لبحث عن �ملنهج.

 D4 متعد��لعهد، ح² كانو� مشا ��جلدير باملالحظة @� �ملسلمني ما =� �صلو� =y هذ�

ليس ^ �لتوجه �لسياسي فحسب، �=منا كا� هنا© تعد� فكرg ثقا^ معر^ متخض منه 

�جلماعة �ملتمثلة  ���لقدية ��ملرجية ناهيك عن طر^ �لصر� ¾�Rموعة من �ملذ�هب كاخلو

�لتشريعي §و�  Eلتفك��لشيعة، �بالتاÑ ليس هنالك منط �د� ^  �خلط �ألموg �تيا ^

�لفكرية منفتحة لتسع �ملساحة  p��إلسالi من غE تأسيس، �m تكن �ألجو y= لنا نسبته

 Ñلشرعية �بالتا��لفكرية �جلميع، �=منا �لنمط �لذg يدعم من �لسلطة هو �لذg يكتب له 

�ألموg حيا�ي& ^ تعيينه للمفتني ��لقضاD >�من حيث كا� �لقضاD موظفني  m يكن �لتيا

يتبعو� �لسلطة �لسياسية فقد �لتزمو� بطبيعة �حلا� مبا تصد� =ليهم �لسلطة من @��مر 

 gلذ��لتقنني  iألمويو� ¢ملو� '& معين& ^ نظا� pخللفا�. �مع fلك m يكن 
(٨)

�توجها�<

 iحكا@�  pإلفتا�  iنظا لتوحيد  �g جهو� حقيقية  �لسلطة  تبذ�  فلم  �لعبا�،  بتكاليف  يتعلق 

تعد�  fلك  �قد ساعد ^   .pلقضا�  ��ير ما  كل  يتبع  فقهي  تعد�  هنا©  كا�   ��لذ  pلقضا�

�ألقاليم �إلسالمية فقد كا� يتبع كل قاYٍ @عر�¤ منطقته (�هكذ� خضعت  ^ ¤��ألعر

�لتغE، لتتناسب مع �لتشريع  y= gألمو��لعهد  pملحلي @ثنا��ألساسية للقانو� �لعر^  Dملا��

 iلنظا�ية، �متشربة بعض عناصر ��لقر��، ممز�جة (هذ� �ملا�D) بسنن �ألمويني �إل�

 ���لقانونية �ألجنبية. �هكذ� مت �لتطو ^ هذ� �لفترD على ¦و �تفاقي، فإ� مز¾ هذ� �ملو

�ألصو� ��ملتنافرD مت بد�� خطة، �على ¦و عرضي، ال �ضع =ال ملا يصل =ليه  Dملتباعد�

 gلذ��حلشد �ملتنافر لنسيج �لعمل �لقانو� - �كل قاY من �لقضاD باجتها��. �^ ثنايا هذ

 -Dلقضا�  y= لسو- باإلضافة� �لشرطة �عما�  ية مثل ��إل� @سهم فيه عد� من �جلها� 

.
(٩)

>iالهتما� D@�شك �لعنصر �لدي\ @� �لقر�� Ðاصة @� يبعد عن بؤ

�لسائد ^  �لقانو�  �لو�قع  �إلسالi كمصد تشريعي �بني  �ªوD بني  �تسعت   ��هكذ

�لصاحبة ��لتابعني  pضح& للعيا� بعد @� بد@ @تقيا��ألمر � ��ألموg، �قد @صبح هذ iلنظا�

�� تتحر© هنا �هنا©، �قد كشفت �D فعل �لتململ من تصرفا� ب\ @مية فبد@� �لثو

�ستبيحت � �لكعبة  فهدمت  مو��، �  iلإلسال �كتر�ثهم   iعد  ���لثو تلك  �جتا�  �ألمويني 

�ألليمة �ل_  pكانت فاجعة كربال Ù هللا �من� iنتهكت حر��لصحابة � �ملدينة �قتلو� كبا

�حلسني �خيا @هله �@صحابه، كل fلك �� على �ملفاقة بني �لتوجه  iإلما��ستشهد فيها 

�إلسالi >�من �لناحية �لسياسية @سفر� هذ� �ملر�جعة عن �جو� موجة عد�p بالغة � gألمو�

�حلكومي �لقائم. iلنظا�جتا� 
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 gملبا���@صبح �ألمويو� موضع �لسخط �لعاi باعتباهم حكام& غا4 عنهم جوهر 

�لسخط متلمل �لفر	 �غEهم - ��لدينية ^ غمرD تعطشهم للسلطة �لدنيوية. �َغذHَّ هذ

�لعربية،  Dللسيطر gلعنصر��ملعر�فني باملو�Ñ- من مظاهر �لتميز  iإلسال�من �لد�خلني ^ 

�إلسالمي  Eلضم� �لسلطة ألنفسهم. �قد تطلع  �غتصا4   y= لطا�و�� @�لئك  ليستغله 

 pعليها خلفا Hل_ جر��لصال� � Hلتقو��لعو�y= D سياسة  y= ث& عن خالصهv لقلق�

=ليهم -^ مقابلة من جاp بعدهم من �خللفاp- على @sم هم  �لذين صا ينظر  �ملدينة، 

� صح @� نستعE عباD هيجل ^ �صف �ملجتمع f=< :كما يقو� @��نيس� .
(١٠)

�لر�شد��<

�ألموg كا� مملكة  iلنظا��لPجو��g بأنه مملكة �لعقل �حليو�نية، فمن �ملمكن �لقو�: =� 

.
(١١)

�لدين �حليو�نية<

 �كبا �لصحابة   صغا من   pعلما �جو�  �ألمة   ^ �ملتنامي   Eلضم�  �هذ @سفر  �قد 

�لفقه  بنية  بعد  فيما  شكل  �إلسالi، مما  حو�ضر  كل   ^ علم  حلقا�  ªم  كا�  �لتابعني 

�إلسالمي �أل�y للمدسة �لسنية �ملتمثلة ^ مدسة �لر@g بالكوفة ��حلديث باملدينة، �لكن 

 �ملساجد �بني �لو�قع مما جعل �لفقه يد� ^ =طا pبقيت هنالك مساحة فاصلة بني فقها

�ل_ تتعلق  iألحكا�نظرg، ال يتدخل ^ �لعمل �لقانو� للد�لة �=منا صب جل جهد� ^ 

بالفر� ^ بنائه �لسلوكي �عالقته باهللا.

�ألموg �كا� fلك �نتصا9 للخط  iإلطاحة بالنظا��ملتالحقة  �� �قد @سفر� تلك �لثو

�لرضا من �� �مد، لوال سرقة تلك �جلهو� حلسا4 ب\  ���لشيعي �لذg قا� �لثوD بعنو

�جتاهها، �بد@� ^ عهدهم جتربة جديدD حافظت على  Eغ ^ DEملس� ��لعبا	 �لذين حرفو

 iإلسال�مالمح ب\ @مية نفسها ^ �حلفا¼ على �لسلطة مع =ضافا� جديدD تعلقت بنظم 

�مبانيه �لفكرية، حيث نشطت ^ عهدهم ترzة �لكتب �ليونانية ��لفلسفا� �لقدمية مما 

�ليوi، �مبا @� شعا ب\ �لعبا	  y= ها�إلسالمي ما ��لت �ثا Eللتفك Dخلق @مناط& جديد

�لذين �جد�� بعض �الحتر�i من  pلفقها� iلبا4 @ما��إلسالi فقد فتح  y= Dلعو��كا� هو 

 ��لد�لة، كما عينت بعضهم ^ منصب قاضي �لقضاD، بيد @� هذ� ال يع\ @� �لعباسيني كانو

�ستقاللية، مما جعله � Dسيا� �f pلقضا� iح² يكو� نظا يتعاملو� بشفافية ^ هذ� �ألمو

�لعباسيو� @نفسهم خد�م& للشريعة، �سياساִדم  هينة �لتوجه �لسياسي للد�لة >�لئن صو

�برغم   
(١٢)

�ملحاكم< �ستقال�  لقبو�   ���ستعد على   �يكونو  m مsفإ @حكامها،   y= �جعة 

�حلركة �لعلمية �منو حركة �لفقه، كما @� �ملناهج  dالنفتا� على نشا� �fلك فقد ساعد هذ

 iلعلو��إلسالi، فقد كشفت هذ�  pفقها iلفلسفية خلقت حتدي& جديد9 @ما� iلعلو��ليونانية �

 �ملنطقي، مما ساعد على ظهو pلبنا��ملنهج �@سس �لتفكE �قو�عد  ���جلديدD عن ضر�

�لفقهي.  dالستنبا�علم @صو� �لفقه �مناهج 

�ما @�نا �لوصو� =ليه من هذ� �للمحة للوضع �لسياسي ��لظر�¤ �ملحيطة هو =§ا� 
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مصا'& �لتشريع �إلسالمي بين نز�هة �لمنهج ��لتأثير �لسياسي
�لفقه، �=g@ y مدH ميكن @� تؤثر �لسياسة �لعامة للد�لة  �لو�قع �تطو ��بط بني تطو

�الجتماعية   Dحليا� عن  مفصولة   Dكظاهر �لفقهية  �سة �لد  �تنمو >فال  �لتشريع   ��مبسا

تكوين   ^ تتدخل  �ل_   ���ملؤثر عن  �لفقه  عز�  ميكن  �ال  �ملحيطة،  �لعو�مل � �ملحيط �

�لتايخ �لبشرg) �=منا §ب بط هذ� �لظاهرD بغEها من �لظو�هر ��لعو�مل �ملحيطة )

.
(١٣)

�لزمنية ليتا� لنا @� نتعر¤ على عو�مل �لنمو ��لرشد فيها، �تأثرها ֲדا<�

بو�'! تكو# �ملد�!� �لفقهية
جتربة �لصحابة ^ �لتشريع كا� ªا تأثEها �ملمتد على كل مر�حل �لتشريع، �@كثر 

�سة �ألصولية �لتشريعية �نفتاح& كانت ترتكز على �ملأثو من تلك �لتجربة، بل �لد 	��ملد

�سة �لسابقة �لد ^ iألصل كما تقد��لصحابة إلثبا� حجية  g@�ملتأخرD كانت تعتمد على 

على   ��تفقو �لصحابة   �@< �لقيا	  حجية  =ثبا�   ^  g���لر �لفخر �  Ñ��لغز �ستدال�  من 

 m من هنا� 
(١٤)

�ستعما� �لقيا	 ^ �لوقائع �ل_ ال نّص فيها من غE نكE من @حد منهم<

 ،iملرسو� �إلطا ��لفقهية �ملتمثلة ^ مدسة �لر@g �مدسة �حلديث عن هذ 	�tر¾ �ملد

�ألمة ^ تب\ مسؤ�لية �لتشريع، �برغم @�  �fلك أل� �لفهم �لس\ للدين يرتكز على خيا

�إلبد�� أل� جوهر� �تلف عن �لتقليد ��التبا�، =ال @ننا جند  iلطريق @ما��خليا يفتح  �هذ

�لتأسيس  iلك بسبب عدf ملنهي عنها، �نتج� ���إلبد�� حالة من �البتد Pعت��لتوجه  �@� هذ

