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صادق العبادي*

مقدمه: احلاجة إىل االجتهاد يف الفقه اإلسالمي
واجتماعية  اقتصادية  وتغيريات  تطّورات  والعشرين  الواحد  القرن  يف  العامل  يشهد 
ا وكيفًا التطورات اليت حدثت طول الفترات املاضية.  وعلمية هائلة، جتاوزت سرعتها كمًّ
وهذه التطورات، اليت أثرت سلبًا وإجيابًا يف العامل اإلسالمي، تبعتها تغيريات يف األنظمة 
االقتصادية واالجتماعية والقانونية، فقضايا )حقوق اإلنسان( و)اللجوء اإلنساين والسياسي( 
و)اهلجرة( و)األمن الغذائي( وتوسع )القنوات الفضائية( و)شبكة اإلنترنت( وما شاهبها 
أوجدت قضايا ومشاکل حديثة استتبعت وضع أنظمة حقوقية حملية ودولية وظهور حقوق 

ومسؤوليات جديدة علی االنسان املعاصر أيضًا.
ويف عامل االقتصاد، الذي يلعب دورًا كبريًا يف تأمني مصاحل الشعوب، حدثت تطورات 
جديدة مثل توسع التجارة الدولية وشبكة البنوك والبورصات العاملية إىل الصناعة والزراعة 
وإىل توسع مشكلة ديون العامل الثالث ونظام السوق العاملية احلّرة، وكل ذلك وضع املسلمني 
واحلكومات اإلسالمية أمام حتّد كبري هو: هل ميكن لألحکام ولقوانني االقتصادية اإلسالمية 
أن تواكب هذا التطور السريع. لقد سيطرت نظم املصارف والبنوك والضرائب احلديثة على 

* باحث يف الشأن اإلسالمي، ايران.
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األسواق واملجتمعات اإلسالمية، وال ميكن للمسلم اليوم أن يعيش داخل إطار ذاته وقوانينه 
اليت وضعت لبيئة حتتلف اختالفًا أساسيًّا مع البيئة اليت نعيشها اليوم. وألننا نؤمن هبويتنا 
وشريعتنا اإلسالمية يطرح السؤال التايل: كيف ميكن التوفيق بني قيمنا ورؤيتنا الدينية 

واملتغريات املعاصرة؟.

الفقه واحلاجة إىل اجتهاد معاصر
يف مثل هذه األجواء كيف ميكن لألفراد واملؤسسات واحلكومات اإلسالمية أن تستوعب 
اليت  اإلسالمية،  واألنظمة  الفقه  أحکام  بعض  تطبيق  ميكن  وكيف  املعاصرة؟  املتغريات 
وضعت بعضها قبل مئات السنني على حياتنا املعاصرة؟ هل ميکن أن تؤدي األنظمة املالية 
اإلسالمية كاخلمس والزكاة مثاًل دورًا إجيابيًّا يف مسرية مشاريع التنمية الشاملة؟ وما هي 
دورها يف حل األزمات االجتماعية واالقتصادية ملجتمعاتنا اإلسالمية؟ بعد أن جنحت بعض 
الزكاة والوقف من عمل فردي إىل مؤسسي، كيف ميكن  البلدان اإلسالمية من حتويل 
هلذه املؤسسات إعداد نفسها ملواكبه التحوالت االقتصادية والقانونية واملعلوماتية؟ كل هذه 
األسئلة وغريها حباجة إىل إجابات شافية ومقنعة لتعزيز الثقة بالدين والقيم واألحکام 

الدينية.
لقد حاول بعض الباحثني واملؤسسات البحثية اإلجابة عن هذا النوع من األسئلة ضمن 
دراسات وحبوث خالل العقدين األخريين)1(، وتبقی هناك أسئلة وقضايا عديدة وأخری 
حباجة إىل مراجعة وحبث ودراسة. لنضرب مثاًل من أحکام الزکاة واخلمس، نظرًا ألن 
أو)اخلمس( مفهوم ونظام ديين وشرعي، ويعترب أصاًل من األصول اإلساسية  )الزكاة( 
لعقيدة اإلنسان املسلم ونظامه يف احلياة، فإنه ليس من الصاحل لنا إجياد أي تغيري يف نظامنا 
استطاع  الذي  الفقهي(  )االجتهاد  نظام  وخصوصًا  اإلسالمية  املنهجية  إطار  خارج  املايل 
أفضل عصوره  ألف عام ويف  أکثر من  احلياتية خالل  املسلمني  أن حيّل مشاكل  تارخييًّا 

الذهبية.
داخل  هناك  فإن  اإلسالمية،  الدائرة  خارج  والعلمانية  املتغربة  احللول  استبعدنا  وإذا 
أفضل  إىل  الوصول  حتاول  خمتلفة  واجتاهات  متعددة  فكرية  روافد  اإلسالمية  الدائرة 
اخليارات املطروحة يف الدعوة إىل )تطبيق الشريعة اإلسالمية( و)قضايا التنمية الشاملة يف 

املجتمع اإلسالمي( ومدى توافقها مع الرؤى الدينية.
وبالرغم من منو التيار اإلسالمي الداعي إىل جتديد احلياة اإلسالمية ضمن منظور 
حضاري وتنموي يستطيع أن جيمع بني الرؤية اإلسالمية وأهداف الشريعة ومتطلبات العصر 

)1( انظر مثاًل: قائمة البحوث والدراسات احلديثة اليت وردت عن التجارب املعاصرة للزكاة، مثاًل: صادق 
العبادي، الكشاف عن الزكاة - ورقة مقدمة إىل املؤمتر العاملي اخلامس لبيت الزكاة 1998 الكويت.
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ومشكالته ومستجداته، إاّل أن شرحية كبرية من قياداة وعلماء الدين الزالت تؤمن خبطورة 
االاجتاهات التحديثية على الدين، وتدعو إىل األصالة والرجوع الی الفقه التقليدي والتمسك 
ا جيري يف الساحة اإلسالمية من  بالتراث الفقهي والفكري، وال ترى نفسها مسؤولة عمَّ

حتديات أساسية على مجيع األصعدة.
أساسية  كمرحلة  اإلسالمية  الفكرية  املنهجية  يف  والتحول  التغيري  بضرورة  وإميانًا 
للنهوض اإلسالمي، أرى أن تطوير عملية االجتهاد يف الفقه اإلسالمي يعترب املفتاح األساس 
الطريق  وهو  والتجديد(،  و)التراث  واحلياة(  و)الدين  واملعاصرة(  )األصالة  بني  للتوفيق 

األسلم ملواجهة التحديات املعاصرة واملحافظة على هويتنا اإلسالمية.
التحّدي  مأزق  من  للخروج  املناسبة  الطريق  احلوار حول  إغناء  الورقة  هذه  حتاول 
التشريعي والقانوين الذي أوجده الغرب لنا بعد أن غزا قوانينا التشريعية وأنظمتنا املالية يف 

معظم املجاالت حماولة طرح وجهة نظر متوافقة مع اإلطار الديين ومن داخله.

