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امللخص

ُ ُُوتج اُتجد فُُحاهل ُار، يُع دُُ"م ج اُتجديدي دُابالجد ُابج ي "ُم ُ ه دُ ا اتتُتجديدي دُرُتجعي يُت دي
ُُورُم دمد ُتجعسق ُب ني،ُم ج اُج ُآ تُؤهُوماتقف ُتج مُحدُ ةُم ُقاي تُتجديدي د.
الم اُتجدي ييسُتي سمتُو
ُ . تججصُوتالجد ُابجي ؛ُمب ُهتُقايي ُميكل ُحتد جُإىلُوضسُحدو ُومع يريُض بط ُهل
ُ، ُو ا ُالاُإىلُإب يت ُم ج اُتالجد ُابج ي، وق دُا يلُتجرح ُأله دُمج حتُ ا اتتُتجديدي دُرُتجعي يُت دي
ُ . وماقف ُم ُتجديديدُرُتججصُتجيياتُميفااُاُبد ت ُ اجي ُحتليلي
ُ،ُقطعي اُُا نُ مُظجي ُا،ُي رل ُتج جصُتجيُيات، د ي،وتند اُتجرح ُإىلُ نُُتالجد ُابج ي ُه اُم ج اُ ي ييعتُم
ُ .ُُوُطلُقُجسجد ُآف قُاُممددةا، ُحتفظُجلجصُمك ند ُووظيفد،بكيفي تُومع يريُمُدُ ة
. ُتالجد ُابجي،تججص
ُ ُ، تجديديد:الكلمات املفتاحية
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Abstract
The approach of Ijtihad through opinion is considered one of the most important
calls for renewal in modern era. This approach has attracted great scholars of Islamic
jurisprudence and university professors. It has its own opinions and positions about
issues of renewal, especially the issue of the relationship between the Islamic original
text and the Ijtihad through Opinion. This issue requires setting certain conditions and
criteria to guarantee needed control.
This study have illustrated the most important aspects of the call for renewal in the
modern era, that would highlight the approach of Ijtihad through Opinion and its
position towards renewal of our understanding of the original Islamic text. In order to
do that the study uses a fundamentalist analytical approach.
This study has concluded that Ijtihad through opinion is a sound legal approach,
accepted by the Islamic text whether our understanding of the text is categorical or just
a possible one. However it should be accepted within certain qualities and criteria that
preserve the status and function of the text, and open broad prospects for Ijtihad.
Keywords: Renewal , Text , Ijtihad through opinion.
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مقدمة:
يُع دُاي يُم ُبع دُتجدوج ُتجع م ني ُ،و االاُإىلُا ُ  ،ا هُتألنمم ُتجيقمي ُ،م ،يحُاُ
خلسف تُح ةُمدي ا ُال اُ اُُّ ف ُ فيج ُتألُم ُتي سمي ُو ضُفاض اُتألم اتجُ،
و ي مُتجدي تتُتج اُمحل ُرُمعمم ُش ع ُتجديدي دُ،وتج اُ تُفي ُتجرا ل ُتج اُ
يُلديُأُإجي ُرُتجع ف ُ.بي دُ نُُجك ُّلُبا لد ُتج اُ ي ريُإىلُمجح اُوت هُ،غ ريُ نُق مس ُ
يرت ُتجديييسُتي سمتُ .
تملُ ُ
إنُُتجديدي دُرُتجدي ييسُتي سمتُإ ُه اُم نتُيج داُج مُ ُي ،لمُمج ي ُاُ،ويدر سُرُ
تجدع م لُم سُتيج تُمدني ُتجعي ي ُ:ا ُالاُوقاتا دُُ.ف جي اُت ك يدُ ن تُجج ُه تُتج ُّدي ُ
تخل جدُ،و ميانُابُّر ا ُ،م ُ ونُ نُُي ييُا ُالم ُ رح ن ُم ُ يحي لُرُه تُتجعي ي؛ُ
فأمُيهُجج ُابُّر اُ ُيج ُتج ُه اُمت متُتجي التُفي ُبي نُجلم ،لمنيُب د ةُه تُتج ُّدي ُال اُ
سُجدطا ه ؛ُنم يُتاُ
ُ
تال دي ب ُ،ب لُتج دحكُدُرُم ،ريةُا بُت ي ةُوحاي ُ،م ُ ونُإي
إىلُم ُوضع ُتجي اُرُه هُتجي ييع ُم ُمتي وصُوق امُا مج  ُ،اتح ُجعلم اُتجي ييع ُ
ت د يتجُتملج هاُُوتأل اتُُوتج اتا دُتج اُمكُج د دُم ُتجدع م لُم سُتيج تُت اي ةُ
كاان ُ،فدح ُ ُب جمُ سحي ُتجيييع ُوتقعُاُملما ُاُ .