�لذg طر� ^ ظر�¤ كا� �ملقصو� منها مكاسب سياسية �ليس حرص&  �خليا ��ملنهجي ªذ

على حق �ألمة، أل� �خليا m يظل مفتوح& �حق& مطلق& لألمة، �من هنا ُمنح �لقائمو� على 

هذ� �لتجربة حالة من �لقد�سة ح² حتولت بشكل تد§ي =y جزp من �لوعي �إلسالمي، 

�خلط حرصو� على فرY هذ� �لتجربة كجزp من �لدين، فعندما  ��لذ� جند �ملتبنني ªذ

�خلالفة على �إلماi علي F بعد �خلليفة �لثا� �شترطو� عليه شرط& �ستر�تيجي&  �عرضو

�حد مع بقية �لشر�d �هي >@� ¢كم بكتا4 �هللا �سنة �لرسو� �سنة � Yيتحر© ^ عر

�لشيخني من بعد�< فحصر�� بذلك �لدين ^ ثالثة @طر ال تتمايز =ال متايز9 ترتيبي&، فرفض 

�لشرd ح² ال مينح �لقد�سة لتلك �لتجربة فقا�: @ما كتا4 �هللا �سنة �لرسو�  ��إلماi هذ

�لشرd �نصب خليفة سم بذلك  �فنعم �@ما سنة �لشيخني فال، �عندما قبل عثما� ֲדذ

�لتجا�� على ما هو مو�` �@صبح حاجز9  Dطريق& لألمة ال ميكن تعديه، مما شكل عقد

�لقائم،  iلنظا��إلتباعي يهد¤ =y خلق �عي مطابق لبنية  Eلتنظ��ملسلمني، >كا�  ��@ماi =بد

 ��لطاعة ��خلضو�، vيث تكو� �لغاية من �جو� �لوعي هي �ملحافظة على هذ 	�عي ميا

.
(١٥)

>iلنظا�

 ^ جذي&  �ختالف&  tتلف  �ملدينة � �لكوفة   ^ �ملدستني  كال   �@ �ألمر   ^ �لغريب �

فترجع   ،yأل�� �لتجربة  يرتكز على عمل  منهما  كًال   �@ =ال  �ستنباطها،  مناهجها �طر- 
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�نتقلت هذ� � ،g@متيز بالعمل بالر gلذ��للبنا� �أل�y ملدسة �لر@y= g عمر بن �خلطا4 

جة @نه � y= تأثر بطريقة عمر gلذ��لعر�- عن طريق عبد �هللا بن مسعو�  y= لطريقة�

@قر4  سل @ عمر  يكو�  �بذلك   
(١٦)

�لعلم<  @عشا بتسعة  fهب  عمر  >=� ألحسب  قا�: 

 D��لنا	 =y منهجه =y @هل �لكوفة ليعلمهم، >فاعت�P مدسة �بن مسعو� بالعر�- نو

، @ما مدسة �ملدينة 
(١٧)

>g@لر�ملدسة �لر@g، ح² نسب =ليها بعض �لتابعني فقيل بيعة 

فقد تأثر� بعمل بعض �لصحابة @مثا� �يد بن ثابت �عبد �هللا بن عمر >�قد عر¤ عن �بن 

�العتز�� ֲדا �تأثر ֲדذ� تالميذ� �لذين � C لرسو�� عمر حرصه �لشديد على تتبع �ثا

 Hفتا�� ،�لعلم ֲדذ� �ملدسة �^ مقدمتهم سعيد بن �ملسيب �لذg @كب على zع �آلثا ��لو

. �قد متيز� هذ� �ملدسة برفضها �لشديد للعمل بالر@g �كانو� يتوقفو� ^ 
(١٨)

�لصحابة<

�ملوقف من �لر@g موقف& سلبي& حيث  �� m §د�� نص& من قر�� @� سنة، �كا� هذf= لفتيا�

�خلاجة عن �لنصو®، �لذلك �صفو� من قبل  DEملتغ� `��m ُيوجد�� بد�ئل ملعاجلة �حلو

 p��ية، كما @� @هل �لر@m g يضعو� ضو�بط منهجية لتلك �آل�لفهم �قلة �لد iبعد g@لر�@هل 

مما §عل حتفظا� @هل �حلديث تنطوg على ���فع صحيحة، �من هنا ال ميكن @� نقبل 

�لذg يرH كال �ملدستني تعبE عن �إلسالi �تكامًال طبيعي& ملناحي  ¾fلسا� fلك �لتصو

 gلذ� gجلوهر��لتشريع، �مهما نكن =§ابيني̂  �لنظر ال ميكن @� نغفل عن fلك �الختال¤ 

	 @نفسهم، فقد سئل �لشع± عن مسألة ^ �لنكا� فقا�: �كا� حاضر9 عند @صحا4 �ملد

 C هللا�=� @خPتك بر@يي فُبل عليه. �قا� @يض& ما جاpكم به هؤالp من @صحا4 سو� 

ِرحو� ^ �حلش. �قا� سفيا� بن عيينة: �جتها� �لر@g هو  فخذ��، �ما كا� من @يهم فاطَّ

�لسنة متضي ال تعرضو� ªا  �مشا�D @هل �لعلم ال @� يقو� بر@يه، �قا� �بن شها4: �عو

بالر@g >�كا� جا� �حلديث من @كثر �لنا	 نقد9 أل¡ حنيفة �ثوD عليه، �كانو� يقولو� 

�لقيا	 �@� fلك من قبيل �تبا� �ªوH، �لذلك فقد � g@لر�عنه بأنه قد @كثر من �ستعما� 

�ملتر�كني �m ير� � pلضعفا��لذg عد� من  g�لبخا iإلما�جرحه عد� من �لعلماp، �منهم 

 .
(١٩)

عنه @g حديث ^ صحيحي �لبخاg �مسلم<

فيها  تتحكم  �الجتالية   D�لصو ֲדذ�  ترسم   �@ �لتشريع  حلركة  نقبل  ال   Ñبالتا�

ظر�¤ �ملدينة فتنتج فقه& جامد9 على �لنصو®، @� تكو� �لنصو® هي موضع �لنقص 

 Dهللا �فق قاعد� iمولد ألحكا y= ملجتهد��ملتغDE فيتحو�  -��لعر `���ִדا حلولعدR iا

�الختال¤ �لذg حد` m يكن نتيجة لعو�مل �لظر�¤ فحسب  ��لتصويب، �^ �عتقا�g @� هذ

كما حا�� �لباحثو� ^ تايخ �لتشريع =جا� �لسبب =ليها، �=منا يرجع لعدi �ضو� �لر�ية 

�لفقهية، فبينما جند من بني �لصحابة من  	�^ عمل �لصحابة �لذg تستند =ليه كل �ملد

�لتناقض عند  بالر@g �يأمر به جند من بينهم من ميتنع �ينهى عنه بل قد جتد  يعمل 

�لصحا¡ �لو�حد، فبينما هو يعمل بالر@g ح² مقابل �ملنصو®، كما عمل عمر ^ منع 
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مصا'& �لتشريع �إلسالمي بين نز�هة �لمنهج ��لتأثير �لسياسي
 g@لر� ��ملتعة �متعة �حلج، جند� ينهى عن �لر@g كقوله: �تقو ¾�سهم �ملؤلفة قلوֲדم ���

�لقياسا� �لفاسدt � Dرصا� �لظنو�  ���ملنهي عنه =y @نو g@لر�^ �ينكم، �ال ¢مل 

�لقائم على @سس علمية كما حا�� بعض �لباحثني كما  g@لر� y= gبينما ¢مل �لعمل �لبا

يقو� �لدكتو �مد �لنبها�: >�ªذ� فا� �لسلف �لصا« عندما يتحدثو� عن �لر@g مدح& 

 
(٢٠)

�لر@g بطريقة صحيحة @� خاطئة< @� fم& فإمنا يريد�� صو9 معينة يستخدi فيها 

 ��@نو بالر@g فقط �m جند كالi للصحابة يفصل ^  �لقو�  =لينا هو  أل� كل ما �صل 

 iلصحابة على @ساسه نقو��ضح ملوضو� �لر@g عند � �لر@g، فبالتاm Ñ يكن هنا© تصو

بتوجيه �ألحا�يث =ال @� يكو� على ¦و �جلمع �لتPعي، �من هنا ال ميكن ألهل �حلديث 

 ��@� يعيبو� على @هل �لر@g @� @� يعيب @هل �لر@g على @هل �حلديث طاملا كال'ا يستند

� @خضعنا جتربة �لصحابة f= ال= �Eغ ��� =y عمل �لصحابة، �ال ميكن @� نصحح مسا

للنقد ��لتصحيح، @ما @� ¦كم على كال �ملساين بالصحة ��لصو�4 فهذ� مما ال يقبله 

�لعقل. �حينها يبقى �لكالg@ y= i مدH جنح �لفقه �لس\ ^ =§ا� تو�فق بني �ملدستني 

vيث يرسم ملمح& ��حد9 لنمط �لتشريع >�لو @� كًال من �الجتاهني �لفقهيني قد �جتها 

�جتاه& �سط& من حيث �اللتز�i مبقتضى منهج جتنب غبة �لتضييق �ع&، �غبة �لتوسيع 

 gلذ�تيس9E، الستطاعا @� يكونا @كثر قرب& من بعضهما، �لتجنبا �لكثE من مو�طن �لنقد 

�لتو�فق بالفعل على يد �لشافعي  �، �قد حد` هذ
(٢١)

كا� كل فريق يوجهه للفريق �آلخر<

 ��مو نقحت  مشتركة  @صو�  =§ا�   ^ فائقة   Dبقد �متيز  �ملدستني،  على  تتلمذ   gلذ�

 �ل_ ثا yأل�� Dخلطو��خلال¤، ح² @صبحت �ألصو� �ل_ �ضعها ^ كتا4 �لرسالة هي 

 Pخ� ،Öملنسو��لكتا4 عن �لناسخ � ��ألصو� �لسنة. �قد حتد` ^ هذ pعلى @ثرها كل علما

 mلعا��لشافعي كا�  iإلما��لو�حد، ��إلzا� ��لقيا	 ��الستحسا� >�مما ال شك فيه @� 

�ستطا� @� §مع بني منهجي �ملدستني  gلذ� iإلما��لعمل �لر�ئد، فهو  ��ملؤهل للقياi ֲדذ

�سته �لعميقة لفقه �لتقليديتني �ملتنافستني مدسة �حلديث �مدسة �لر@g، �من خال� �

�ستطا� @� يقدy= i علماp عصر� كتا4 (�لرسالة) �لذg يعتv Pق  g@لر��حلديث �لفقه 

.
(٢٢)

>iإلسال��لفكر �لتشريعي ^  ^ Dئد�من @هم �لكتب �لر

عهد تكو# �ملذ�هب �لفقهية
�لفقه �هو ما بني �لقر� �لثا�  �لعهد بعصر �لفقه �لذه± @� عصر ���ها ��ي هذ

�ªجرy= g منتصف �لقر� �لر�بع حيث منا فيه �لفقه منو9 عظيم&، �@صبح يتخذ طابعه 

�لتشريع  mت فيه معا� gلذ�سه �ملتميزD، بل هو �لعهد ��خلا® ^ جاالته ��لياته �مد

 ��لذين تربعو �ملجتهدين  pلفقها�  �آل�، فهو عصر كبا y= يز� يعمل به m gلذ� �لس\ 

�لعهد ميكننا معرفة   ��لزمن، �^ هذ ���لفقه من ��� منا�� على طو� �متد على منابر 
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�لعقلية �لسنية أل�  ^ iألحكا� dستنبا��لفقهي �مناهج فهم �لشريعة �طر-  Eلتفك�منط 