الرجوع إىل الفقه اإلسالمي أم القانون احلديث
إن قضية التوفيق بني الفقه والقانون اإلسالمي من جهة ومتطلبات العصر ومشاكله 
وهجوم القوانني الوضعية الغربية من جهة أخرى كانت وال تزال من القضايا األساسية اليت 
تشغل بال املصلحني والقادة املسلمني، وقد كانت هناك حماوالت قابلة للتأمل يف هذا املجال 
أمام اهلجوم الغريب على البالد اإلسالمية فكريًّا وقانونيًّا، وقد أخذ هذا املوضوع اهتمامًا 
أساسيًّا واستراتيجيًّا بعد صعود القوى اإلسالمية للسلطة يف أكثر من بلد إسالمي خالل 
ا يف اخليارات  العقود األخرية، وکذلك أخذ موضوع تطبيق الشريعة اإلسالمية حيزًا هامًّ

الدستورية هلذه البالد.
وهناك نقطة هامة جديرة باالهتمام هي أن طرح خيار الفقه اإلسالمي بوصفه حالًّ 
من دون التوسل بآليات جديدة لالجتهاد والتجديد هل ميكن أن يلىب احلاجات الدستورية 

للدول واملجتمعات اإلسالمية؟.
فالدكتور  األمر ممکن ولکن بشروط.  أن  املجال  الباحثون يف هذا  يعتقد  وللجواب 
عبدالرزاق السهنوري، الذي قضی عقودًا من حياته يف إعداد الکثري من القوانني املدنية يف 
العراق ومصر يف مرحلة تدوين القوانني الوضعية يقول بأن: الفقه اإلسالمي إذا أحييت 
دراسته وانفتح باب االجتهاد فإنه سوف يعطينا قانونًا حديثًا ال يقل يف اجلّدة ويف مسايرة 
العصر عن القوانني الالتينية واجلرمانية، ويكون هذا القانون مشتقًا من الفقه اإلسالمي 
السهنوري يشترط أن  العتيق. ولکن  الروماين  القانون  القوانني احلديثة من  اشتقاق هذه 
تدّرس مذاهب الفقه اإلسالمي املختلفة السين والشيعي واخلارجي والظاهري وغري ذلك 
من املذاهب دراسة مقارنة، مث تقارن هذه بالفقه الغريب احلديث حىت يتضح ما بينها من 
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الفروق ووجوه الشبه)2(. 
أما املستشرق الربيطاين كولسون N.J. coulson، الذي الذي قضى فترة طويلة من 
حياته يف دراسة الفقه اإلسالمي وتدريسه جبامعة لندن ومقارنته بالقانون الغريب مما أتاح 
له القدرة على تناول مسائل الفقه اإلسالمي من وجهة نظر جديدة قابلة للتأمل، يقول يف 
هذا الشأن: إن القانون الذي يبغي االحتفاظ بدوره املطّرد كقوة حية البد له أن ميثل روح 
املجتمع الذي ينظمه وهو اإلسالم، وليست العلمانية يف أية صيغة هلا بقادرة على أن تعكس 
روح املجتمع املسلم املعاصر، وكذلك فإن الكتب الفقهية املوروثة من العصور الوسطى ال 

تقل عنها عجزًا يف هذا الصدد.
من هنا ميکن القول بأن تطور التشريع اإلسالمي ال ميكن أن يكون معتمدًا أساسًا 
على القوانني الغربية، ويف املقابل کذلك إن الوقوف عند تقليد اآلراء الفقهية السابقة ليس 
هو احلل األمثل، بل احلل األمثل هو االعتماد على آلية جديدة يف االجتهاد حبيث يستطيع 
املجتمع اإلسالمي وبعد مراجعة  العصر وحاجات  الشرع وظروف  أن يوفق بني نصوص 
دقيقة للسنة. وكما أن القيم العلمانية ووسائل التغرب ال تصلح لنا کحل ملعاجلة املشاکل 
بوضعها  للتطبيق  تصلح  ال  أهنا  أثبتت  القدمية  الفقهية  الصياغات  فإن  كذلك  املعاصرة، 
املوروث وبصيغها القدمية ويف ظروف املجتمعات املعاصرة، وال بد من البحث عن صياغات 

جديدة حتقق مصلحة األمة يف إطار النصوص الشرعية)3(.

ضرورة التجديد يف االجتهاد الفقهي
عليها  كان  اليت  اجلمود  حالة  لتنهي  التشريعي  للتجديد  احلديثة  احلركة  جاءت  لقد 
الفقه اإلسالمي طوال الفترة املاضية. ويرى املجددون إمكان تطوير الفقه حىت يتالءم مع 
حركة املجتمع، ويدعم تقدمه يف العصور احلديثة. إن احلكم القانوين يف اإلسالم ال يتحدد 
فقط وفقًا الحتياجات وتطلعات املجتمع وحدمها، إمنا ميكن إعمال هذه االحتياجات وتلك 
التطلعات على حنو مشروع يف حدود املعايري واملبادئ اليت أمر هبا الشرع على حنو ال يقبل 
التغيري وال التبديل. لكن املسألة اليت مل حتسمها حركة التجديد احلديثة هي إىل أي مدى 

ميكن إعمال هذه االحتياجات والتطلعات يف إطار املبادئ الشرعية)4(.
إن الصدام بني أحكام الفقه التقليدي اليت يدَّعي البعض عدم قابليتها للتغري والتوافق 

)2( عبدالرزاق السهنوري، مقال: القانون املدين العريب، ص26.
)3( ن. كولسون، يف تاريخ التشريع اإلسالمي، ترمجه د. حممد أمحد سراج، املؤسسة اجلامعية للدراسات 

والنشر، بريوت، 1412هـ، 1992م، صفحة 291.
N.J.culson. A Historu of Islamic Law. 1964

)4( املصدر نفسه، ص23.
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مع متطلبات املجتمع احلديث يثري أمام فقهاء ومفكري اإلسالم مشكلة ذات طبيعة أصولية: 
أنه ال ميكن للمصلحني تربير إصالحاهتم القانونية اعتمادًا على جمرد ما متليه الضرورة 
االجتماعية، إذا أريد للقانون أن يظل حمتفظًا بطبيعته، بإعتباره تعبريًا عن احلكم اإلهلي، 
وإذا أريد له أن يبقى يف النهاية قانونًا إسالميًّا، وعلى هؤالء املصلحني إذن أن جيدوا األسس 

الفقهية واألدلة املؤيدة آلرائهم يف املبادئ اليت قررهتا الشريعة صراحًة أو ضمنًا.
ويتمثل مستند اتِّجاه التجديد التشريعي بصورته املتطرفة يف فكرة أن التشريع اإلهلي 
مل يرد بأحكام تفصيلية مستوعبة وال أحكام جامدة خالفًا ملا ذهب إليه االتِّجاه املحافظ، 
وإمنا جاء مببادئ عامة وجمملة حتتمل عدة تفسريات وتأويالت ختتلف باختالف األحوال 
والعصور. وعلى هذا ميكن ملساعي التجديد أن ترسي أرسخ دعائمها على فهمها الصحيح 
للتطور التارخيي للفقه، واحلق أن علم تاريخ التشريع يكتسب أمهية حامسة مل تكن له هذه 

األمهية يف املاضي)5(.
دخول  منذ  األوروبية  القوانني  يف  وتأثرهم  املسلمني  يف  األجنيب  التأثري  إن جتربة 
االستعمار للبالد اإلسالمية واصطدامها بالوضع اإلسالمي، وتالقي احلضارتني اإلسالمية 
والغربية بشکل مباشر، بدأت املفارقات بني النظامني تظهر بوضوح، وبدأ التأثري الغريب 
يزداد يومًا بعد يوم على التطورات القانونية عند املسلمني. وقد استمدت اخلالفة العثمانية 
من القانون األورويب على نطاق كبري، وكذلك تأثر القانون اإليراين واملصري بالقوانني 
على  املدين  القانون  الفرنسية حرفيًّا يف  القوانني  ترمجة  أحيانًا  بل وحىت مت  األوروبية، 
فمثاًل  للتطوير.  اجلادة  املحاوالت  الی جانب  ذلك  كان  ولكن  اإلسالمية،  الشريعة  حساب 
تعد جملة األحكام العدلية يف تركيا العثمانية، عماًل قانونيًّا ذا مغزى هام يف تطور التشريع 
اإلسالمي. فقد دلَّت بوضوح، رغم تقيدها بدائرة املذهب احلنفي عمومًا، على أن أحكام 
الفقه اإلسالمي ميكن بقليل من املعاجلة أن تأخذ اإلطار احلديث الذي حيقق هلا مزايا كثرية 
يف جمال التطبيق الواقعي. وقد جاءت املجلة يف ستة عشر كتابًا و1851 مادة تتناول أحكام 
العقود املختلفة اليت تشكل موضوعات القانون املدين. وقد استمر تطبيق أحكامها يف البالد 
العثمانية إىل أن ألغاها أتاتورك عام 1926م. كما استمر موضوع التطبيق يف لبنان إىل سنة 
1932م، ويف سوريا إىل سنة 1949م، ويف العراق إىل السنة 1953م، وما تزال موضع التطبيق 