ومُ ُّ
جلدي ييسُتي سمتُم ج اُُ،ج يتُتجدغي ريُغ ي ُ طري ُ،وإ ُحت ي قُإ ت ةُتجي اُ،
و طري ُال اُتجج ُمب ُ ُ ّ قُم دهُُ،اُليّ اُُا ن ُ مُج وي ُا؛ُإن ُم ج اُ ي ييعتُج يتُ
جم ي ُتجدغي ريُوتجيغر ُرُتجديدي دُ،و يلد ؛ُب لُ اتُوقاتا دُ ي ييعي ُم ُتجي ييع ُمجرع ُ،
كفلُمل ُي،داار ُويطر ُالاُوج ُتج ُييي دهُتجي اُمج ُ نُيك انُمدسومُاُم سُ
اي يهُ،وإنُ ُّمُ ج مُإىلُت جف ُم ُا نُ ب ُاُ-رُتجم هيُ،م ُاُجلم يت ُتجي ياتُرُ
تجاتق سُ-إ ُجيُ ،تجغ ي ُ:جم ي ُتجدغي ريُومطل قُتجديدي دُ،وإ ُمك اانتُت ك دُتجي ياتُ
تج ،بقُومدعل ُ،م ُا تُماجا ةُ،وت كدُ تويُمسُاُلّد ُ-مكاان ُومدعل ُ-وج ا ُتاُ
وا دمُاُ.ف مل يجُتجلدي دُ"ُت ك دُتجي يات"ُحك دُآمت يُملك اانتُومدعل تُ مت يمُ.
ف جدي د ُ ف ُمل يج تُتجدي ييسُتي سمتُ،ومي ةُمل ُي د ُم دُ اج ُ،وميتم تُ
قاتادهُومر و ُ .
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ُويُعُدُُ"تججصُوتج ي "ُم ُنج وي تُتجفك يُتجدي ييعتُتي سمتُتج اُ ن يتُرُت ه تُ
تجدي ييسُتي سمتُومج هي ُ،مج ُا دُتجي ج ُُ،وتند ُااُبعي يُتج ا ةُتجيقمي ُتج ،ود؛ُإ ُ
دكان ُب نيُتج جصُوتج ي ُوح دو ه ُُت ّ لُرُا لُاي يُ ح دُ ه دُ
إنُُطريع ُتجعسق تُتج مُ ُّ
مف لُتملج هاُوتملدت ُتجديييعي ُ.وُرُتجعييُت دي ُ عمُ ُه هُتيش ك جي ُإبض ف ُ
اجي يُجدي دُمُدم ّلُرُتجديدي دُتج ُ ج اُبمسج ُال اُتج جصُ،اأن ُي ،لبُمج ُ ف ُ
تجدي دُ ُ،ب لُ مت ُ ج مُمجح اُح ُُّتاُح نيُ ف سُج اتاُتج دااةُإىلُتجديدي دُتنطسق ُاُم ُ
تالجد ُابجي ُ ُ.
فم ُطريع ُوحدو ُتجعسق ُبنيُتججصُوتجديديدُرُتجديييسُتي سمتُبج ااُال اُم ج اُ
تالجد ُابج ي ؟ُ ُوم ُمف لُه هُتجعسق ؟ُ ُوم ُماق فُالم اُتجدي ييسُتي سمتُ
(تأل اجينيُُ،وتملع يي )ُمج ؟ُ ُوم ُ ه دُتملع يريُتجاي بط ُجعسق ُتج جصُابج ي ُرُتجدي ييسُ
تي سمت؟ ُ
أتيتُه هُتجد ت ُجدييبُا ُه هُتأل ل ؛ُوتج اُه تُم ُتألمهي ُمبك ن ُ،نُغ دتُ
يكلُإج اب ُحدو ُتاُف ل ُبنيُ ر اُتملج هاُوتجدي تتُتجفكيي ُ ُ،و ررُاُ ويُ،اُرُتخلل ضُ
وتجفاض اُتجل ي ُُح الُ ونُ دُمُت اي ةُتي سمي ُ،جع دمُأتا دُتجج ُم ُ اتبي ُ
م اتقف دُومر و دُتجدي ييعي ُ،وم ُ ُ،ف تنُه هُتجد ت ُ  ،عاُإىلُحت ي قُ ه دتسُ
مدعد ةُ ُ:
ُايلُماج ُا ُ ااتتُتجديديدُ،و هدُمج حي ُرُتجعييُت دي .ُا يلُمل ،رر تُني أةُتجديدي دُم ُمت ستُم ج اُتالجدت دي .