�لد� ظهر� �ملذ�هب �إلسالمية �متيز� معاملها  �فيه �ّ�� �لفقه �ُضبطت قو�عد� >�^ هذ

.
(٢٣)

��p �ينهجو� sجه<��ضحت �جتاهاִדا �صا لكل مذهب @تبا� كث��E ينشر�� �

�لعهد فقط �ملذ�هب �ملعر�فة -�ملذهب �حلنفي، ��ملالكي، ��لشافعي،  �m يتمخض عن هذ

�حلسن  كمذهب   pلبقا�� �خللو�  ªا  يكتب   m  Dمتعد� مذ�هب  هنا©  كانت  بل  �حلنبلي- �

�لبصرg، ��مد بن عبد �لر�ن بن @¡ ليلى، ��أل���عي، �سفيا� �لثوg، �ليث بن 

سعد، �@¡ ثو =بر�هيم بن خالد، �@¡ جعفر �مد بن جرير �لطgP ��خرين. �ال يهمنا 

�لسياسي   Öملنا� مناقشة  تستتبع  �خللو�، ألsا  كتبت لآلخرين  �ل_  �لد��عي  مناقشة  �آل� 

�تية يقتضيها نفس f �ٍ��لظر�¤ �ل_ خدمت تلك �ملذ�هب، فالترجيح m يكن قائم& على ���

.iإلما��ملذهب @� 

�حلكم �لشرعي̂  هذ�  ¾��ما يهمنا هنا هو �لبحث عن �ليا� �الستنباd �طر- �ستخر

�لتجربة �ل_ ما ��لت =y يومنا، �لذ� سو¤ نصر¤ �لنظر عن �لبحث عن @ئمة �ملذ�هب 

 ،dالستنبا�تكز�� عليها ^ ��ألصو� �ل_  Óئهم، �نكتفي بنقا�� Y��تا�هم ��ستعر

�سة �أل�y موضو� �لقيا	، سو¤ Üص �لبحث هنا مبوضو� �مبا @ننا تنا�لنا ^ �لد

�ملصا« �ملرسلة مرتكز مدسة �ملدينة.� ،g@لر��الستحسا� مرتكز مدسة 

�الستحسا2: 
 Eترتبت على @ساسه كث� DEملتغ� iألحكا� dستنبا��شتهر @بو حنيفة باالستحسا� ^ 

من @حكامه �لفقهية، قا� �مد بن �حلسن: >كا� @بو حنيفة يناظر @صحابه ^ �ملقاييس 

 ^  �يو ما   Dلكثر منهم  @حد  يلحقه   m �ستحسن   �f= �يعاضونه ح²  منه  فينتصفو� 

، �قد تبنا� مالك @يض& ح² قا� 
(٢٤)

�الستحسا� من �ملسائل فيدعو� zيع& �يسلمو� له<

�لشافعي فلم يعتر¤ vجية �الستحسا�  @ما   ،
(٢٥)

�لعلم<  فيه: >�الستحسا� تسعة @عشا

 p�، فهذ� �آل
(٢٦)

جة @نه قا�: >من �ستحسن فقد شر�<� y= &جتاهه موقف& سلبي��tذ �

�ملتباينة بني @قطا4 �لفقه تكشف عن @�مة حقيقية ^ مناحي �لتشريع �إلسالمي، �ال ميكن 

تعبد  �لتشريع، فقد  ملناهج  �� نسق ��حد f D�الختال¤ من @جل سم صو �تبسيط هذ

�الستحسا� �لذg يعتP عند �لشافعي نوع& من �الفتر�p على  pملالكية على ضو��ألحنا¤ �

 Dحد�� D�هللا ��لتشريع �ملحرi، �من Ù يقا� بكل بساطة ماكرD: =� كل �ملذ�هب هي صو

للفقه �إلسالمي، فإما @� يكو� �لشافعي صائب&̂  حكمه فحينها @بطل �لفقه �حلنفي ��ملالكي 

�@تباعه  نفسه  على  فوَّ�  بذلك  فيكو�  يكو� |طئ&   �@ �=ما  �الستحسا�،  على  �ملستند 

�ل_ كا� �الستحسا� مصدª 9ا، �كل �لذين حا�لو� تبسيط �خلال¤  iألحكا�كث9E من 

عن  �لنابع  �الستحسا�   y= �لشافعي   iكال يوجهو�   �كانو �الستحسا�  حو�   pلفقها� بني 
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مصا'& �لتشريع �إلسالمي بين نز�هة �لمنهج ��لتأثير �لسياسي
 DPملعت��لفقه  �الستحسا� مصد من مصا�< :���ªوH، كما يقو� �كتو عبد �لكرمي �يد

فإنه  كالشافعي   pلعلما� @نكر� من  @ما من  بدليل �خر…   �@ بقيا	  @خذ9  =ال  ليس  ألنه 

 iلكال� � �ال ميكن قبو� هذ
(٢٧)

�� باالستحسا� �تبا� �ªوH �تشريع �ألحكاi بغE �ليل<@

كتأسيس علمي حلل �إلشكا�، فالشافعي �لذg @سس للقيا	 �برهن على حجيته ال ميكن 

@� يكو� ֲדذ� �لغفلة عن �جو� مناحي �طر- علمية لالستحسا�، @� @� يكو� هنا© @�لة 

 �� فرضنا �جو� fلك ال ينفي هذf=� ،الستحسا� غائبة عنه�شائعة �متعافة عند @صحا4 

�حتما� �لعمل باªوH أل� �ªوH ال ميكن حتديد� بذلك �ملع£ �لفاضح �=منا Rر�  Yلفر�

�لعمل ��� �ليل ��ضح يرتكز على حجة شرعية يكو� نوع& من �ªوH، فليس �ألمر ��ئر9 

على تصنيف �الستحسا� بني ما هو هوH @� غ�E، �=منا ��ئر بني =ثبا� حجية لالستحسا� 

 mمعا ��f Dطريقة �د� �@� كونه عمًال باªوH، �مبا @� �لعاملني باالستحسا� m يرصد�

�ضحة حينها يتسا�H كال �الحتمالني: �لعمل ضمن قو�عد @� �ªوH، �ال يبقى مرجح =ال �

�لثقة �لعامة ^ �لفقيه، �هذ� ال يكفي ^ با4 �لتأصيل >�قد يكو� منهج �لشافعي قريب& من 

منهج @¡ حنيفة �مالك فيما يتعلق بالر@g =ال @� �لشافعي �ستطا� @� يربط منهجه فيما 

�الستنباd بالقر�� ��لسنة، فأخذ بالقيا	 ��سع نطاقه التباطه بالنص ^ � g@يتعلق بالر

�الستحسا� عند مالك �@¡ � ،Hوªحلكم با��لوقت �لذg @غلق با4 �الستحسا� لئال يكو� 

حنيفة ال يعتمد على �ªوH على �جه �لتأكيد، =ال @� صلته بالنص m تكن ��ضحة كما هو 

.
(٢٨)

�عتمد� �لشافعي< gلذ��ألمر ^ �لقيا	 

�لسابع من  pجلز��لشافعي حو� �الستحسا� ^  iملفيد هنا نقل بعض كال�H من @�

 pإلسالمي ® ١٣٤ جا�كتا4 �ألi كما fكر� �لشيخ �مد �خلضرg ^ كتابه تايخ �لتشريع 

فيه >ال §و� ملن @ستأهل @� يكو� حاكم& @� مفتي& @� ¢كم �ال @� يف_ =ال من جهة 

�لسنة، @� ما قاله @هل �لعلم �ال �تلفو� فيه @� يقا	 على  Ù 4لكتا�خP ال�f� iلك 

بعض هذ�، �ال §و� له @� يف_ باالستحسا� =m f يكن �الستحسا� ��جب& �ال ^ ��حد 

من هذ� �ملعا� قا� تعاy: {َ@َيْحَسُب �ِإلنَساُ� َ@� ُيْتَرَ© ُسًدm� {H �تلف @هل �لعلم 

�لذg ال يؤمر �ال ينهى، من @ف² @� حكم مبا m يؤمر به  Hلسد�بالقر�� فيما علمت @� 

@H @� قا� � Hيتركه سد m هللا @نه�فقد @جا� لنفسه @� يكو� ^ مع£ �لسدH �قد @علمه 

 i��لسنن |الف منها¾ �لنبيني �عو ^� ،�@قو� مبا شئت ���� ما نز� �لقر�� Ðالفه̂  هذ

حكم zاعة من �g عنه من �لعاملني. Ù قا�: �من قا� �ستحسن ال عن @مر �هللا �ال 

عن @مر سو� �هللا فلم يقبل عن �هللا �ال عن سو� �هللا ما قا� �m يطلب ما قا� vكم 

�هللا �ال vكم سو� �هللا �كا� �خلطأ ^ قو� من قا� هذ� بينا بأنه قد قا� @قو� �@عمل 

مبا m @�مر به �m ُ@ْنَه عنه �بال مثا� ما @مر� به �sيت عنه �قد قضى �هللا Ðال¤ ما 

قا� فلم يتر© @حد9 =ال متعبدÙ .9 قا�: �من �ستجا� @� ¢كم @� يف_ بال خP ال�i �ال 
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قيا	 كا� �جوب& على لسانه �مع£ ما m @علم فيه |الف&. فإ� قيل: ما هو؟ قيل: ال 

 g@4 ^ @� يف_ �ال ¢كم بر�@علم @حد9 من @هل �لعلم خص ألحد من @هل �لعقو� ��آل�

�لقيا	 من �لكتا4 ��لسنة ��إلzا� ��لعقل  � m يكن عامل& بالذg تد� عليه @موf= نفسه

� �عمو� هذ� قيل ªم: �m m §ز ألهل �لعقو� �ل_ تفو- كث9E من fملشتبه. فإ�لتفصيل 

عقو� �لعلم بالقر�� ��لسنة ��لفتيا @� يقولو� فيما قد نز� مما يعلمونه مع& @� ليس فيه 

من كتا4 �ال سنة �ال =zا� �هم @�فر عقوًال �@حسن =بانة ملا قالو� من عامتكم. فإ� 

� قلتم ال @صل �ال f= م باألصو�، قيل لكم: فما حجتكم ^ علمكم باألصو�ª قلتم: ال علم

قيا	 على @صل؟ هل خفتم على @هل �لعقو� �جلهلة باألصو� @كثر من @sم ال يعرفو� 

� جا� لكم تركها جا� ªم �لقو� معكم أل� fعليها @� @جا� لكم تركها؟ فإ 	لقيا�باألصو� 

 �= 4�@كثر ما �ا¤ عليهم تر© �لقيا	 عليها @� �خلطأ Ù ال @علمهم =ال @�د على �لصو

 �قالو� على غE مثا� منكم لو كا� @حد ¢مد على @� يقو� على غE مثا� ألsم m يعرفو

 9مثاًال فتركو� �@عذ باخلطأ منكم �هم @خطؤ�� فيما ال يعلمو� �ال @علمكم =ال @عظم ��

� قلتم: فنحن fل_ ال §هلو�، فإ�منهم =f تركتم ما تعرفو� من �لقيا	 على �ألصو� 

فأنتم خالفتم �حلق  �لقيا	 حق&  كا�  باألصل، قيل: فإ�  �لقيا	 على غE جهالة  تركنا 

�لعلم �=� �عمتم @نه  ^ �عاملني به �^ fلك من �ملأÙ ما =� جهلتمو� m تستأهلو� @� تقولو

�سع لكم تر© �لقيا	 ��لقو� مبا سنح ^ @�هامكم �حضر @fهانك ��ستحسنته مسامعكم �

�لسنة �ما يد� عليه �إلzا� من @� ليس ألحد @� يقو�  Ù لقر���حججتم مبا �صفنا من 

� قا� �حلاكم ��ملف_ ^ �لنا�لة ليس فيها نص خP �ال قيا	 f= قا�: @فر@يت Ù .ال بعلم=

�قا� @ستحسن فال بد @� يزعم @� جائز9 لغ�E @� يستحسن خالفه فيقو� كل حاكم ^ 

 ��لو�حد بضر�4 من �حلكم ��لفتيا، فإ� كا� هذ pلشي�بلد �مفت مبا يستحسن فينا� ^ 

 �جائز9 عندهم فقد @'لو� @نفسهم فحكمو� حيث شا��� �=� كا� ضيق& فال §و� @� يدخلو

فيه<.