عمومًا يف بعض البلدان اإلسالمية.
الفقهية اخلالصة يف جمال  العمل باألحكام  التاسع عشر اقتصر  القرن  أواخر  ومنذ 
قانون األحوال الشخصية كاملرياث والوقف يف بلدان الشرق األوسط، إاّل بلدان شبه اجلزيرة 
القوانني األوروبية حيث استمر  العربية فقد بقيت بوجه عام حمصنة وحدها من تأثري 
العالقات  أوجه  كل  الذي حيكم  األساسي  التشريع  هو  فيها  التقليدي  اإلسالمي  التشريع 

)5( ن. كولسون، يف تاريخ التشريع اإلسالمي، ص23 - 24.
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سوى  فيما  اإلسالمية  البلدان  أما  القليلة.  الشكلية  التعديالت  بعض  إدخال  مع  القانونية 
احلكم  بأنظمه  االرتباط  وثيق  الغربية  القوانني  تغلغل  كان  فلقد  األوسط،  الشرق  منطقة 

املختلفة فيها وقوى الدول االستعمارية)6(.

رواد الدعوات األولية إىل إحياء االجتهاد
مل يكن انتصار الغرب على البالد اإلسالمية واستعمارها يف القرون املاضية بسبب 
قوهتم الذاتية بقدر ما كان ألسباب الضعف اليت برزت داخل الساحة اإلسالمية من تفتت 
سياسي، وسيطرة الروح االستبدادية، واستغالل الدين للمصاحل السياسية، وعدم االهتمام 
بتوعية املسلمني وأخريًا توقف دور علماء اإلسالم يف جتديد الفكر والفقه اإلسالمي ملواكبة 

التطورات احلياتية كما كان أيام عز املسلمني وحضارهتم وقيادهتم للعامل.
الی أن تفوق االستعمار مل يکن تفوقًا عسکريًّا فحسب بل کان تفوقًا يف  ونظرًا 
العلم والثقافة أيضًا، وإن التحرر من ربقة االستعمار مل يکن يتحقق إال عرب حترر فکري 
وثقايف بکل معنی الکلمة. ومل تظهر يف تلك املرحلة حركات جدية إلحياء االجتهاد والتجديد 
الفکري، الذي کان شرطًا من شروط االستقالل، إاّل يف بداية القرن 13هـ وهنايات القرن 
19م عندما بدأ الشيخ مجال الدين األفغاين )1254 - 1314هـ/ 1838 - 1897م(، مث الشيخ 
حممد عبده )1266 - 1323هـ/ 1849 - 1905م( دعوة جديدة إىل إحياء االجتهاد وإرجاع 
دوره األصيل يف احلياة اإلسالمية. فقد دعا األفغاين وعبده إىل إعادة املبادئ املتضمنة يف 
نصوص الوحي اإلهلي كأساس لإلصالح يف القوانني التشريعية، وأيد هذه الدعوة علماء 
آخرون يف اهلند ومصر والشام وبالد أخرى. لقد كان األفغاين باإلضافة إىل هنوضه 
السياسي ودعوته إىل اإلصالح الديين، يف مقدمة املطالبني بـ)فتح باب االجتهاد( ومن 
ونادى  والعنف،  بالصرامة  التقليد  أهل  على  ردوده  على ممارسته، ومتيزت  املحرضني 
الع على الفكر احلديث وقبول ما يتفق منه مع أحكام  بالتوفيق بني العلم والدين واالطِّ

الشريعة.
وقد عاش حممد عبده واقع االحتالل الربيطاين ملصر عام 1882م، وانشغل بالدفاع 
عن اإلسالم يف مواجهة اّدعاءات بعض الفالسفة واملفكرين الفرنسيني وحدد أهداف حركته 
يف العمل الدائم من أجل اإلصالح الديين، عن طريق حترير الفكر الديين من قيد التقليد 
فاملسلم  العقل،  قيمة  إعالء  إىل  والدعوة  هبا،  ُغلِّفت  اليت  والشوائب  البدع  من  وتطهريه 
احلقيقي حسب عبده هو من يستعمل عقله يف شؤون العلم والدين، واملجتمع األمثل هو 
اهتمامًا  وأعطى  العامة.  املصلحة  عقليًّا يف ضوء  تأوياًل  ويؤوهلا  اهلل  يذعن ألوامر  الذي 
ا إىل الدعوة إىل االجتهاد وجتديد الفكر اإلسالمي وفقهه لالستجابة ملطالب النهوض  خاصًّ

)6( ن. كولسون، يف تاريخ التشريع اإلسالمي، ص200 - 207.
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والصحوة. ولتعزيز دعوته إىل االجتهاد والتجديد فقد عمل عبده على خلق نظام متطور 
للقانون اإلسالمي مستفيدًا يف ذلك من توليه منصب القضاء يف املحاكم الشريعة لعموم 
الذي کان يسمح للقاضي باالجتهاد، يف حال غياب النص، واختيار احلكم  الديار املصرية 

املالئم للحالة املعروضة من بني املذاهب األربعة دون تقيد مبذهب معني.
الذي عاصر  الالهوري  إقبال  التجديد هو  بضرورة  نادت  اليت  األخری  والشخصية 
احلياة الغربية واملرحلة االستعمارية ودرس الفکر اإلسالمي بعمق، وقد كتب العالمة إقبال: 
إن ممارسة االجتهاد أو التفكري املستقل ليس حقًّا فحسب لألجيال احلالية من املسلمني بل 

هو واجب عليهم إذا أرادوا لدينهم التالزم مع العامل احلديث)7(.

تاريخ دعوات الفقهاء لفتح باب االجتهاد
الذي يبدو يف تعارض مع  التجديد يف االجتهاد  الطبيعي أن يثري موضوع  وكان من 
طبيعة الركود الفقهي السائد طيلة القرون املاضية أن يثري جداًل عنيفًا يف أوساط فقهاء 
السنة. فرآه املعارضون ابتداعًا يف الدين خلروجه على )إغالق باب االجتهاد( وهو العرف 
استقر عليه بعض االمجاع لشرحية من  والذي  الفقهية  األوساط  لفترة بعض  الذي ساد 
الفقهاء. ورّد املؤيدون بإنكارهم وجود إمجاع على هذا احلكم أو اعتباره ذا طبيعة ملزمة من 
جهة أخرى. واحلقيقة أنه مل ينعقد أبدًا إمجاع مطلق على مثل هذا األصل. فقد ظهر طيلة 
املرحلة السابقة جمتهدون أعلنوا بصراحة عن آرائهم االجتهادية وحىت آرائهم التجديدة يف 
بعض القضايا كاإلمام الغزايل )450 - 550هـ/ 1058 - 1111م(، والعز بن عبدالسالم )577 
- 660هـ/ 1699 - 1772م(، والقرايف أمحد بن إدريس )626 - 684هـ/ 1285 - 1343م(، 
وويل اهلل دهلوي )1110 - 1176هـ/ 1699 - 1762م(، والشوكاين حممد بن علي )1173 - 