ُابج ي ُرُتجعي يُ

ُبي نُت ه تُالم اُتجدي ييسُتي سمتُرُح دو ُوطريع ُتجعسق ُب نيُتج جصُوتجي .
ُبي نُتج اي تُتأل اجي ُت ام ُهل هُتجعسق ُو هدُتملع يريُتجاي بط ُهل ُ .ُوايم ُحتُ ّ قُتجد ت ُ ه دتف ؛ُف دُنمّم ُرُ بع ُمر ح ُمدج ُمدك مل ُ،ه تُ:
تج دااةُإىلُتجديدي دُرُتجدي ييسُتي سمتُرُتجعي يُت دي ُوت ه ُتجع م ُ ُ،وني أةُ

ُُُُُُُُإ سمي ُتملعيف ُ،تج،ج ُتجيتبع ُُوتجعييونُ،تجعد ُ ُ،96بيسُ1440ه2019/مُُُُُُُ
58

ُُُُُُُحباثُو ت ت

م ج اُتجديدي دُابالجد ُابج ي ُرُتجعي يُت دي ُ ُ،ومف امُتجديدي دُم ُمجم ا ُم ج اُ
تالجد ُابج ي ُرُتجعي يُت دي ُ ُ،واسق ُتج جصُابج ي ُم ُمجم ا ُم ج اُتجديدي دُ
ابالجد ُابجي ُرُتجديييسُتي سمت.
ورُتجاق ُتج ُُتُ ّ لُفي ُم ،أج ُتجعسق ُب نيُتج جصُوتج ي ُإح دمُقاي تُ
تجديديدُ ُوإشك جي ُ،فتنُُتجرح ُ ي دي يالي ُم ُ ونُتالجدف تُإىلُ ّ ُقاي تُُمت يمُ،
الُ لُ مهي ُاج ُ،م لُاسق ُتجديدي دُاب ك دُتجي يات؛ُ ج مُ نُ في يل ُيدطل بُ
إفيت ه ُرُماض اا تُم ،د ل ُ امُال اُ ت تُمد يي ُ.و ُيلدف ُتجرح ُ ياي ُاُ
إىلُمجل ُم ُتألم ا ُتيجيتوي ُ،م لُ عيي فُبع لُتملي طلح تُ(جغ ُاُ،وت طسحُا)ُإالُ
ُتجلاهيي ُجلد ت ُ ُ.
ُ
ايضُاُ،مب ُخيدمُتجرح ؛ُجكيسُ كانُار ُاُالاُح ،بُتج ايي
وق دُت دجدُتجرح ُإىلُجمماا ُم ُتملج هاُتجعلمي
دوان دُتأل
تال د يتوت؛ُإ ُ درُسُآ تاُالم اُ اتُتجف ُرُمُ ُ
ماض ااُتجرح ُُ ُ.ا نُتالادم ُال اُتمل ج اُتجا فتُرُ
دوان دُ،و ا ُالاُإىلُت
ُقي ه ُ ح ُرُم ُ
تملعلام تُام ُ
ت د سصُتألفك ُ،وحتليل ُ،ون ده ُ،وت دعيتلُتججد واُ .

ُتملج ر ُ،ممُُل ُاُرُتمل ج اُ
اجي ُ،واد ابتُتملع يي ُرُ
يي يُت وقُتجعلمي ُ،وإي يت ُ
د دتمُتمل ج اُتجدحليل تُرُ

أوالا :الدعوة إىل التجديد يف التشريع اإلسالمي يف العصر احلديث واجتاهاهتا العامة
رح ُتج دااةُإىلُتجديدي دُرُتجدي ييسُتي سمتُ( ا ُالاُ،وفيوا ُا)ُم ُ ه دُ
تج،م تُتملمي ةُجعييُم ُبعدُتجدوج ُتجع م ني ُو ا ُالاُإىلُاي يانُت ض يُتج ُغ دتُفي ُ
تجدكجاجاجي ُوتج ا ةُتجيقمي ُ  ،ا ُ ُ ف يل ُ،في تُتج دااةُإىلُتجديدي دُمج ي ُاُ
ي ،لك ُتج ،ويونُرُ وبُال امُتجي ييع ؛ُ اتاُ ا نُ ج مُابمتدي هد ُ،مُ غم اُا ج د؛ُ
ملاتج ُتجدحدتتُتجفكيي ُتملطيوح ُالي دُ .