�لنص @� �لشافعي كا� مستصحب& بعض ما ميكن @� يقا� ^ حجية  ��ملالحظ ^ هذ�

�الستحسا� بكل ضر�به فاقد9 للحجة، كما يد� على @� هنا© ضرب&  �@ Hالستحسا� بل ير�

�حد9 من �الستحسا� كا� شائع& �متعاف& عليه �هو �الستحسا� �لذg ال يرتكز على �لنص �

�ألصل �بالتاÑ تكو� هذ� شها�D من �لشافعي على كو� �الستحسا�̂  �مانه �عند @ئمة  �@

�ل_ عرفت  Dملتأخر��لفقهاp ال يشبه �الستحسا� �لذg حا�لت @� تؤصل له كتب �ألصو� 

 Hبدليل @قو 	صيص قياt �@ منه H@قو 	قيا y= 	الستحسا� بأنه عد�� عن قيا�

 fحلسن تلميذ @¡ حنيفة �@ستا��لتعريف m يكن حاضر9 عند �مد بن  �منه، فإ� مثل هذ

�ملتأخرين، كما @� �لشافعي هو @قدi من نقل  pلعلما��لشافعي �لذg هو @علم بقصد� من 

�لشافعي بعدi معرفة  iִדا�� ،Hوª� Dلنا تلك �ألصو� فلم يصو لنا �الستحسا� =ال بصو
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مصا'& �لتشريع �إلسالمي بين نز�هة �لمنهج ��لتأثير �لسياسي
.4�مدسة �ألحنا¤ Rانب للصو

�الستحسا2 بنظر �ألصوليني: 
هنا© تعريفا� عدD لالستحسا� عند �ألصوليني، @كثرها بعيد عن �لضو�بط �ملنطقية 

للتعريف �هي @قر4 للوصف �جلماÑ من �لتحديد �لعلمي كالقو� بأ� �الستحسا� �ألخذ 

�لدعة @� �ألخذ بالسماحة ��نتقاp ما فيه �لر�حة، �ال تصلح هذ� �لتعايف  pبتغا�بالسعة �

^ تكوين مفاهيم شاملة قابلة للنقد ��لتقومي، �لذ� سو¤ Üتا @كثر �لتعايف قرب& من 

�الستحسا� ح² ميكننا �القتر�4 من معنا�. iمفهو

يقو� �لسيد �مد تقي �حلكيم: >��لذg يقتضي �لوقو¤ عند� من تعايفها �ل_ تكا� 

�� مفاهيم �د�D ما fكر� كل من: f اsتكو� منطقية من حيث كو

�لبز��g من �ألحنا¤ من @نه: �لعد�� عن موجب قيا	 =y قيا	 @قوH منه @�  -١

هو tصيص قيا	 بدليل @قوH منه.

�لدليلني. Hلعمل بأقو��لشاط± من �ملالكية من @نه:  -٢

�لطو^ من �حلنابلة̂  |تصر� من @نه: �لعد�� vكم �ملسألة عن نظائرها لدليل  -٣

شرعي خا®.

�قد fكر له بن قد�مة معا� ثالثة: @حدها: �لعد�� vكم �ملسألة عن نظائرها لدليل 

خا® من كتا4 @� سنة. �ثانيها ما يستحسنه �ملجتهد بعقله. �ثالثها: �ليل ينقد� ^ نفس 

.
(٢٩)

�ملجتهد ال يقد على �لتعبE عنه<

@�� ما يالحظ على هذ� �لتعريفا� @sا m تعِط �الستحسا� �الستقال� كمصد من 

�لكتا4  y= ترجعه D�الستنباd �=منا حد�� موقعه ^ طو� �ألصو� �ألخرH فتا مصا�

�ملصا« �ملرسلة �حكم �لعقل ��حلا� @� �الستحسا�  y= Dمر� 	لقيا� y= D�لسنة �تا�

بقية  مع  �حد �  Yعر  ^ يتحر©  بذ�ته  قائم  @صل  كونه   y= ينظر  =ليه  ينظر  عندما 

�ألصو�

�ثاني&: m حتد� هذ� �لتعريفا� شكًال �د�9 لالستحسا� فبعضها تصوته ضمن 

�ألقيسة �حصرته ^ شكل تقدمي قيا	 على قيا	، �ال @H لالستحسا� @g �جو�  =طا

موجب  هنالك  يكو�  ال  �حينها  �خر-  قيا	  على  قيا	  -@ستحسن  با4  من  =ال  هنا 

لتخصيص �لقيا	، �لعل �لتعريف �لذg جعل �الستحسا� مطلق �لتقدمي بني �أل�لة كا� @قر4 

من حتديد� ^ �لقيا	، �هو �لشكل �آلخر لالستحسا�، @ما بقية �لتعريفا� فقد قدمت لنا 

شكًال هالمي& فاقد9 للمالمح ��لصوD فجعلت �الستحسا� Rر� حالة fهنية @� نفسية ال 

يقد ح² �ملجتهد نفسه على �لتعبE عنها.
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:��الستحسا2 بني �لتحقق ��المتنا
بناpً على ما تقدi من تعايف، نكتشف @� ليس لالستحسا� حقيقة �جو�ية مستقلة 

�ªوH، فكل � g@لر��لعمل مبطلق  �ألصو� �لفقهية، �ال يبقى له حتقق =ال ^ =طا Yعر ^

 ،Hألخر��ملبا� �ملفترضة لالستحسا� هي @جنبية عن مو�� �=منا تبحث ^ طو� �ألصو� 

�لدليلني سو�p كانا لفظيني @� غE لفظيني @� كا�  Hالستحسا� بكونه تقدمي @قو�� @خذنا fفإ

@حد'ا لفظي& ��آلخر غE لفظي، ال يكو� لالستحسا� هنا @g خصوصية جتعله |تص& 

�الحتجا¾ �تثبيت  Yحالة طبيعية ^ معر �Eعلى غ Hألقو��لدليل  �ملو�، فتقدمي   �ֲדذ

�الستحسا� ���حلكم ال عالقة له بعنو

فاحلاال� �ل_ يتصو فيها تقدمي �أل�لة �للفظية هي ^ با4 �لتز�حم ��لتعاY، �قد 

�الستحسا�،  ��fكر� كتب �ألصو� �ملرجحا� بشكل مفصل، من ��� @g حاجة لوضع عنو

�لدليل،  Dقو pأل�لة �تصنيفها على ضو�أل� طبيعة هذ� �لبحو` منهجية تعمل على ترتيب 

فاقد9  �=منا  للحجية  فاقد9  عنو�ن&  كونه  على  �الستحسا�   y= �لنظر  ميكننا  ال   Ñبالتا�

�لدليلني،  Hالستحسا� بتقدمي @قو�لالستقال� �ممتنع �لوجو� ��لتحقق، بنا9p على تعريف 

 � كا� -�ليًال ينقد� ^ نفس �ملجتهد ال يقد على �لتعبE عنه- فهو @بعد ما يتصوf= ما@

كونه �ليًال شرعي& �حينها ال يبقى =ال ما قاله �لشافعي: >من �ستحسن فقد شّر�<.

مرجحا! باF �لتز�حم:
 iلعد �fلك  �المتثا�   iمقا  ^ بينها  �جلمع  �� حكمني ميتنع � هو  بالتز�حم   ���ير

�لقدD، @� لو�� �ليل ثالث مينع �جلمع بينهما، �نشE هنا بشكل |تصر ملا حققته كتب 

�ألصو� من مرجحا�.

�حلكم  iآلخر موسع فحيينها يقد�� كا� �لتز�حم بني حكمني @حد'ا مضيق �f= -@

�ملضيق على �حلكم �ملوسع، �مثا� fلك لو تز�حم �جو4 �لصالD �كا� fلك ^ @�� �قتها 

.i��بني =��لة جناسة عن بيت �هللا �حلر

� كا� @حد �حلكمني له بد� ��آلخر ال بد� له، قدi ما ليس له بد� �مثا� fلك f= -4

لو تز�حم =نقاf نفس �ترمة كا� @� يو�g ֲדا �لظمأ، ��جو4 �لوضوp �كا� �ملاp ال يكفي 

�لنفس أل� �لوضوp له بد� �هو �لتيمم. fنقا= iألمرين قد�لكال 

 pلوفا��ملعني، �مثا� fلك تقدمي  i9 قدE| آلخر�� كا� @حد �حلكمني معين& �f= -¾

�إلنسا� عتق قبة �حتقق نذ�، �تعلق عليه ^ نفسه �لوقت  � نذfفإ Dبالنذ على �لكفا

مثل   Hخر@  ��Ðيا تعويضها  ميكن   D�لكفا أل�   �لنذ  iقد قبة،  عتق  توجب   Dكفا

.iلصيا�

�لشرعية �مثا� fلك  D�لعقلية ��آلخر بالقد D� كا� @حد �حلكمني مشر�ط& بالقدf= -�
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مصا'& �لتشريع �إلسالمي بين نز�هة �لمنهج ��لتأثير �لسياسي
�لعقلية. D�لوفاp بالدين مع �ألمر باحلج قدi ما كا� مشر�ط& بالقد Y� تعاf=

 pشي g@ على Dلصال��- تقدمي �حلكم �ألهم على �ملهم ^ نظر �لشر� كتقدمي �جو4 

�خر.