1250هـ/ 1760 - 1834( وآخرون.
أما يف حميط الفقهاء الشيعة، فبالرغم من عدم سيطرة مدرسة التقليد على فقهها 
واشتراط احلياة على كل جمتهد صاحب فتوى، أال أهنا مرت بتجربة عسرية خالل القرنني 
العاشر واحلادي عشر اهلجري، عندما ظهرت )املدرسة األخبارية( على يد املريزا حممد أمني 
االسترآبادي )القرن 11 اهلجري(، ودعوته إىل االجتهاد التقليدي القائم فقط على األخبار 
الشيخ  بظهور  ولكن  االجتهاد.  والتجديد يف  العقل  على  االعتماد  ونفي جواز  واألحاديث، 
حممد باقر أكمل املعروف بالوحيد البهبهاين )1118 - 1206هـ/ 1706 - 1791م( ونشاطه 
املتواصل والعنيف ضد العقلية األخبارية، انتصرت )املدرسة األصولية( يف االجتهاد وظهر 
دور علم أصول الفقه من جديد، ليحيا بذلك الفقه اإلمامي من جديد بعد رکود دام قرنني، 
وظهر بعد ذلك جمتهدون كبار من أمثال حبرالعلوم )1155 - 1212هـ(، وجعفر كاشف 

)7( ن. كولسون، يف تاريخ التشريع اإلسالمي، ص264.
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الغطاء )ت1227هـ - 1812م(، وحممد حسن النجفي صاحب جواهر الكالم )ت1266هـ(، 
الذي  )1214 - 1281هـ/ 1800 - 1864م(  األنصاري  الشيخ مرتضى  رأسهم  وكان على 
يعترب أبا التجديد يف علوم أصول الفقه. وتعترب مدرستا النجف وكربالء الفقهية املعاصرة 
)يف العراق( ومدرسة قم املعاصرة) يف إيران( حصيلة اجلهود اليت بذهلا الوحيد البهبهاين 

والشيخ مرتضى االنصاري وتالمذهتم من الفقهاء األصوليني.

املرحلة املعاصرة من حركة االجتهاد
ظهور  مبرحلة  اإلسالمية  الدول  ومرت  املباشر،  االستعمار  عصر  انتهى  أن  بعد 
علمانية  من  اإلسالمية  غري  والقوى  األحزاب  وجربت  والعلمانية،  القومية  احلکومات 
ويسارية وقومية جتارهبا على املسلمني ومل تثبت جناحها، ظهرت أخريًا صيحات تدعو 
الی ضرورة العودة إىل اهلوية اإلسالمية واألصالة الدينية هلذا املجتمع، وشاركت القوى 
اإلسالمية يف أكثر من بلد يف السلطة السياسية عرب االنتخابات أو التغيري اجلذري )من 
ثورة أو انقالب(، واهتمت بعض من هذه احلكومات بضرورة تطبيق الشريعة اإلسالمية، 
ويف إيران انتصرت الثورة اإلسالمية عام 1979 م وشكلت حكومة اجلمهورية اإلسالمية 
داعية لتطبيق النظام اإلسالمي. ويف مثل هذه الظروف برزت احلاجة أكثر فأكثر لتجديد 
دور االجتهاد يف الفقه اإلسالمي، وإظهار مدى قابلية القانون اإلسالمي إلدارة املجتمع على 
خمتلف األصعدة. لقد ظهرت يف الفترة األخرية دعوات جادة يف مصر وإيران والباكستان 
وجلان  استشارية،  فقهية  جمامع  وشكلت  االجتهاد،  دور  لتجديد  والشام  اخلليج  ودول 
للفتوى معتمدة على املصادر الشرعية وعلى أساس الرأي اجلماعي والرؤية العصرية حلل 

مشاكل املسلمني.
ويف الساحة الشيعية ظهر فقهاء جمددون من أمثال روح اهلل اخلميين وحممد الشريازي 
وحسني علي منتظري وحممد باقرالصدر وحممد تقي املدرسي وحممد حسني فضل اهلل)8(، 
وهؤالء أّدوا أدوارًا جدية يف إحياء الفقه اإلسالمي وعرضه يف إطار يستطيع أن يليب حاجات 
املنهجية  والعوائق  الصعوبات  من  أمامها جمموعة  واجهت  الدعوات  هذه  أن  إاّل  العصر، 
والشكلية، ومن دون حّلها ال ميكن توضيف آلية االجتهاد يف جتديد الفقه اإلسالمي وتوسيع 

دائرته التطبيقية.

منتظري مؤلف  علي  والشيخ حسني  الفقيه،  والية  بنظرية  املنادي  اخلميين  اهلل  روح  االمام  ويعترب   )8(
املجددين يف  املجتهدين  اقتصادنا؛ من  كتاب  الصدر مؤلف  باقر  والشهيد حممد  الفقيه،  کتاب والية 
الفقه اإلمامي املعاصر، وهم امتداد ملدرسة الشيخ االنصاري األصولية. وکذلك تعترب موسوعة الفقه 
اإلسالمي للسيد حممد الشريازي، وموسوعة التشريع اإلسالمي للسيد حممد تقي املدرسي أمثله على 

هذا النهج .
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 اشكاليات املنهج التقليدي يف االجتهاد 
وضرورة املراجعة النقدية

إذا كنا نعتز ونفخر بأننا منلك تراثًا فقهيًّا ومعرفيًّا بالغ الثراء، تكّون خالل حقب زمنية 
طويلة، حصيلة اجتهادات مفكرين وفقهاء عظام قدموا زادًا فقهيًّا وعلميًّا ومعرفيًّا بلغ أوجه يف 
عصر ازدهار وتألق احلضارة اإلسالمية، ونؤمن بأمهية احلفاظ على هذا التراث الفقهي واستمرار 
دميومته وحياته كأمر الزم إلغناء املصادر الفكرية اليت تعوزها األمة يف مسرية معاجلة مشاکلها 
وقضاياها الراهنة واملستقبلية، فإنه من الضرورة مبکان وضع منهاجية جديدة للتعامل مع الواقع 

املعيش ومع التراث الفقهي، وحباجة يف الوقت ذاته إىل مراجعة نقدية هلذا التراث.
إن قيمة االجتهاد يف الفقه اإلسالمي تنبع من كونه عملية فكرية يتواصل معها احلاضر 
واملاضي، وتتقاطع عندها قيمومة الدين وعبقرية البشر، يف حوار مستمر ال يكاد ينتهي. ويف 
وقت تتزايد فيه املشكالت وتتعاظم فيه التحديات تربز احلاجة إىل االجتهاد وتعميق دوره وإحياء 
حركته يف سبيل استنهاض القيم الصاحلة كلها، من قيم عقيدية وأخالقية وتشريعية يف حماولة 
لبناء الذات بعيدًا عن القيمومة اخلارجية. ولكن من دون )مراجعة نقدية( هلذه العملية ال ميكن 

لنا الوصول إىل الغاية املطلوبة. وميكن عرض هذه املراجعة النقدية يف النقاط التالية:

1- سيطرة الدراسات التقليدية يف علم األصول وضرورة تطويرها:
من  الشرعية  األحکام  الستنباط  األساسية  الوسيلة  اإلسالمي  الفقه  أصول  علم  يعترب 
مصادر التشريع )القرآن والسّنة(. وقد كان ظهور علم األصول کعلم مستقل على يد اإلمام 
ف  الشافعي )150 - 204هـ(، ويعترب كتاب الرسالة أول مصنف علمي يف علم األصول، ُووظِّ
بشكل جيد من قبل الفقهاء)9( يف حينه. أال أن التراجع يف العملية االجتهادية يف القرون التالية 
جعل علم األصول أيضًا خارج دائرة التجديد والتطوير، أو أن ُيوظف يف أهداف وجماالت غري 
فقهية. يقول الشيخ حممد مهدي مشس الدين: إن علم األصول، باعتباره أساسًا من مكونات 
أن  يقتضي  وهذا  اآلن،  السائدة  الرؤية  من  أوسع  فقهية  لرؤية  يستجيب  أن  االجتهاد، جيب 
يفحص الفقهاء واألصوليون عن أوجه النقص يف علم األصول يف وصفه احلاضر. فمثاًل طّور 
ا يف اتِّجاه العمق، خرج به يف  األصوليون اإلمامية علم األصول يف القرنني األخريين تطويرًا مهمًّ
كثري من األحباث عن جماله األصلي وهو الشريعة، ليجعل منه حبثًا فلسفيًّا كالميًّا جتريديًّا، 
من دون أن يساهم يف توسع جمال االستنباط الفقهي. لذلك أدعو إىل تطوير وتوسيع جماالت 
االجتهاد وتطوير علم األصول ليخدم التوجه الفقهي، أي أن يتسع ليستوعب مشكالت املجتمع 

)9( للمزيد انظر: د. طه جابر العلواين، اصول الفقه اإلسالمي منهج حبث ومعرفة، نشر املعهد العاملي 
للفكر اإلسالمي، فريجينا 1988م.
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األسلوب  العلوم األصولية، وما مت حتديثه هو  دراسة  لتجديد مناهج  واألمة. هناك ضرورة 
اجلديد وليس التغيري يف املنهج، إنه منهج قدمي ُأعيدت صياغته، والكالم يف منهج التفكري.