ُوميك ُتج اتُإنُُبع لُه هُتج دااتتُه تُند جُ ا اتتُالُمج يي ُ ُ،وإَّن ُ ج ُ
ابجديدي دُوتجدط اييُتملدي فُابجعر ي ُتجفاض اي ُ،وم ُ ج مُتجك ريُم ُتجكد ابتُتجف ي ُ
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تج اُت ُا ُتجديدي دُم ُ ونُتيش ةُإىلُتمل ج اُتج ُت رعد ُرُه تُتجي أن ُ1،وُم ج ُ
م ج اُغيير ُاُب نيُم ُه اُإ سمتُ ُوم ُج يتُا جمُ،م لُ:م ُمج سُب نيُ اتُتجعلم ني ُ
(ي ي دُ ُتجفل ،ف تُ،الُتجرح ُتجد ُتجدكجاج اجت)ُُو اتُتمل ج اُتي سمتُتجع مُ
تج مُدمُّلُرُحيي ُتج يآنُتجك يمُوتج ،ج ُتجي ييف ُ،وم ُمج سُب نيُمر ثُت دتن ُوبع لُ
اتُتالجد ُابج ي ُ.و ا يُم ُيُسح ظُه تُتجج ااُاج دُتجع ملنيُابجي ح ف ُ،و ني سُ
تملدعلم نيُوتمل ف نيُمم ُ لكاتُرُ ج مُتجطيي ُتالند وي ُ وُتجغاغ وي ُ،تج اُ امُال اُ
تند اُم ُ ل اُجل جفتُابهل امُوتجي اةُ،وتمتدي ُبع لُتألحك مُ،وإمه تُبعاي ُت مت يُ2،
مُدُ ُ ي ُم ُ وتق دُ،ومع تةُالُقدمُ،و ليدُالُم ُهاُايي ُمعي ُتاُجطيي د دُ .
ورُتمل بلُ،ظ يتُ ا اتتُإىلُتجديدي دُ امُال اُمج هاُتجديدي دُغ ريُتي سمي ؛ُ
وهتُتملج هاُتجاُت ديلر ُ ر ا ُم ُمت جُنط ُتجديييسُتي سمتُ( ا ُالاُ،وفيواُا)ُ،
و عاتُإىلُ طري ُال اُتجدي ييسُتي سمت؛ُنيا ُاُ(اد بُ،و جُ )ُ،وفيوا ُاُ(ف ُ،
وفد ومُ،وقاي اُ،و ي )ُ،ب لُ ُومج هاُتجد ي ُ( اتُف ُ،وقاتا دُف )ُ،فم ُ
م ج ي دُ َّن دُج ي وتُتج جصُتجي ياتُم ُ ّ ُقيم ُج ُإالُال اُ ريلُتال د ج ُ،وجعل ُاهُ
ميد ُتاُتحدي طيُاُحي ُالُياجدُ اته؛ُ3م ُ فاي اُإىلُ دي دُ -وُق ل ُ:غي ريُ-مش ا ُاُلّ تُ
ج ُ.