�لظهر  Dأل'ية كتقدمي صال�هـ- تقدمي @سبقهما ^ �من �المتثا� مع تسا�يهما ^ 

�p @حد'ا.�@ ^ D�¦صر� �لقد �f= لعصر�على 

� كا� منشأ �الختال¤ بني �أل�لة �للفظية هو �لتعاY، فهنا© صوتا� لذلك f= ما=

�خلا®، @�  iخلا® �حينها يقد�� iلعا� �لتعاY، فإما @� يكو� بسيط&، كالتعاY بني 

�لناسخ  Y�لدليل �حلاكم، @� تعا iفيقد iبني �ليل حاكم ��خر �كو Y@� يكو� تعا

�لناسخ. iفيقد Öملنسو��

�لدليلني، كالترجيح  ¾�ملرجحا� خا y= مستحكم، حينها ينظر Y� كا� �لتعاf= ما@

� كا� تعاY بني حديثني)، f=) لسند�بدليل ثالث، @� بعرضهما على �لقر�� @� مرجحا� 

� m تتوفر هذ� �ملرجحا� كًال @� بعض& فاملرجع f=�< لترجيح يتساقطا��متنع �جلمع � �f= ما@

.
(٣٠)

�ألمر بني �حلجة ��لالحجة فيهما< ���لتساقط كما هو مقتضى �لقاعدD لد�

 �= �لشاط±:  يقو�  فكيف  �الستحسا�،   ��عنو يطر@  ال  fلك  كل  �كما الحظت ^ 

�لدليلني =ال ^ با4 �لتز�حم  Hلعمل بأقو��لدليلني، �ال نفهم  Hلعمل بأقو��الستحسا� هو 

�لتعاY بني �أل�لة �للفظية. �@

@ما ^ با4 �لتعاY بني �أل�لة �لغE لفظية، فإ� �لتقدمي ��لترجيح بينها يكو� @مر9 

 Y� كا� هنا© تعاf= أل�لة @يض&، �ال �خل لالستحسا� فمثًال�منهجي& خاص& ^ ترتيب 

�لسابق تبة �@عتP @قوH من �آلخر،  iتبتني قدبني �ليلني غE لفظيني �كا� �لدليلني ^ 

� تسا�� �أل�لة f= ما@ ،Hألقو� iآلخر قد�@� @� يكونا ^ تبة ��حدD �كا� @حد'ا @قوH من 

�تعاضت تتساقط، فهل يستدعي fلك تشكيل @صل منفصل يسمى �الستحسا� فكيف يقا� 

.
(٣١)

�الستحسا� هو >هو �لعد�� عن قيا	 جلي =y قيا	 خفي< �@

�للفظي مطلق&. iللفظي، فيقد� Eللفظي �غ�@ما ^ �لتعاY بني �لدليل 

�بعد fلك ال يبقى لنا =ال �العتر�¤ للشافعي بأنه كا� صائب& عندما عر¤ �الستحسا� 

بكونه عمًال باªوH مطلق&، �ال يبقى لكالi مالك @g @'ية تذكر عندما قا�: >�الستحسا� 

�لعلم<. تسعة @عشا

�ْلَقْوَ�  َيْسَتِمُعوَ�  �لَِّذيَن }  :yتعا بقوله  باالستحسا�  �لقائلني  بعض  �ستد�  �قد 

بُِّكم} �قد مت  َّن  َ��تَِّبُعو� َ@ْحَسَن َما ُ@نِزَ� ِ=َلْيُكم مِّ} :yَفَيتَِّبُعوَ� َ@ْحَسَنُه}، �قوله تعا

�ملفاهيم �ملتباينة، �هو ما  gf الصطالحي��الستدال� vمل كلمة @حسن على �الستحسا� 

�ملع£ �الصطالحي �هو بعيد، �من  y= gللغو�ال يتحقق =ال بوجو� قرينة تصر¤ �ملع£ 

@هم �لشو�هد �ل_ نتعر¤ ֲדا على مطابقة �ملع£ �الصطالحي للمع£ �للغوg، هو �ضع 
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� �ضعنا بد� كلمة fملع£، فإ��ملع£ �الصطالحي مكا� �لكلمة ^ �لنص Ù ننظر هل يستقيم 

(@حسن) ^ �آلية (@sم يعملو� باالستحسا� ^ Rا� �الستنباm (d يستقم �ملع£. فكال 

�لتز�حم  Dالستحسا� �=� كا� ميكن جعلهما تأسيس& شرعي& لقاعد� ��آليتني بعيدD عن مو

بني �ملهم ��ألهم، @ما �ا�لة �الستدال� باألحا�يث فال يتم لبد�هة تأخر مع£ �الستحسا� 

.gللغو��ملع\  y= جد =ال� �f= حلديث��الصطالحي عن �ما� �لنص فال يصر¤ 

تكز عليها فقهاp @هل �لسنة مثل فقه �لصحا¡ �شر� من �@ما بقية �ألصو� �ل_ 

�ل_ تنا�لت عن حجيتها بشكل  Dملتأخر��ئع فقد كفتنا كتب �ألصو� �لسنية قبلنا �سد �لذ

�ملبحث  �@� بآخر، =ال @ن\ @جد من �لضر�g فتح با4 خا® للمصا« �ملرسلة، أل'ية هذ

�لعصر، باعتبا @نه من @كثر  �لكونه ما��� حي& �Ðاصة عند @صحا4 جتديد �لفقه ^ هذ

�سة �لبحو` حيويًة التباطه مببحث �ملقاصد �قيم �لشر�، �سو¤ نتر© �لبحث عنه لد

�هللا. pمستقلة =� شا

�خالصة �لكالi @� مر�حل �لتشريع مر� مبناٍ� |تلفة، =ال @� zيعها كا� كاشف& 

�ملاسة =y قيا��� معينة  �الستنباd، مما يؤكد حاجة �ألمة  عن عدi �ضو� ^ مصا�

�منصبة من قبل �هللا �سوله تكو� هي �ملسؤ�لة @ماi شرعه، فالثالثة ��لعشر�� سنًة 

�لتشريع  DEصلة مس��ل_ قضاها سو� �هللا بني هذ� �ألمة ليست كافية لتأهيل �ألمة ملو

�لتشريع، @ما حق �ألمة ^  iمنا كانت كافية ^ ִדيئة بيئة تكو� صاحلة لالستجابة ألحكا=�

�ألئمة �ملصطفني من  gلظر�¤ بأيد��الجتها� فيأ� متأخر9 بعد تديب �ألمة ^ |تلف 

�ضحة ªذ� �لعملية، فليس �ملهم @� تكو� هنا© @حكاi �تشريعا� � dسم خطوقبل �هللا �

�هللا على �جه �ليقني ��الطمئنا�، ��الختالفا�  ���=منا �ملهم @� تكو� هذ� �ألحكاi متثل مر

�ثق ^ @حكامه � Eملكلف غ��الستنباd، جتعل  �ل_ �قعت بني @قطا4 �لفقه حو� مصا�

�حلجية ح² تكو� مستند9 للحكم �لشرعي،  Hمستو y= ا @صو� ظنية ال ترقىsلفقهية، أل�

 D��ل_ قامت ֲדا �ألمة ^ مو�جهة �لتحدg ^ =نتا¾ @حكاi ملجا D�هذ� ال ينا^ �جلهو� �جلبا

�لوصاية �إلªية. ��، �لكننا ال جتد ªم �لعذ ^ tليهم عن خياEما @ستجد من متغ

��و�مش:

�لدين @¡ عبد�هللا، مناقب  E(١) بن شهر �شو4، مش

�� @¡ طالب، ¾١، ®٣١١، �لطبعة �أل�y، نشر 

�ملطبعة �حليدية، �لنجف �ألشر¤.

�خلليفة  Dلر�ن @�د، من حيا��لبكرg، عبد (٢)

للطباعة  �إلشا�   ،١٥١® �خلطا4،  بن  عمر 

.��Eلنشر، ب��

(٣) تايخ �لتشريع �إلسالمي، منا� �لقطا� ®١٩٤.

(٤) @��نيس، علي @�د، �لثابت ��ملتحو� ¾١ ®٧٦.

 mمعا ملخص  مرتضى،  �لسيد   ،gلعسكر�  (٥)

�ملدستني، ® ٢٦٩.

(٦) تايخ �لتشريع �إلسالمي، ® ١٩٤.

(٧) ^ تايخ �لتشريع �إلسالمي. �.¾. كولسو� ®٥٠.

(٨) مصد سابق ®٥٣.

(٩) مصد سابق، ® ٥٩.
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مصا'& �لتشريع �إلسالمي بين نز�هة �لمنهج ��لتأثير �لسياسي
(١٠) مصد سابق، ® ٦١.

(١١) مصد سابق. �لثابت ��ملتحو� ¾١ ® ٨٣.

(١٢) مصد سابق، ^ تايخ �لتشريع �إلسالمي ®١٦١.

�آلصفي، �مد مهدg، مقدمة �لر�ضة �لبهية  (١٣)

^ شر� �للمعة �لدمشقية، ® ٢٤.

 ،��ملقا �لفقه  @صو�  تقي،  �مد  �حلكيم،   (١٤)

.٣٤٥ ®

(١٥) مصد شابق، �لثابت ��ملتحو� ¾١®٨٣.

�إلسالمي  �لتشريع  تايخ  سابق،   مصد  (١٦)

.٢٢٥®

�لسابق ٢٢٦. (١٧) مصد

(١٨) مصد سابق، ® ٢٢٧.

للتشريع  �ملدخل   ،-�فا �. �مد  �لنبها�،   (١٩)

�إلسالمي ® ٢٣٧.

(٢٠) مصد سابق، ® ١٣٩.

(٢١) مصد سابق، ® ١٥٧.

�لسابق ® ٢١٥. (٢٢) مصد

�سة �لشريعة (٢٣) �يد��، �. عبد �لكرمي، �ملدخل لد

�إلسالمية ® ١٢١.

�خلضرg، �مد، تايخ �لتشريع �إلسالمي،  (٢٤)

.١٥٥ ®

.٣٦٣ ® �(٢٥) مصد سابق، @صو� �لفقه �ملقا

�لسابق. (٢٦) مصد

�لشريعة  �سة لد �ملدخل  سابق،   مصد  (٢٧)

�إلسالمية ® ١٦٩.

(٢٨) مصد سابق، ® ٢٧٣.

.٣٦٢ ® �(٢٩) مصد سابق، @صو� �لفقه �ملقا

(٣٠) مصد سابق، ® ٣٧١.

�لشريعة  �سة لد �ملدخل  سابق،   مصد  (٣١)

�إلسالمية، ®١٦٨.

 Eلتفك� ملنهج  نقدية  �ية  �لكاتب  فيه   iيقد

�لفلسفية، �قد  �لفلسفي @� ما يسمى بنظرية �ملعرفة 

�لبصائر، ��لذg @�ضح فيه ما �قعت فيه  �لذg نشر ^ Rلة  �لكتا4   �@متع\ قر�Dp هذ

 ¤�لتفكE �من Ù بناp معا �¦ر�¤ مسا y= ��@ pمن @خطا g�لفلسفة ��ملنطق �لصو

�ئع ��قيق نظرية �ملعرفة �ثقافا� �@فكا قائمة على �لوهم ��خليا�، كما @�ضح بشكل 

�لعقل ��لعلم، من خال� قر�Dp نتا¾ فقيه معاصر �ستطا� @�  �لقر�نية �ل_ تعتمد على نو

يب\ sضة معرفية متكاملة، عP @عماله �لتأسيسية كالفكر �إلسالمي ��ملنطق �إلسالمي 

�لعرفا� �إلسالمي، �غEها من �لكتب �ل_ @بد� فيها �ملرجع �ملدسي �@با� فيها نظرية �

�ملعرفة �إلسالمية.