الكالم يف التجديد ليس هو جتديد مصادر التشريع أي القرآن والسّنة وإكتشاف مصدر جديد 
ألنه خروج عن الشريعة، املشكلة تکمن يف التعامل مع علم األصول، فعلم األصول ليس كتابًا وال 
والعالقات  الداخلي  املنطق  لفهم  التفكري واالستدالل، وهي وسيلة  لتنظيم  إمنا هو وسيلة  سنة، 
الداخلية للنص التشريعي يف الكتاب والسّنة. إن اخللل يف علم األصول هو تأثره يف وقت مبكر بعلم 
الكالم والفلسفة، فأصبح مقصدًا بذاته، بينما هو آلة ومنهج ووسيلة. فدخلت األحباث الفلسفية يف 
علم األصول، وأصبحت غاية حبد ذاهتا، وهذه ناحية خطرية شّلت الفقه اإلسالمي. ألننا نتعامل 
مع نص تشريعي يف الكتاب والسّنة وفقًا ملنهج ال يتناسب مع الغاية وال مع طبيعة الكتاب والسّنة.

ا وكيفًا،وهذا صحيح  إن علم اإلصول مثاًل تطّور عند الشيعة االمامية تطورًا كبريًا كمًّ
يف االهتمامات واألحباث، ولكن هذا التطور بقي شكليًّا من حيث النتائج. إن أي تبديل يف 
املنهج يؤدي إىل تبديل يف النتائج ولو نسبيًّا إما يف نوعية اإلنتاج أو يف كمها ويف مساحة 
النتائج، وهذا يقتضي أن يظهر أثر هذا التطور يف جمال االجتهاد واالستنباط، لكننا ال جند 
هلذا التطور تأثري كبري عندما نراجع كتب الفقه املعاصرة واملاضية، وليست هناك فروق 

أساسية، املشكلة هو عدم تطور املنهج، لذلك النتائج واحدة.
إن يف أصول الفقه املتداولة مثة طغيان لطرق االستنباط اخلاصة بالعبادات على حساب 
املعامالت ومع غياب واضح لدائرة االجتماعيات والتنظيمات، أي إدخال ما يسمى بعلم األصول 
ا يف مجيع احلقول. إهنم يعتربون النصوص الواردة يف  بالتعبد الشرعي، واعتباره معيارًا عامًّ
السنة غري قابلة للتحريك وغري قابلة للفحص واملقارنة والتنظري ألهنا تعبدية، إن التعبد يف 
العبادات أمر ال ريب فيه ومسلم به، وأما يف جماالت إدارة املجتمع والفقه العام البد أن تزنل 
األمور وفقًا لألدلة العليا والقواعد العامة للشريعة، وعلى مقاصد الشريعة واملناطات. إن تعميم 
اجلماعة  طبيعة  وعن  ومكانه  وزمانه  النص  مناخ  عن  الفحص  وعدم  الشرعي  التعبد  مقولة 
السائلة، أو الشخص السائل قد يكون غري صحيح. إذن حنن حباجة إىل تأصيل علم أصول 
لكي  السلف يف تطوير علم األصول  العلماء  املوجودة. وكما سعى  جديدة، وحتديث األصول 
يواكب الظروف التشريعية يف حينها فإن وظيفة الفقهاء املعاصرين متابعة هذه املسرية بروح من 
األصالة والتجديد وليس املتابعة والتقليد فقط، حىت ميكن التعامل مع تلك املنهجية واالستفادة 

منها والبناء عليها لتتابع ما جتدّد من ظروف ومتغريات وإمكانات وحاجات وحتديات.
إننا نواجه فراغات يف املنهج األصويل، واملطلوب ليس جتديد املنهج وإمنا إعادة فحص 
املنهج لسّد النواقص املوجودة فيه وتنقيته من التأثريات الفلسفية والكالمية واملذهبية)10(.

)10( حممد احلسيين، االجتهاد واحلياة، حوار مع  الشيخ حممد مهدي مشس الدين، دار الغدير، بريوت 
1471هـ - 1996م، ص 18-13.
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2- كيفية التعامل مع القرآن والسّنة، ثبات النص وحركية املضمون
إن اإلشكال اآلخر عند بعض األصوليني والفقهاء هو نظرهتم إىل النص التشريعي باعتباره 
ا مطلقًا وليس  ا مطلقًا من مجيع اجلهات. وإذا أخذنا برأي من يعتقد بأن النص القرآين نصًّ نصًّ
نسبيًّا إاّل أن املسّلم به هو أن أبعاده الزمنية وإطالقه الزمين مرتبط بتغريات الزمان واملکان ووضع 

املجتمع اإلسالمي، أما النص الوارد يف السّنة الصحيحة فهو مطلق أحيانًا ونسيب أحيانًا أخرى.
كذلك فإن النص القرآين ثابت على كل األزمان، ولكن نص السّنة ميكن أن يكون ثابتًا 
وهو ما يعّبر عنه األصوليون باحلكم الشرعي، بينما هناك نصوص يف السّنة ال تتضمن 
الفقهاء  العرف عند  إرشادية، ولكن جری  أو  إدارية وتنظيمية  أحكام  بل  أحكامًا شرعية 
على اعتبار هذا النوع من احلديث أيضًا من جمموع األحكام شرعية أيضًا، وهذا األشكال 
جاء من ذلك املنهج األصويل الذي اعترب كل ما جاء يف السّنة ورد لبيان احلكم الشرعي. 
يقول السيد حممد حسني فضل اهلل: إن النص وإن كان ثابتًا، وهو ثابت، إال أن مضمونه 
متحرك، ألنه يتحدث عن فكرة وتشريع ومنهج، ومن الطبيعي أن الفكرة والتشريع واملنهج 
ال ميكن أن حيكم عليهم بالتجّمد، بل إنه يتحرك بأفق واسع. ولذلك ميلك الفقيه الذي 
يعاجل النص الشرعي الثابت حرية احلركة، ومالحقة الواقع الذي يرافق هذا التشريع من 
املتغرية، فقاعدة »ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم«، وأيضًا  املوضوعات  حيث حركته يف 
»ما جعل عليكم يف الدين من حرج«؛ ختتزنان حركية ومرونة تشريعية اجتماعية كبرية، 
ألن الضرر ال ميكن له أن يتجمد يف عنوان دون آخر، وكذلك احلرج فإنه خيتلف حبسب 