ورُه تُتج ،ي ُب ي ُتجدي ُتجعي يتينُرُ ت ُتجدي ييسُتي سمتُمبج هي ُتمل دلف ُ:
تمل ج اُتجد خيتُُ،وتمل ج اُتجعلم ينُُ،وتمل ج اُت دتنت…؛ُإ ُح وتُبع لُتجكُدّ بُإ طُ
نم يتتُغيبي ُحدي ُال اُتي سمُ،م لُ:تجرجياي ُ،وتألج ،جي ُ،وتجدفكيكي ؛ُم ُ ّمُإىلُ
حبُتملف امُتي سمتُإىلُتألنُ ،تجغيبي ُتج اُج اتُمج ُه هُتججم يتتُ4.إ نُ،
ُ،وح وتُ ر ا ُ طري قُُ ُ ،
ف تُمج هاُمتُُت دريت ه ُم ُفل،ف تُونم دُغ ريُإ سمي ُ
ُ1اطي ُ،مج تُتج دي ُ.التجدي ددد الفقه ددي املنش ددودُ،ض م ُ:كت دداد جتدي ددد الفقد د اإلس ددالمي ،مي ق ُ:ت ُتجفك يُ،
طُ،2000،1صُ.15تنميُ ياي اُ ُ:
ُاطي ُ،مج تُتجدي  "ُ.ديدُتجفكيُتالجد "ُ،جملة قضااي إسالمية معاصرةُ،اد 2000ُ،13مُ،صُ ُ.172ُ2تج حيلتُ،وهر  .جتديد الفق اإلسالمي ُ،ميق ُ:ت ُتجفكيُ،ط2000ُ،1مُ،صُ ُ.211-210
ُ3تمليجسُتج ،بقُ،صُ .212
ُ4اطي ُ،التجديد الفقهي املنشودُ،ميجسُ بقُ،صُ.15تنميُ ياي اُ :
ُ-اطي  ،مالمح التجديد الفقهيُ،ميجسُ بقُ،صُ ُ.82
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وقاتاده ُالاُتججصُتي سمتُ،ظجُّاُم ج دُ نُُرُ ج مُتج ،ريلُإىلُتجديدي دُ،وتجرع ُم ُ
ح ج ُتجلما ُ .
بي دُ نُُ ج مُال ُالُيجف تُوج ا ُمج هاُ ديدي ُرُتجدي ييسُتي سمتُ،هل ُاي َّن ُ
وتحرتتم ؛ُنم ُيُتاُإىلُقي م ُال اُمر ثُو تُ حيح ُ،ميك ُو فُتجديدي دُمع ُ
أبن  ُ:ديدُمج يت؛ُوهاُم ُيكانُم ُ ديدُي امُال اُ تُمج يي ُمدي ف ُابجدج قُ
وتجداتف قُ.مج هاُ دي دُإ سمي ُ تاي ُإىلُإح دتثُ دي دُو ط اييُرُتجدي ييسُتي سمتُ
تنطسقُاُم ُتجديييسُتي سمتُ ت ؛ُف ُاُ،و ا ُالاُ،وقاتادُف ي ُو اجي ُ ُ.
وقدُ مت تُه هُتملج هاُمج حتُ ويُ ،ادُةُ،مج ُتملجحاُتج ،لفتُرُتجديدي دُتج ُ
ي امُال اُتجدم ،مُبف ُتج ،لفُم ُتجي ح ب ُوتجد بعنيُ،وتجد ل تُا ُف ُتمل تهبُ،
ُويعدم دُتادم ُتاُمر ش ُيُتاُال اُتجكد بُوتج ،ج ُرُت دجر طُم ُيسو دُتجعي يُم ُ حك مُ
وفد ومُ.وم ُ جُه تُتمل ج اُ ا اةُمم دُيا فُما اُإىلُ دي دُتجف ُتي سمتُ
ابجعا ةُإىلُمي هُتألُوىلُ،و جمُرُاد ب ُ"ات يخُتجف ُتي سمت"ُ.وق دُا دُُتج حيل تُم ُ
جُف ُبع لُتجر ح نيُم ُاد بُُرُفُ ُتج ،لفُ،م لُ:معي دُفُ ُتج ،لفُدم دُتملجدي يُ
تجكد ينُ،وما اا ُإبيتهيدُتجج عتُجيوت ُقلعيتُ،مُجدُجُاُرُه تُتج،ي ُ 5.
ورُتمل بلُ،ظ يُمجحاُآمتيُجدااتتُتجديديدُُ،تُُلُرُتملجح اُتجد يي ُب نيُتج نانُ
تجاض عتُوتجف ُتي سمت؛ُ ُ يي بُتجف ُم ُتج نانُتجاض عتُالُتجعك تُ،فعم دتُ
ه هُتج دااتتُرُبع لُ ج ُإىلُإض ف اُ فاُتج دت ُوتأل ج ُال اُتج ن ُانُرُ
ُتجي ولُتجعلمي ُتمل دم ُ
م بل ُتجف ُتي سمتُ.ورُه تُتجيأنُ ادت ُجيُ ،ابج ليل ُم ُ
رُالي تُتجي ييع ُوتج نانُ،إىلُج ن بُج ا ُتج ،ج ا ُرُ ت ُتجف ُتي سمتُ
تمل نُمسُتج نانُ .