صد� حديث�

بصائر $ نظرية �ملعرفة
نظر! تأصيلية � فكر �احة �ملرجع �لدي�

,ية �هللا �لعظمى �لسيد 'مد تقي �ملد%سي

�آل5 � �ألسو�3 كتا1 �لبصائر ـ �إلصد�% �لثا-

ملؤلفه �لشيخ معتصم سيد CDد
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.9Eطن خف�@� يكو� كل مو

�لوط\  �لتو�فق  حركة   iعا @مني  @ما 

 ��إلسالمية �ئيس مكتبها �لسياسي �. نز

�لغرY من   �= قا�:  فقد  مال zعه حد� 

�ملفتو� �ملب£  ��ملؤمتر؛ هو �لتثقيف ��حلو

كما  �حتر�مها، � �إلنسا�  على @سس حقو- 

D بلدنا بعيد9 �sد¤ لترzة �H مدنية إل�

�لطائفي @� �لقبلي @� �لعرقي  iالنقسا�عن 

 ��لذg نر�� ينمو مع �ألسف يوم& بعد يوª� ،iذ

فإننا نوجه خطابنا لكل �ملو�طنني باختال¤ 

�لسياسية � �لعرقية � �ملذهبية  مشاֲדم 

 iلعا� بالشأ�  �ملتصدين � �ملهتمني  �Üص 

 Dلوحد� لدعم  بالتحر©  �لنا	   y�@ مsكو

 =طا من  للخر�¾  �جلميع  �ندعو  �لوطنية 

 ���ألجند �توجيه  @نو�عه  بكل  �لتحز4 

�لسياسية =y مصلحة �لوطن، كذلك sد¤ 

 �من مؤمترنا =y فتح �فا- �لتفاهم ��حلو

�ملختلفة  �لشعبية  �لفعاليا�  بني  �لتعا�� �

�ترسيخ  �الجتماعية  �لتنمية  عملية  لدفع 

مبد@ �لعد�لة ��ملسا��D �تنمية �جلو�نب كافة.

�لتمييز  فض   �= قائًال:  �ستطر� �

�ألهلية  �لفر�  حقو-  مماسة  �تكريس 

كحقوقه بانتمائه �لتا�ي �قوميته ��يانته 

�مذهبه �ثقافته �ملحلية هي حقو- tلق مع 

�لفر� �ªذ� ندعوها فطرية، بل =� حقو- 

�لفر� تذهب =y @بعد من fلك �تتسع لتشمل 

حقه بفكر� �ثقافته �ملكتسبة �ميله �لسياسي 

�لشخصي، �هذ� ليست @فكا9 �مصطلحا� �

بل  فكري&  �لو�قع   Y@ عن   Dبعيد  Dجديد

عليها   iتقو  Y�أل على  �قعة � مماسة 

 iتمعا� فاضلة تلتزR بكاملها �تقيم ���

�لشعو4  |تلف   i��حتر� �ملو�طن  حقو- 

�لثقافا�، � �ملذ�هب � �أل�يا� � �لقوميا� �

�متاسها على @سا	 �ط\ ^ بلدها كما 

 �@  Dحد�� مدينة   �@ =قليم   g@  ^ متاسها 

�خل fلك �لبلد بل هي مقننة � DEقرية صغ

بقانو� (بد�ساتEها) �كلنا مبا يعلم @نه 

من   Y�أل على  شعب   iليو� يوجد  قّلما 

�لكويت  �ليست   ،Dحد�� �ثقافة  �حد � عر- 

�ستثناp بتعد��، �لسنا معز�لني عن معرفة 

.mلعا��لناجحة ��لفاشلة ^  4�لتجا

@مني  نائب  �لشيخ @�د حسني   iقد�

قة � �لكويت   ^ �لشيعة   pعلما جتمع   iعا

�لتجمع �لسيد �مد �ملهرg فقا�:  iمني عا@

 Dلطاهر� ضها @ على  يعيش  بلد  �لكويت 

من  سياسية   ���تيا =سالمية  مذ�هب 

�غEها،  �لقومية � �لية Pللي�� �إلسالمية 

�تركيبة �ملجتمع �لكوي_ تتكو� من �لقبائل 

�لسياسية،   4�ملشا �|تلف  �لطو�ئف �

�لقوميا�  عن   Dعبا �لكوي_  فاملجتمع 

�لشيعي � �لس\  �ملذهب �  Dملتعد��  -��ألعر�

�لشيعة حسب  �ملو�طنني  نسبة  vيث تصل 

�ملئة. ^ ٣٠ y= لدقيقة��خر �إلحصائيا� 

 �هذ  ^ نفسه  يطر�   gلذ�  ���لسؤ�

�لسلمي ^ ظل  �لتعايش  �ملجا� كيف ميكن 

�ملجتمع؟ �جلو�4: هو من خال� تطبيق  �هذ

�جلميع  على  �لصحيحة  �ملو�طنة   iمفهو

�فق نصو®  gf حق حقه  كل  يأخذ   �@�

�لدستو. �^ سبيل fلك �قتر� @�ًال: نشر 

�ضر�D �اية  �لصحيحة،  �ملو�طنة  ثقافة 

 ،pستثنا�  ��� من  �ملو�طنني  جلميع  �لد�لة 

 ¤��العتر مع  ªم  �لكرمية   Dحليا�  Eتوف�
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�خصوص&  �لسياسية  vقوقهم  �لو�قعي 

 ����لقر� �النتخا4 � �لتصويت   ^ حقهم 

�لسياسية �غEها.

 gلعنصر� �لتمييز   Dفكر  pلغا=�

شأنه  من  ما  كل  �منع  �لقبلي � �لطائفي �

�خلطDE كاالنتخابا�  Dلظاهر�تكريس هذ� 

�ملذهبية   �@ �لقبلية  �النتخابا� � �لفرعية 

ملن  جز�ئية  عقوبا�  ��ضع  �لطائفية، �

يتهجم على zاعة معينة @� مذهب خا®، 

متزيق   y= تدعو  �ل_  �ملؤسسا�  �=غال- 

�ملجال�  خصوص&   Dملو��� �ملحبة  �صر �@

 ��لطائفية �ل_ حتد` شرخ& كب9E ^ جد

�حلاجة  بأمس  ¦ن  �ل_  �لوطنية   Dلوحد�

 ^ �لال�مة   ��p��إلجر zيع   fاt�� =ليها، 

حقها ح² ¦افظ على �حدتنا.

قة � �لناصر   Eألم�عبد �لسيد  �قر@ 

 ���ل_ كانت حتت عنو �لنائب صا« عاشو

�لتطبيق) � �لقانو�  بني  �لوطنية   Dلوحد�)

{َ�َال  �لكرمية  باآلية   �مستشهد فبد@ 

 ��ْعِدُلوْ �َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُ� َقْوiٍ َعَلى َ@الَّ َتْعِدُلوْ

.{Hُهَو َ@ْقَر4ُ ِللتَّْقَو

�حلقو-  عن  �حلديث  �لقو�:  تابع   Ù

�لو�جبا� ��حلريا� �حقو- �إلنسا� حديث �

�خلاجي � �لد�خلي  �ملستويني  على  �لساعة 

�الحتا�   dفبعد سقو �لعاملي   Hملستو� فعلى 

 mلعا� @صبح  �لشرقي  �ملعسكر � �لسوفيا� 

على   Yيفر �حد �  �و قبل  من  يوجه 

�لتعد�ية � �لدميقر�طية   i��حتر  mلعا�

 ١١ `��آلخر، Ù جا�p @حد g@لر� i��حتر�

للغر4   Pك@ �فع& � لتكو�  �ملؤملة   Pسبتم

@نظمة  �� سياسية ^ Eتغي `�بإحد بالدفع 

�لثالث سو�p بالقوD كما هي �حلا� ^  mلعا�

�لسياسية   dبالضغو  �@  -��لعر� @فغانستا� 

�لشر- � �لعر¡  �خلليج   ^ �حلا�  هي  كما 

�أل�سط.

�هو  �لكوي_   �لدستو  �= �قا�: 

للمقوما�  باب&  @فر�  �لسامية   Eلدسات� من 

�خر  �باب&  �لكوي_  للمجتمع  �ألساسية 

لألسف  �لكن  �لعامة،  �لو�جبا� � للحقو- 

�مليثا-   �ªذ فعلي&  تطبيق&  �ملو�طن  ير   m

�لسامي.

�ضح& � متييز9   Hنر �لعكس  على  بل 

لوقف  عائلية   �@ قبلية   �@ طائفية  ألسبا4 

على  �قتصاها � �ليومية  �لصحف   �=صد

 y= باإلضافة  �ملجتمع،   ^  Dنافذ عائال� 

 iإلعال�  ̂p�تقييد حرية �لتعبE �نشرها سو

�لصحافة، ��ختصا مؤسسا�   �@ �لر�ي 

�ملجتمع �ملد� من zعيا� نفع عاi �مر�كز 

=سالمية على توجها� معينة �حرما� بقية 

�ملجتمع منها.

تكافؤ   iعد مبد@   �@ عن  فضًال   �هذ

�لفر® ^ �ملناصب �لقيا�ية �لسياسية @� ^ 

�ملؤسسا� �لتابعة للد�لة، �تكريس �لوساطة 

 D@ملر� حقو-  �تعليق  فيها،  �ملحسوبية �

قضايا  من  �ألجن±  من  �ملتز�جة  �لكويتية 

�الجتماعية، كما   Dلعال��� �لسكن ��جلنسية 

�ملذه± � �لدي\  �لتمييز  قضايا  ما��لت 

ينص   gلذ�  �لدستو عن  بعيد9   Dمستمر

على حرية �العتقا� �لد�لة �ل_ حتمي حرية 

�لقياi بشعائر �أل�يا�.

�لتو�فق  حركة   iعا @مني  نائب   iقد�

�إلستر�تيجية  �سا� �لد مكتب  ئيس �
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فتنا��  قته � �ملحميد   gا�ª�عبد  Eه�

�لتطبيق � gلنظر�موضو� �لند�D بني �لفكر 

ممكنة   Dلوحد� هل  بد�ية   �pفتسا �لعملي 

 ^� فكريا؟  �ملختلفني  بني  عمليا  �حلد�` 

 Dلوحد��� يستعرY ماهية سبيل �إلجابة 

�جتماعية،  فكرية،  �@نو�عها  �@سسها 

 ¾fبنما مدلًال  �غEها  �قتصا�ية  سياسية، 

 y=  9Eمش  Dلوحد� من   ���ألنو هذ�  على 

�لوحدD بأنو�عها ^ �ألسس. ��نتقل  ©��شتر

 Ö@ (=ما 	على @سا Dلوحد� y= حديثه ^

لك ^ �لدين @� نظE لك ^ �خللق) مسلط& 

 Ù �ملطلقة.  �حلقيقة  نظرية  على   pلضو�

�نتقل �ملحميد̂  حديثه ملحو ثقافة �لتسامح 

 ^ �الختال¤  �ִדذيب  باملشتركا�  �لعمل �

 DEلس� �لوطنية مستلهم& من   Dلوحد� �عم 

�لنبوية ما يدلل على كل ما fهب =ليه مؤكد9 

 ��لتعامل مع �لبشر من �عقد �ألمو �لذ �@

فإنه يبقى فنًّا من �لفنو�. Ù سلط �ملحميد 

�لبال�   ^ �لسياسية  �حلركا�  على   pلضو�

�ملشتركا�  �لشيعية موضحا � منها.  �لسنية 

فيما بينها ��خلصوصيا� لكل منها �خلص 

=y توصيا� �قته ��ملتمثلة ^ نشر �لثقافة 

�النطال- من � .Dل_ تؤسس للوحد��لتربوية 

مبد@   pلثقافية إلحيا�� �الجتماعية  �لعالقا� 

�لتجمعا�  بني  �لعالقا�  �مأسسة   ،¤�لتعا

�ملختلفة على �ا� @ساسية ^ ميثا- عمل 

ينظم �لعالقة فيما بينهما، فضًال عن تطوير 

متكامل   gحد��  iلنظا �لعالقة  |رجا� 

يضمن خصوصية كل طر¤ ��ضع بر�مج 

�ليا�  �حتديد  �ستر�تيجية  @طر   ^ عمل 

�عا� كمرجعية متفق Ôل��لتنفيذ، ��لية فض 

عليها �يتم �للجوp =ليها ��لعمل مبخرجاִדا 

 ^ جا���  ¦ن  هل  ختام&   �pتسا  Ù

�فع   ^ �جا���  �مليد��؟  �لعملي  �لتطبيق 

�لوطنية؟. Dلوحد�قيمة 

علي  �مد  �ملحامي  بد@  قته �  ^�

�لعر�قية  �سا� �لد مركز  ئيس  عابدين 

 Yخا� �@سسها،   Dلوحد� بتعريف  �لكويتية 

 Dلوحد� حاجا�  عن  �لبحث  حا4   ^

مبا  �مستشهد9   9Eمش �حلب،   D�ضر�

عن  حتد`   Ù �لبيت.   �� مدسة  �ختطته 

�ִדذيب  باملشتركا�  �لعمل � �لتسامح  ثقافة 

�لنظرية  بني   Dلوحد� �تنا��  �الختال¤ 

�لتطبيق. �خلص =y توصيا� كثDE من �

مشتركة،  مشايع  =قامة  على  �لعمل  بينها 

�حلجا¾  d4 ^ @�سا�توسيع @نشطة �لتقا

بعمليا�  �لتنديد � �ملسلمني،  بقية   y=  Ù

عقد  �تكثيف  �غEها  كاالغتياال�  �لفتنة 

عن  �لفهم   صو كل  �تصحيح   ،���ملؤمتر

�� مشتركة بني �ªيئا� �آلخر، �=§ا� �يا

مع  �ملساجد  �جلا�  �لثقافية  �ملؤسسا� �

�لسعي معهم � Dحد� ^ Dلصال� p��@ =مكا� 

�فضل للغE مع حسن �لظن �لد�ئم.

�تنا�� �ملحامي غليفص بن عكشا� ^  

 ��قته �ل_ حد�ִדا بأبع �ا� @�ªا مو�

�لكوي_، ��آلخر  �لوطنية̂  �لدستو Dلوحد�

 Dلوحد�ا ��ح& ���ها̂  �عم  �لقو�نني نصًّ

�مليد�نية  �ملماسا�  �لثالث حتد` فيه عن �

�خلص   ،�لدستو  ��مو لتطبيق  �لعملية �

�لتوصيا�  � �لنتائج   y= �لر�بع   �ملحو  ^

�نتهى =y ضر�D تعديل �ملا�D ٨٠ ليصبح �

قانو�  �تعديل  مئة  �لPملا�   pعضا@ عد� 
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�لد��ئر لتصبح éسني، ��لفصل �لتاi بني 

�لتجمعا�،  منع   iمرسو  pلغا=� �لسلطا�، 

قانو�  �تشريع   ،4��ألحز  =شها  D�ضر�

يعاقب على �لÔعة �لطائفية.

�لسابق  �لPملا�  �لنائب  قة �  �pجا

 ��بعنو يعقو4 حيا�   .� �لقانو�   Eخلب��

كل  �مسؤ�لية  للوطن  �حلقيقية   Dلثر��)

�ملو�طنني̂  �ملحافظة عليها) حيث حتد`̂  

�لوطنية ^ @g ��لة  Dلوحد�بد�يتها ��صف& 

�ئمة �غE قابلة للنضو4 تؤ� � Dا ثر�sبأ

 dشر� ªا  تو�فر�   �f= حني  كل   ^ @كلها 

�لرعاية ��حلماية ��لعناية Ù قسم �. حيا� 

ئيسة  مطالب  �لوحدD ^ ستة  عن  حديثه 

 Dلوحد� � فيه على @�  �مطلب متهيدg شدَّ

موضو� عاطفي �جياÓ �غE �تكر لفر�، 

�لكتابا� � �شائك  عاملي  موضو�  �نه  كما 

�� يعر¤ ^ �ملطلب �أل��  Ù فيه شحيحة

ثال`  �د�9  �خصائصها  �لوطنية   Dلوحد�

 ^  Yخا �لثا�  �ملطلب   ^� ªا  خصائص 

 ^� �جغر�فيتها،  �لوطنية   Dلوحد�  ��ميد

 ^ �@ما   ،Dلوحد� عن �اية  �لثالث حتد` 

�ملطلب �لر�بع فسلط �. حيا� �لضوp على 

�عائم،  �لوحدD �د�9 عد�ها بست  �عائم 

�تقرير   ،�لدستو  iحكا@  i��حتر بينها  من 

مبد@ �لعقا4 على كل من ¢رY على نشر 

�ية � شعبية  �حتفاال�  �=قامة  مبا�ئها 

�لوطنية �=شعا� قيمة  Dلوحد� p�لتكرمي شهد

�تشجيع  �ملو�طنني  نفو	   ^ �لوطن  حب 

�لوطنية  Dلوحد� مبد@ �لثو�4 على نشر @فكا

عن  �ملحاضر  حتد`  �خلامس  �ملطلب   ^�

�لوطنية   Dلوحد� صا�¤  �متحا�  @قسى 

�ع£ به �لغز� �لعر�قي �لغاشم. �@ما �خر 

�ل_  �لدستو ���ملحا� فر�� يرصد فيه مو

�لوطنية Ù خلص̂  خامتة  Dتعرضت للوحد

�لوطنية  Dلوحد�شد�� على ضر�D تعزيز 

حديث  هو  عنها  �حلديث  يكو�   �@ مطالب& 

 ���ألصو �بأعلى  �لوطنيني  �ملو�طنني  كل 

�ألفعا�. مشy= 9E �جو� فر- كبE بني �

�ملو�طن  �لشخص  �بني  �ملو�طن  �لشخص 

�لوط\.

�لثا� فقد شا© فيه zع  iليو�@مل 

�لزلزلة  يوسف   .� �لPملا�  �لنائب  منهم 

�لوطنية  Dلوحد�حيث @شا: =y @� قضية 

 ��ستقر �ªامة ��ألساسية ^  �لقضايا  من 

�إلنسانية،  �ملجتمعا� � �لشعو4 � �لد�� 

�لوطنية تنطلق  Dلوحد�موضح& @� مضامني 

عليها  �تفق  �ل_   �لدستو  ��مو تطبيق  من 

�جلميع. 

 �لدستو من  ننطلق  �¦ن  �قا�: 

�ل_ � منه  �لسابعة   Dملا�� نستذكر  �لكوي_ 

�عاما�   D��ملسا�� �حلرية � �لعد�  تقو�: 

�ملجتمع، ��لتعا�� ��لتر�حم صله �ثقى بني 

=نسانية   Dملا�� هذ�  تؤكد  حيث  �ملو�طنني. 

�لكوي_ �عدi متييز� بني �ألجنا	  �لدستو

�لبشرية ��لفئا� �ملجتمعية. 

 ���ملو من  �لعديد  هنا©   �@ �@�ضح 

�لوطنية،   Dلوحد�  y= تطرقت  �لدستوية 

=ال @� هنا© مماسا� عملية سلبية حو� 

تطبيق �لقانو� ال بد من جتا��ها. 

 ^ zعة  مال  خالد  �ملحامي  �تنا�� 

 Dلوحد�)  :��عنو حتت  كانت  �ل_  قته �

�لقانو�) �  g�لدستو  �ملنظو  ^ �لوطنية 
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 Dللوحد �لكوي_   �لدستو تعزيز   Hمد

�لوطنية ^ كثE من �ملو�� حيث نص على 

�لعد� � �إلنسا�  حقو-   i��حتر�  D��ملسا�

�حلرية. �

�لقو�نني  بتفعيل  zعة  مال  �طالب 

�تعزيز  �صامة   Dجا�  Dبصو �تطبيقها 

�لوطنية ^ |تلف  Dملتعلقة بالوحد��ملناهج 

 pتدخل @عضا �سية، ��حلد من �لد �ملر�حل 

 pلغا=� �لتنفيذية، � �لتشريعية  �لسلطتني 

�ملتعلقة  �لقضايا  �لد�خلية vفظ  ��ير  حق 

�لوطنية.  Dبالوحد 	باملسا

�لدال�  حسني  �مد  �ملحامي   �@شا

مسؤ�� مكتب �لعالقا� �لسياسية ^ �حلركة 

�لدستوية �إلسالمية بوقته (¦و تعزيز 

�التفا- � Dلوحد��لوطنية) =y @'ية  Dلوحد�

 iالختال¤ �@كد @ننا ال نشكو من عد��نبذ 

@'ية  عليها  نؤسس  �قو�عد  @سس  �جو� 

نو�جه  �لكننا   ،4�لتقا� �التفا- �  Dلوحد�

�ألسس  هذ�  ترzة   ^  DEكث عقبا� 

�@قو�� حتقق  �@عما�  @فعا�   y= �لقو�عد �

من  �َتَحدُّ  �ملطلوبني  �التفا- �  Dلوحد� لنا 

�الختال¤ =� �جد.  صو

�ل_  �لسلبية  �لظو�هر  من   �= �قا�: 

تلك  �لوطنية   Dلوحد� مفاهيم  مع   Yتتعا

�لسياسية،  باملحاصصة  �ملنا�ية   ���ألصو

�ملذ�هب � �لقبائل � �لطو�ئف  بتسييس  �fلك 

فالعمل  �لسياسي  �لثو4  �=لباسها  �أل�يا� �

�ملو�طنة،  �سا	  على  قائم  �لسياسي 

�لقانو�.  iسية @ما��ملو�طنو� سو�

�من جانبه قا� �. عبد�لسميع ֲדبها� 

�خلطا4 �إلعالمي �لر�ي  قته: (��� ^

 Dلوحد�  ^ �لسياسية  للتجمعا�  �لصحفي �

تكاتف  هي  �لوطنية   Dلوحد�  �= �لوطنية) 

zيع @طيا¤ �ملجتمع �لو�حد خلدمة �لصا« 

�لعاi للوطن، �=� هنا© ثو�بت §ب �لتمسك 

ֲדا �هي كر�مة �إلنسا�، �غد �لعيش، �@من 

�لدين.  Dحلرية، �نصر��إلنسا�، ��لعد� �

 ^ Hألقو��@كد @� �لطائفية هي �ملهد 

ينصف   �@ بد  فال  �لوطنية   Dلوحد� متزيق 

 iألعال� يعكس   ��� �جلميع  �ألهلي   iألعال�

يتبني  ح²  �ملجتمع  @طيا¤   H� �لر�ي 

�لرشد من �لغي. 

ئيسة  �ش_  �ال   .� حتدثت   Ù

�جلمعية �القتصا�ية ̂  �قتها:  D�Rلس =�

�لوطنية) متسائلة: كيف  Dلوحد�(حتديا� 

ميكن @� يكو� هنا© �حدD �طنية �¦ن 

�لذين  فكري&،  �ملتطرفني  مع  صر�ع&  نعيش 

 Eلعامة �تسي�يريد�� �لتحكم ^ �حلريا� 

لديهم هو   ��حلو �@سلو4  RرH حياتنا. 