اختالف األزمان واألشخاص واألوضاع واحليثيات.
لذلك ال ميكن لثبات النص أن يلغي حركية املضمون، وبعبارة أخرى: إن كان النص ملا 
حيتويه من ألفاظ ثابتة، فإنه خيتزن مضمونًا متحركًا ال يقف عند حدٍّ من حدود الزمان 
واملكان، إن كان يف حيثياته ما يوحي بالشمول والعموم طبعًا. وهذا احلركية تفرض على 
الفقيه واقعًا مريرًا ومعاناة كبرية ملالحقة الواقع واكتشاف قدرات النص املتحركة اليت ال 
ميكن اكتشافها بسهولة إاّل بعد استنطاق النص وقراءته وفقًا آلليات معقدة يدرسها الفقيه 
لغرض معاجلة النص. ان املشكلة اليت تواجه الفقيه هي مشكلة تعارض النصوص اليت تعاجل 
قضية واحدة وكذلك مشلكلة توثيق هذه النصوص، فضاًل عن عملية االستيحاء واالستنطاق 

مّما جيعل الفقيه يف حالة استنفار دائمة)11(.
وعن إمکانية الوصول إلی القواعد الفقهية عرب استنطاق القرآن الكرمي يعتقد السيد 
فضل اهلل: أن عملية االجتهاد حمكومة بالرجوع إىل مصادر بعضها متفق عليها وبعضها 
خمتلف فيه. والسؤال املطروح: هل ميكن تأمني وتأسيس أكرب عدد من القواعد الفقهية 

)11( حممد احلسيين، االجتهاد واحلياة، حوار السيد حممد حسني فضل اهلل. دار الغدير، بريوت، 1417هـ/ 
1996م، ص31.
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فقهية  قواعد  على مجلة  أن حنصل  القرآن  إىل  الرجوع  من خالل  واألصولية؟ ميكننا 
عامة قد تغطي مساحات واسعة يف حياة املسلمني، وكذلك هناك يف السّنة بعض التجارب 
املماثلة للطريقة القرآنية اليت حتدثت عن اخلطوط العامة والعريضة حلياة اإلنسان ولكنها 
القرآن الكرمي كفيل بتزويدنا بعدد كبري من القواعد  القرآن. إن استنطاق  دون مستوى 
الفقهية، ومثال ذلك مسألة الضرر اليت حتدث عنها القرآن الكرمي بصدد حديثه عن عالقة 
الرجل باملرأة يف آية }َواَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل{. إننا نواجه قاعدة ترسم حدودًا 
للتعامل فيه عملية نقل املال ومتلكه والتصرف فيه، وهي قاعدة متتلك من املرونة ما جيعلها 
متحركة وفاعلة ومنفتحة على املستقبل. کذلك اآلية }َيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل 
ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَما َأْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما{، إننا نواجه قاعدة عامة مفادها: 
َأْو  ِبَمْعُروٍف  أكثر من نفعه فهو حرام. وكذلك قوله: }َفِإْمَساٌك  أن كل ما كان ضرره 
َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن{ يرسم قاعدة عامة حتدد عالقة الرجل باملرأة حبيث ال ميلك الرجل أن 
جيمد حياة املرأة. كذلك آية }َواَل ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة{ ميكن أن نستخلص منها 
السائد لدى  الفقهي  االجتهاد  أن أسلوب  املشكلة  الضرر بشكل أساس. ولكن  قاعدة نفي 
ا، إذ إهنم ينظرون إىل كل نص يف مورد خاص،  الكثري من الفقهاء يتعاطى بأسلوب ضيق جدًّ

حبيث تبدو لكل نص شخصية خاصة ختتلف عن شخصية النص اآلخر)12(.

3- قدسية النص القرآين فقط أم قدسية التراث الفقهي أيضًا
يغلب االعتقاد بأن النص القرآين والسّنة الصحيحة نصوص مقدسة وهلا مرجعيتها 
التشريعية وثباهتا املصدري، إاّل أن الكم اهلائل من تراثنا الفقهي والتارخيي وعلم التفسري 
وإمنا هي  ليست نصوصًا مقدسة  الفقه،  االجتهاد يف  على  كبري  تأثري  اليت هلا  والكالم 
اجتهادات بشرية لفقهاء اإلسالم يف فترات خمتلفة جاءت ضمن ظروفها الزمانية واملكانية، 
وهي ليست مقدسة حىت تكون أرفع من التطوير والتجديد، ومن حق العلماء واملجتهدين 
والتجديد كما حدث ذلك من قبل. إن هناك صعوباٍت  للدراسة واملراجعة  أن خيضعوها 
العقائد  التراث يف  اهلائل من  الكم  مواجهة هذا  وثقاًل يف مسؤولية  املراجعة،  تلك  تواجه 
والتصورات واالجتهادات الفقهية ولكنها أصبحت ضرورية وملحة لكي نعيد لإلسالم علّوه 

ومسّوه وصفائه.
واجتهاداهتم  أقواهلم  وإحلاق   G السلف  علماء  أقوال  على  القدسية  إضفاء  إن 

الوحي وبالسّنة هو قصور منهجي وخيالف اعتقادنا بأن ال قداسة إاّل للوحي.
ويعترب البعض أن النقد املوجه للفقه أو لعلم األصول يقلل من قيمة الفقه ومركزه 

)12( حممد احلسيين، االجتهاد واحلياة، حوار مع  الشيخ حممد مهدي مشس الدين، ص39.
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القانوين يف حياة املسلمني، ولكن من املؤكد أن الفقيه ال ميلك احلقيقة املطلقة حتی ال ميکن 
نقده، وليس اخلروج على الفقه هو خروج على أصول الدين أو كالم الرسول C، ذلك 
أن الفقيه يستهدي القواعد واملناهج اليت توثق النصوص من جهة أو تفسرها له من جهة 
أخرى. وهي فتوی ورأي شخصي ولكّنها رأي يطرح يف دائرة امللتزمني باألحکام الشرعية 
ولذلك ميكن انتساهبا إىل دائرة الشريعة، ولكن يبقى من حق الفقهاء اآلخرين مناقشتها 

على ضوء القواعد واملناهج األصولية.
إن املدخل للمراجعة النقدية هو التمييز بني القيم واألصول اإلسالمية الثابتة کالقرآن 
والقيم واألصول اإلسالمية املنصوص عليها أو املستوحاة من القرآن والسنة الصحيحة، 
وأخالق  أصول  وعلم  وتفسري  فقه  من  للمسلمني  اإلسالمي  العلمي  والتراث  الفکر  وبني 
وتاريخ، وضرورة التفريق بني قدسية النصوص اإلسالمية وضرورة اعتبارها أصول ذات 
قابلية للتفسري واالنطباق مع الواقع املعاصر وعدم قدسية اجتهاد الفقهاء والعلماء والفالسفة 
وتراثهم وعدم اعتبارها أصول ثابتة وأمکانية جتاوزها ونقدها والتجديد فيها، کما فعل 
فقهاء وعلماء السلف. من هنا البد من طرح فکرة املراجعة النقدية واجلذرية لعلوم کعلم 
األحکام  دائرة  من  اإلسالمي  بالفقه  واخلروج  السابقون،  فقهاؤنا  فعل  کما  الفقه  أصول 
الفردية إىل الدائرة االجتماعية، وحتويل االجتهاد من عمل فردي يقوم به فقهي واحد إىل 
عمل مجاعي متخصص ومؤسسي تقوم جمموعة من الفقهاء)13(، حتی ميکن لنا البحث عن 

إجابات مناسبة لألسئلة املعاصرة.
إن االجتهاد اإلسالمي تشريع ضمن مصلحة األمة، وهو جهد بشري نسيب وليست 
حقيقة حامسة كاحلقيقة الدينية املعصومة. إن االجتهاد الفقهي خاضع ملؤثرات بيئية وثقافية 
معينة، ولذلك فإن حركة االجتهاد ال ختتلف عن حركة التقنني والتشريع الوضعي الكتشاف 

مصاحل الشعوب)14(.