وي يمُتج حيل تُ نُه تُتملجح اُه اُقل بُجضوض ا؛ُألنُُتج نانُي يُُوتق سُتجعسق تُ
لُتججم يُا ُتج ُّدي ُوتألمت س ُ.الم ُ نُتج اتننيُغ ريُ
تالجدم اي ُجدح ي قُتال د يت ُ،بغ ُّ
م ،د يةُُ،وه تُق بل ُجلدع ديلُوتجدغي ريُ،وق يةُرُ ُوتض ع ُا ُتجا اتُإىلُم ،دامُ
ساُ،وتجف ُ
تج ،ماُتج مُدمُّلُرُتج ُّدي ُوتألمت س ُ،فكي فُيُُّ ،اغُجع لُه هُتج اتننيُ ُ
ُ5اطي  ،التجديد الفقهي املنشودُ،ميجسُ بقُ،صُ ُ.211-210
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دااُ
رع ُا ُ6،وُ در سُتألق اتتُتجي ةُرُتمل تهبُملاتف د ُتج نانُب داامُحت ي قُ-م ُي ُ
اان ُ-ميلح ؟! ُ
وم ُ ش يُتملج حتُتجاُتُرع ُ ا ةُتجديدي دُتملج ي تُرُتجديُييسُتي سمتُ،تملجح اُ
ُتج ودُال اُتججم يُتجع ل تُ.وأييتُرُه تُتج ،ي ُم ج اُتالجد ُابج ي ُ،
تالجد
ومج اُ ا ي ُتملي حلُوتمل دُ،ومج اُتالجد ُتجلم اتُ،إىلُغريُ ج مُم ُتملج هاُتج اُ
جطلقُ ُاُم ُ اتُتجديييسُتي سمتُومر و ُ،ال اُتمت دسسُبيج ُرُم دمُتألمت ُ
ابجعاتملُُوتججميتتُم ُمت جُتجدي ييسُتي سمت ُ،وُرُتمل دمُتج ُ بُتجداق فُاج دهُ
وادمُ و هُ .
اثنيا :نشأة منهج التجديد ابالجتهاد ابلرأي يف العصر احلديث
رُظ ُّلُ ج متُ ا اتتُتجديدي دُ،وت ت ُق ُاةُ ي ت ُ،و ع دُ ُت ه  ُ،ج مُ ر اُ
تمل ج اُتجرتتن تُتجف تُ ُم ُش ّكلد ُه هُتجدي تتُم ُحت ُّدُح ي تُجلفك يُتي سمتُ،
ُرُ
دجاا ُ
والُ يم ُتجدي ييعتُمج ُ.وق دُج اتُت دي ب ُ ر اُه تُتجدي ُهل تُتجدح د ُمُ ُّ
ايفيد ُ ج ُااُتجع لي ُتي سمي ُتجع اُ ،جطريع ُ ك اي ُتمل تهبُتي سمي ُ،وخب ُ
تجف ي ُمج ُ.بي دُ نُم ُ ه دُتال ه تُتج اُب ي تُرُتجدع م لُم سُحت دتتُتجعي ين ُ
طاييهُاجدُتأل اجينيُ .
وتجديديدُ،تال هُتجدتاتُإىلُإحي اُمج اُتالجد ُابجي ُو ُ
ةُتجف ُ
وميك ُمسحم ُ ن يُه هُتج دااةُوتض حُاُجلي ُاُاج دُا د ُار ريُم ُ
و اج ُ،ورُم دمد دُتجييخُاردُتجاه بُمت سسُ ُ7،و .مع يوسُتج دوتجي ُ ُ8،و .مي طفاُ
ُ6تمليجسُتج ،بقُ،صُ ُ.213
ُ7تنميُآ تاهُرُتالجد ُابجي ُرُ :
ُمت سسُ،ار دُتجاه بُ.االجتهدداد ابل درأي :القيددا  ،االستاندداال ،االستصددالت ،االستصدداادُ،تج هية ُ:ت ُتجكد بُتجعييبُط1950ُ،1مُ،صُ5وم ُبعده ُ.تنميُ ياي اُ :
ُمتسسُ،اردُتجاه بُ.مصادر التشريع اإلسالمي يف ما ال نص فيد ُ،ب ريوت ُ:ت ُتج ل دُ،ط1993ُ،6مُ،صُ8وم ُبعده ُ ُ.