�ألها4. � Eلتكف�

�لوطنية هي �عنا  Dلوحد��قالت: =� 

طريق   ^  �لعبو باجتا�   �لبتا �سيفنا 

�الجتماعية  �لتنمية � �حلرية � �لدميومة 

�القتصا�ية. �

�ملرحلة �ملقبلة سو¤  �@ y= ��@شا

�ملمكن @�  �ل_ من  بالتحديا�  تكو� مليئة 

فإنه  �عليه  �لوطنية،   Dلوحد� صفو  تعكر 

 9pجز يطو�   �@ منا  فر�  كل  على  §ب 

@جل  �لشخصية من  �عتقا��ته � من حقوقه 

�ألم\  ��ملتمثلة ^ �الستقر �لعليا  �ملصلحة 

�الجتماعي ��القتصا�g للكويت. �

ئيس  ،Ù حتد` �ألستاf حسن �لعطا
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 ،iلسال�� �لعد�لة  حلركة  �لسياسي  �ملكتب 

 �لقر�� �لكرمي، �مستشا Hمنتد iمدير عا�

عن   تصد �ل_  �لفصلية  �لبصائر  Rلة 

 iإلما�  Dلبحو` ^ حو��� �سا� �لد مركز 

�لتنو� ) قته �  ^ �لعلمية،   U �لقائم 

عن  �لوط\)  �لوفا-   y= كمدخل  �ملذه± 

�ملو�طنة �لصاحلة �ملبتنية على ضا  dشر�

�ملذه±،  �لتنو�  =شكالية   y=  9Eألمة، مش�

�ملعاصر m يوفق  �لعر¡   iلنظا�  �@ �كيف 

للتعامل مع هذ� �لظاهرD بالشكل �لصحيح، 

�كا�  �خلطأ،  بالطريقة  معها  تعامل  بل 

من  �ملجتمع   Dخسا �ملعاملة  هذ�  ضحية 

شر¢ة �لطائفة �لشيعية �ل_ تتنو� ��خلها 

�ل_ هي شرd @ساسي  ،���لقد� ��pلكفا�

للنهضة  كمقدمة  �لسياسي،   �لالستقر

�لطائفة  هذ�   �� حيث  �لبشرية،  �لتنمية �

 ^  ،�هذ �لتعامل   pسو من  �ألمرين  القت 

للقضايا  �لطو�ئف   å�@ هي   gلذ� �لوقت 

�ملشركة ��ملصEية لألمة

TTT

:Bند�تا# حو
فقه �لدستو! �Nحكاc �لد�لة 
�إلسالمية / بغد�' �كربال^

�مدينة   ��بغد �لعاصمة   ^ ُعِقَدْ� 

�ملقدسة ند�تا� حو� مسألة صياغة  pكربال

منتصف   ^ �fلك  للبال�،   iلقا��  �لدستو

شهر بيع �أل�� لعاi ١٤٢٦هـ، �ملو�فق ٤/٧/

�لند�تني كتا4 �احة  i٢٠٠٥، �كا� �و

�ملرجع �لدي\ �ية �هللا �لعظمى �لسيد �مد 

 ��بعنو �لقضية  هذ�  حو�  �ملدسي،  تقي 

�لد�لة �إلسالمية)،  iحكا@� (فقه �لدستو

شهر   ^ �حلسني   ±�  �� عن   �لصا�

�حلر�i ١٤٢٦هـ. iر�

ففي بغد�� @قاi مكتب �احة �ملرجع 

تقي  �لسيد �مد  �لعظمى  �هللا  �ية  �لدي\ 

تركز�   Dند�  (¤��لو ظله   i��) �ملدسي 

�ملرجعية �لدينية  g@�ا�ها حو� توضيح 

 ^ �مسا'تها   �لدستو صياغة  عملية   ^

�لعصر   H�� تنسجم   �@فكا  H�  pعطا=

�حلديث.

�ملرجع  �احة  كلمة  بالنيابة  �@لقى 

تقي  �لسيد �مد  �لعظمى  �هللا  �ية  �لدي\ 

عبد  �لشيخ  �احة   Dلند��  ^ �ملدسي 

 �لذg @كد فيها على: (��� g���لبغد -��لر�

 �ملرجعية �لرشيدD ^ عملية صياغة �لدستو

�لقا�i للعر�- لضما� حتقيق @منيا� �لشعب 

�لعر�قي̂  �حلرية ��الستقال� ��حلفا¼ على 

�ªوية �إلسالمية لغالبية �لشعب �لعر�قي).

 ^ @قيمت  �ل_   Dلند�� �حضر   �هذ

سياسية  شخصيا�  فلسطني  فند-  قاعة 

عن  ممثلني   y= =ضافة  ��ينية  �عشائرية 

�حلكومة �لعر�قية.

�مت �لتأكيد̂  ختاi @عماªا على @'ية 

�عم مؤسسا� �ملجتمع �ملد� ��عم �لصحافة 

مبا��  �نشر  بالعشائر   iالهتما��  Dحلر�

�لشعب �لعر�قي. pطية بني @بنا��لدميقر

منظمة  @قامت  �ملقدسة   pكربال  ^�

�لعمل �إلسالمي فر� كربالp، ند�D �ستوية 

 F �لصا�-   iإلما� قاعة  على  موسعة 

�لتشريع )  شعا حتت  �إلشا� � للثقافة 
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 (-��لعر  ^ تعد�ية   Dإلسالمي ضما� حليا�

 ��f �لعنا�ين �  �ملحا� من  �لعديد  تنا�لت 

�لصلة مبوضو� كتابة �لدستو، �fلك على 

 �لكتا4 �لقيم �ملوسوi بـ(فقه �لدستو pضو

�ملرجع  �لد�لة �إلسالمية) لسماحة   iحكا@�

تقي  �لسيد �مد  �لعظمى  �هللا  �ية  �لدي\ 

.(¤��ملدسي (��i ظله �لو

 Dfألستا��لعديد من  Dلند�� ^ ©�شا

�ملشايخ �  Dلسا�� من   Eكب �vضو حشد 

�لعلمية   ���ملرجعيا� ��حلو� ممثلي مكاتب 

�ملتخصصني � �لكليا�   Dساتذ@�  p��عمد

 4��ألحز �ممثلي  �لقانو� �  pبالقضا

 ���عضو  pعضا�� �لسياسية  �حلركا� �

�لطالبية   ���الحتا�� �ملحافظة  Rلس 

 Dلند���لعشائر، كما حضر  Öباإلضافة لشيو

�ملحلية ��ألجنبية. iإلعال�عد� من �سائل 

قدمه  بتمهيد  @عماªا   Dلند�� �بتد@� 

 Ù  Dلند�� مدير  علي  عبد  منتظر  �ملهند	 

قيمة  كلمة  @عقبتها  �لكرمي،  للقر��   Dتال�

�لعظمى  �هللا  �ية  �لدي\  �ملرجع  لسماحة 

ظله)   i��) �ملدسي  تقي  �مد  �لسيد 

�لشيخ  �لعالمة  �احة  عنه  نيابة  @لقاها 

�لشيبا�. 	فا

�لشيخ �لشيبا�̂  مستهل حديثه  iقد�

متهيد9 لكلمة �ملرجع �ملدسي (حفظه �هللا)، 

 �لدستو �لكبDE ملسألة  �أل'ية  فيه  تنا�� 

�لبال� �إلسالمية على zيع  iتقد� pبنا ^

�لعالقا�  تنظيم  ^ Rا�  �لوضعية  �لنظم 

على  باالتكا�  �ملجتمعا�   D��=� �لسياسية 

على  �ألصيلة  �لقيم � �ألسس  من  �لعديد 

باآلخر،   ¤��العتر� �لكر�مة  قيمة  @سها 

 �ملحا�� كما �ستعرY بإ§ا� @هم �ألفكا

 iحكا@� �ل_ جا�p ^ كتا4 (فقه �لدستو

�لد�لة �إلسالمية) لسماحة �ملرجع �ملدسي، 

�لشيبا� نص كلمة �احة  �لعالمة  Ù تال 

�ملرجع �ملدسي (��i ظله).

�@كد �احته ^ كلمته على @� �ªد¤ 

�لدستو هو حتقيق تطلعا�  �ألساسي من 

خال�  من  قيمه  على  �ملحافظة  مع  �لشعب 

لكي   ���=قر كتابته   ^ �حلقيقية  مسا'ته 

�هللا. �fبإ �¢ظى باحتر�مه �يؤ� ¸ا

عاò من  >=� شعبنا  @يض&:  �@ضا¤ 

 Pع�  9Eكث  òعا كما  �ملقيتة  �لدكتاتوية 

�خلاجية،  �ªيمنة  من  �لزمن  من  عقو� 

�لد�لة �لعصرية فهو  pحيث يريد بنا iليو��

ال يريد @� يستبد� هيمنة بأخرH، �¦ن 

نعلم @� �لغر4 قد @حر� تقدم& هائًال �@� 

 HPك  Dقو @صبحت  قد   Dملتحد� �لواليا� 

 �@ نريد  �لكننا  قر�،  بع  منذ   Dحيد��

 �هذ مكونا�  على  معتمد9   9�ستو نضع 

 g@ لتطلعاته �مستقًال عن �لشعب ��قق& 

هيمنة<.

�حذ �احة �ملرجع �ملدسي̂  جانب 

�لظالمية ال   Hلقو�  �@ كلمته من  �خر من 

تز�� باقية �حتا�� جاهدD @� تعو� للسلطة 

مع  �متناقضة  بل   Dجديد  pبأ�ا مبا �

من  تسعى  سو¤  �@sا  �لسابقة،   pأل�ا�

@جل ترسيم �ستو يتيح ªا حتقيق @هد�فها 

�ملشؤ�مة، �نّو� =y @� على �جلميع �لسعي 

عP توعية �ألمة بقيمة �الستقال� ��حلرية 

 ��� ،Hلقو��لدفا� عنهما لر�� تلك  D�ضر�

�جلمعية �لوطنية يتحملو� مسؤ�لية  pعضا@



ـ متابعا� �تقا&ير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٩٩Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �ستو يوفر �لكر�مة �كبDE للعمل على =قر

للشعب �لعر�قي.

�ألخرH فكانت كلمة مكتب  Dلفقر�@ما 

 fألستا�منظمة �لعمل �إلسالمي ��ل_ @لقاها 

.pكربال ^ gEملط�هاشم 

�لقيمة  �لبحو`  من  �لعديد  @لقيت   Ù

قدمها كل من:

١- معا�� عميد كلية �لقانو�̂  جامعة 

�ألستاf عدنا� �لشر�^ �حتد` حو�  pكربال

.((تعريف �@'ية �لدستو

عبو�   �لدكتو �لتربية  كلية  عميد   -٢

 Dلنظر� �حللي، �حتد` عن (تكامل  gجو�

.(Dإلسالمية للحيا�

علي  �مد   Yيا  fألستا�  -٣

�ملسعو�g، �حتد` عن (�لتشريع �إلسالمي 

.(gلتعد�� -��قع �لعر��

 ���لفر فاضل  �لشيخ  �احة   -٤

عن  �حتد`  �ألمني،  �مد  هيئة  ئيس 

تطبيق   ^ �@سبقيته  �إلسالمي  �لتشريع )

T(خلاصة��حلريا� 