4- توسع الفقه الفردي على حساب فقه األّمة
ومن املشاكل األخرى اليت طرأت على الفقه اإلسالمي هو سيطرة جمموعة أحکام 
اخلطابات  أن  فنالحظ  واألمة،  املجتمع  وفقه  العام(  )الفقه  على حساب  الفردي(  )الفقه 
اإلهلية مل تكن موجهة لألفراد كأفراد وإمنا إىل األمة. فمثاًل تشريع اجلهاد هو تشريع 
لألمة وليس لألفراد، ولكن العقلية الفردية جعلت من أحكام اجلهاد كأنه واجب كفائي على 
الفرد بينما هو واجب كفائي على املجتمع، فإذا أّداه مجاعة من املسلمني سقط عن اآلخرين، 

ندوة  إىل  مقدمة  ورقة  اإلسالمي.  الفكر  لتجديد  املستقبلية  اآلفاق  يف  رؤية  الزميع،  فهد  علي  د.   )13(
مستجدات الفكري اإلسالمي املعاصر الرابعة، الكويت 1995، ص44.

)14( االجتهاد واحلياة، حممد حسني فضل اهلل، ص34.
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فاملكلف هو األّمه وليس الفرد)15(.
هناك نقطة أخری هي ضرورة التفريق بني نوعني من األحکام. إن أحكام العبادات 
االجتماعية  املجاالت  يف  األحكام  أن  إاّل  ومنهج خاص،  أصول  وهلا  تعبدية(  )أحكام  هي 
واالقتصادية والسياسية ليس أحكامًا تعبدية. ولذلك البد من االهتمام مبقاصد الشريعة 
للوصول إىل احلكم الصحيح. فأحكام الزكاة مثاًل إمنا وضعت إلدارة املجتمع وأي اجتهاد 
ضمن اإلطار التعبدي وخارج إطار مقاصد الشريعة، سوف يواجه صعوبات للتوفيق بني 

النصوص التشريعية والواقع املعاش.
لقد ولدت قضايا حديثة حباجة إىل أحكام فقهية مستجدة كاحلقوق املدنية والدولية، وقضايا 
البيئة والتنمية وأنواع جديدة من التجارة الدولية واألرباح واملكاسب والعقود، وهذه القضايا حباجة 

إىل فقه واجتهاد جديد يستطيع تغطية ذلك ضمن األصول اإلسالمية ضمن األحکام الفردية.
يف  فقط  آية  الفقهاء خيصص مخسمائة  بعض  جعلت  الفقه  يف  الفردية  الرؤية  إن 
القرآن من أصل ستة آالف آية، أي أقل من 10%، خاصة باألحكام، واعتربوا الباقي مواعظ 
وقصص وعقائد، وهذا النوع من التعامل الضيق مع القرآن يعكس عن ضيق املنهجية ألهنم 
ينظرون إىل آيات األحكام املباشرة أي ما يتصل بفقه األفراد كعبادة الفرد، وجتارة الفرد 
وجرمية الفرد، وغفلوا عن البعد التشريعي للمجتمع ولألمة يف املجال السياسي والتنظيمي 

والعالقات الداخلية داخل املجتمع وعالقة املجتمع املسلم باملجتمعات األخرى)16(.
ويبقى أن نتساءل: ما هو دور املفاهيم العامة القرآنية الكتشاف املفردات املتناثرة يف 
مواقع األحكام الشرعية. حنن نفهم من قول الرسول C: »ما خالف كتاب اهلل فهو 
زخرف«)17(. أي ما خالف املفاهيم العامة يف كتاب اهلل، ولذلك فإن للمفاهيم الدور الكبري 
يف فهم النصوص الشرعية، ألهنا متثل القاعدة الفكرية للتشريعات املختلفة، ولكن املشكلة 
أن بعض الفقهاء كما يف معاجلاهتم يف القضايا االقتصادية مثاًل يتناولون جسمه وشكله وال 

يتناولون روحه على أساس تعاملهم الضيق مع املفاهيم)18(.
وقد  باإلنسان حقيقة،  اإلنسان  اإلسالمي قد حبث عالقة  الفقه  أن  البعض  ويعتقد 
أّدى  اليوم اآلخر، وقد  األفراد وحماسبتهم يف  املختلفة على ضمري  تأثرياهتا  احنصر يف 
احنصار الفقه يف هذا اجلانب إىل إمهال الفقهاء ملباحث القانون العام Public Law اليت تعين 

بتحديد نظام الدولة ومؤسساهتا اإلدارية واليت ترعى املصاحل العامة للمجتمع)19(.

)15( انظر: حممد احلسيين، االجتهاد واحلياة، حوار مع  الشيخ حممد مهدي مشس الدين ص19.
)16( حممد احلسيين، االجتهاد واحلياة، حوار مع  الشيخ حممد مهدي مشس الدين ص12.

)17( أصول الكايف: ج59/1، باب الرد الی الكتاب والسّنه، حديث 4.
)18( االجتهاد واحلياة، حممد حسني فضل اهلل، ص47.
)19( ن. كولسون، يف تاريخ التشريع اإلسالمي، ص11.
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5- إمهال مقاصد الشريعة وأهداف التشريع وفلسفة الفقه
ما هي منطقة الفراغ يف التشريع اإلسالمي وكيف ميكن ملؤها؟ منطقة الفراغ تعرب 
عن املواقع اليت مل يشرع الشارع فيها حكمًا ما، ألن الزمن قد يتطور يف التنظيم اإلداري 
الذي مل يكن فيه نص، والبد أن يصار إىل صيغة تنظيمية تشريعية متأل هذا الفراغ، وتترك 
هذه املنطقة ألويل األمر ليمألها ضمن الضوابط العامة مما يعرف من مقاصد الشريعة 

ا يف الشريعة اإلسالمية)20(. ومالكات أحكامه، وهذا ليس نقصًّ
املعاصر،  التشريع  يف  اليوم  االساسية  البحوث  من  التشريع(  )قيم  دراسة  وتعترب 
وهي مدخل أساسي للوصول إىل كثري من األحكام اجلديدة بعد دراسة القيم األساسية يف 

التشريع اإلسالمي)21(.
لقد اهتمت بعض املذاهب اإلسالمية کاملالکية مبوضوع مقاصد الشريعة)22(، فقد بدأها 
إمام احلرمني اجلويين، مث فقهاء احلنابلة  القرن اخلامس اهلجري مع  الشافعية يف  فقهاء 
واملالكيني على يد الشاطيب)23(، والقرايف يف القرن الثامن اهلجري، وهذا طبعًا يف دائرة الفقه 

التقليدي.
أّما يف دائرة األحباث الفقهية احلديثة فإن من اآلثار اإلجيابية اليت أنتجتها حماوالت 
تطبيق الشريعة اإلسالمية يف إيران وپاکستان ودول اخلليج وبعض البالد اإلسالمية والعربية 
ومن  للشريعة  التطبيقية  الصيغ  بلورة  من  احلقل  هذا  يف  العاملون  واجهه  وما  األخری، 
مشكالت؛ فإهنا فتحت هذا الباب يف الفكر األصويل واالجتهاد الفقهي عند الفقهاء. يقول 
الشيخ مشس الدين: »مل يلج العقل األصويل الشيعي عامل املقاصد اليت توغل فيه العقل 
الفكر  تقصري  السبب يف  وإن  واملالكية،  كالشافعية  اإلسالمية  املذاهب  بعض  األصويل يف 
الشيعي الفقهي واألصويل عن ولوج حقل مقاصد الشريعة يف جماالت االستنباط، بينما 
كان موضع اهتمام كبري من املذاهب األخرى، هو سبب تارخيي وليس سبب فكري. فالفقيه 
الشيعي ألسباب تتعلق بالوضع السياسي انعزل عن السلطة وعن املجتمع العام وعن عالقة 
املجتمع واإلنسان بالسلطة من جهة، وعن العالقات داخل املجتمع اإلسالمي العام وداخل 
جمتمع املسلمني. يف هذا احلقل املرسوم باحلذر والذي حيكمه منهج فقهي قاصر، منت نزعة 
احلذر من جتاوز النصوص البيِّنة واحلدود العامة، بل أّدى إىل ظاهرة موجودة يف الفقه 

)20( االجتهاد واحلياة، جوامع السيد حممد حسني فضل اهلل، ص50.
)21( للمزيد انظر: حممد تقي املدرسي، موسوعة التشريع اإلسالمي مناهجه ومقاصده، اجلزء 3، مبحث 

قيم التشريع، ص293 - 383، دارالبصائر، طهران 1415هـ.
العاملي للفكر  العامة للشريعة اإلسالمية، فرجينيا، نشر املعهد  العامل، املقاصد  )22( انظر: يوسف حامد 

اإلسالمي، املعهد العاملي للفکر اإلسالمي 1991.
للفكر  العاملي  املعهد  نشر  فرجينيا،  الشاطيب،  االمام  عند  املقاصد  نظرية  الريسوين،  أمحد  انظر:   )23(

اإلسالمي، املعهد العاملي للفکر اإلسالمي 1995.
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الشيعي وتنبئ بأحد مظاهر اخللل يف املنهج وهي ظاهرة )االحتياطات الفقهية( يف مقام 
ا من الفروع الفقهية«)24(. الفتوى، فاملكلف حمكوم بالعمل باالحتياط يف نسبة عالية جدًّ

وكذلك من األحباث اهلامة اليت جيب ان تأخذ موقعها يف هذا املجال هو اإلهتمام 
مببحث)فلسفة الفقه( الذي أمهل من قبل الفقهاء.

6- ضرورة التخصص والبناء املؤسسي يف اإلفتاء
فتاوی  يف  البارزة  السمة  هي  الفقهي  االجتهاد  يف  والعامة  الفردية  الفتاوی  زالت  ال 
الفقهاء املجتهدين. إن األسلوب القدمي الذي جيعل املجتهد مسؤواًل عن اإلفتاء يف كل أبواب 
الفقه ومسائله الفرعية رمبا کان ناجعًا يف املاضي، وال ميكن االعتماد عليه وتطبيقه يف هذا 
العصر الذي توسعت وتعقدت فيه جماالت احلياة وبالنتيجة قوانينه وأحکامه. فقد توسعت 
عالقاهتم  وأنواع  املجمتمع  أحوال  وتغريت  واالقتصاد  واملجتمع  والقانون  الطب  جماالت 
وأصبح )التخصص يف العلوم( مسة العصر، ولذلك ال ميكن لألساليب التقليدية لألحكام 
الفقهية من تلبية حاجات املجتمع اإلسالمي. إن ختصص الفقيه يف جمال معني كالعبادات 
أو املعامالت وتشكيل هيئات استشارية وجمالس لالفتاء إلی جانب الفقيه، وهذا ما عملت 
به بعض املرجعيات املعاصرة، كفيلة بالوصول إىل احلكم الشرعي الصحيح واملناسب، وهي 
طريقة أكثر فاعلية من اجلهود الفردية. وقد ظهرت جتارب عديدة ناجحة يف هذا املجال يف 

السعودية والكويت ومصر وإيران وباكستان وأمريكا الشمالية.
ولقد حان الوقت لدراسة الشريعة على مستوى متخصص يف االقتصاد أو االجتماع 
أو السياسة، لتتعاون هذه الدراسات املتخصصة فيما بينها على رسم صورة أدق لألحكام، 

وعلى طالب دراسات الشريعة اإلسالمية أن يتجهوا إىل التخصص ألنه سّنة العصر.
إن اإلفادة من معطيات العلم احلديث يف عملية االستنباط الفقهي انطالقًا من التطور 
اهلائل يف ميدان الطب وعلم االجتماع وعلم االقتصاد أمر ضروري. وکمثال يف ميدان الطب 
احلديث، إذا استطاعت اکتشافات العلم احلديث يف بعض املوضوعات الشرعية كسن اليأس، 
أو ثبوت املوت أو حتديد سن البلوغ أن حتقق لنا حالة يقينة فإهنا أقرب للشرع من االعتماد 
الفردية من دون  علی اجتهادات فردية وغري مسندة علميًّا، وال ميكن ذلك عرب اجلهود 
الرجوع إىل متخصص يف كل علم. فاملسألة تكمن يف أن )املوضوعات واملسائل الشرعية( 
إمنا تترتب عليها )أحكام شرعية خاصة( سلبًا أو إجيابًا، فاذا كانت يقينية أو قامت عليها 
احلجة ميكن للعلم أن يؤكد لنا ذلك إّما على أساس اليقني أو االطمئنان، وميكن الرجوع 
إىل علماء الطب مبا هو قول أهل اخلربة الذي يوجب االطمئنان. ويعم هذا أيضًا يف القضايا 

)24( االجتهاد واحلياة، ص24.
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االقتصادية ملسائل الزكاة واملعامالت املصرفية)25(.
ؤ يف االجتهاد ( الذي تبناه بعض من الفقهاء  وميکن االعتماد علی أصل )جواز التجزُّ
کاملحقق األردبيلي لدعم مسرية التخصص يف الفقه. وقد دعا أحد فقهاء الشيعة، وهو الشيخ 
عبدالكرمي احلائري )1272 - 1355هـ( مؤسس احلوزة العلمية يف قم، إىل ختصص الفقهاء 
يف املسائل الشرعية حسب أبواب الفقه وذلك بأن يتخصص كل فقيه يف اجتهاده يف أحد 

أبواب الفقه، ولكن مل حيالفه الزمن يف تطبيق ذلك. 
حنن مضطرون إىل التخصص يف حقول الفقه، فقد بلغت احلاجة الی تطوير الفقه 
ا من النمو والتكامل ال ميكن فيه االحتفاظ  اإلسالمي وتوسعه يف القرنني األخريين حدًّ
والبد  الفقه،  أبواب  يف مجيع  الواحد  للفقيه  التقليد  واعتماد  لالجتهاد،  التقليدية  بالصيغ 
للفقهاء من التخصص يف كل باب من أبواب هذا العلم، كما يعرف الناس التخصص يف سائر 
فروع املعرفة اإلنسانية، وليس ذلك بدعًا يف الشريعة، فقد طرحت هذه القضية يف باب 

ؤ يف االجتهاد، فلرياجع يف مظانه. االجتهاد املطلق وجواز التجزُّ
وإذا كان تطوير االجتهاد الفكري والفقهي يف احلوزات الدينية هو أحد الطرق إلحداث 
النهضة الفکرية والقانونية املرجوة، فإن ذلك باعتباره عماًل فقهيًّا يتعني أن يولد وينمو يف 
مؤسسات فكرية وعلمية توفر للعلماء والفقهاء والباحثني أسباب العلم واملعرفة ومتطلبات 
واملؤايت  املالئم  املناخ  هلم  وهتيئ  اخلربات،  وإنضاج  التطور  وفرص  والدراسة،  البحث 
ا يف هذا  ملمارسة حرية التفكري والبحث واالجتهاد، كما لعبت جامعة األزهر قدميا دورًا مهمًّ

اإلطار)26(.
إننا أمام نوعني من املؤسسات الدينية الرمسية والشعبية. بالنسبة إىل قدرة املؤسسات 
الدينية الرمسية على التجديد واالجتهاد الفكري، ودورها كمرجعية دينية لعامة املسلمني، قد 
عرفنا تراجعها إىل حد كبري يف الوقت الراهن، وُيعزى ذلك إىل جمموعة من األسباب لسنا 
بصددها. ولكن ميكن االعتماد على املؤسسات الدينية الشعبية أو نصف الرمسية وإعطاء 

T )27(هذه املؤسسات دورها واعتبارها لتعلب دورًا أكثر يف هذا املجال

)25( االجتهاد واحلياة، حوار مع فضل اهلل، ص50
)26( انظر: ماجدة على صاحل ربيع، الدور السياسي لألزهر 1952 - 1981 ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 1990، ص10. 
)27( د. علي الزميع، ورقة رؤية يف اآلفاق املستقبلية، ص50.