ُ8تجدوتجي ُ،معيوس"ُ.ايفُت دعملُتجيح ب ُا اهلدُرُف دُتج يآن"ُ،جملة املنلموالُ،اد 1955ُ،7مُ،صُ .667
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تج ق ُ ُ9،و .يا فُتج يض و ُ ُ10،و .فدحتُتجد ي ُ ُ11،و .التُمجع ُ12،فايساُا ُتجعدي دُ
م ُتجر ح نيُرُتجدي ييسُتي سمتُتج ي ُ ج وجاتُرُ ول دُتجعلمي ُُو طيوح دُتجل معي ُ
مجيسُتج اي تُوتمل ،ولُتجدفييلي ُتملدعل ُابجديديدُ .
ُوييج سُ ر اُه تُتال هُتألحك مُتجي ياي ُفيم ُالُن صُفي ُمت ُإىلُتالجد ُ
ابج ي ُ13،مب ُه اُتجا يل ُتجك ش ف ُا ُوج اهُتملع ينُوتملي حلُ،جك ُُج يتُمطل قُتج ي ُ
مدرع ُاُرُإط ُم ج اُه تُتال هُ،ب لُم ُا نُمُجاي رُطُاُمُ ي دُتاُبي يوطُتجي ياُو وتم يهُ،
ُطيتو قُتجدغي ريُفيجرغ تُ نُُ ك ان ُ:والاُبف دُتج جصُ
ف ملي د ُه اُتج احتُوتجاج ا ُمع ُاّ ُ.م ُ
بيا ةُُحتُ ُّاج ُإىلُمتطاتتُاملي ُمدد جي ُق بل ُجلدطريقُرُتجاتقسُ ُ،واثنيُاُ ت ُتجاتق سُبغ يلُ
ي د ُجدطريقُتججصُالي ُ،وف دُتج جصُبج ُااُال اُجمماا ُم ُال امُ اتُتجف ُوت دي ُ
وتجلغ ُ،وا ُطيي قُتجد توجُب نيُق يتاةُاد بُ ُتملجم ا ُ(تجك ان)ُواد بُ ُتمل ،طا ُ
(تج يآن)ُ،حي ُ ُّد ُتجد توجُوتجدك م لُهج ُا ريُتاُم ُتمتدي انُمل ُ دمل ُتج جصُم ُ
مع نُُ ُ14.
ُ9تج ق ُ،ميطفا "ُ.غريُتألحك مُبدغريُتأل م ن"ُ،جملة املنلموالُ،اد 1954ُ،6مُ،صُ ُ.35-34
ُ10تج يض و ُ،يا ف" .ح ات ُح اتُتجعسق ُب نيُتج جصُوتالجد " ،حوليددة كليددة الش دريعة والدراسددات اإلسددالميةُ،
اد 1992ُ،10مُ،صُ.15تنميُ ياي اُ :
ُتج يض و ُ،يا ف .النياسة الشرعية. ُ،مُ:مؤ ،ى ُتجي ج ُانشيون2000ُ،مُ،صُ13وم ُبعده ُ ُ.ُتج يض و ُ،يا ف " .غ ريُتجفد امُبدغ ريُتأل مج ُوتألمكج ُوتألح اتتُوتألا يتس"ُ،جملدة األزهدرُ،ا د 1977ُ،6مُ،صُ .1098-1096
11
ُ،ام نُ:مؤ ُ ،تجي ج 1994ُ،مُ،
ُتجد ي ُ،فدح تُ.املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف الشدريعة اإلسدالمية ّ
صُ .41
ُ12مجع ُ،الت"ُ.تجدغيريُ:تجفل،ف ُوتملج ها"ُ،جملة املنلم املعاصرُ،اد 1998ُ،88مُ،ص .35تنميُ ياي ا:
 مجع ُ،الت .قضية جتديد أصول الفق ُ،تج هية ُ:ت ُتهلدتي . ُ،تُ،صُ5وم ُبعده ُ .ُمجع ُ،ال ت"ُ.تج اتب ُوتملدغ ريتت"ُ،حب ُمجي ا ُرُش رك ُتينرتن ُ،تج اط (ُ،)alwatan.comصُ3وم ُبعده ُ .
ُ13تج ي ُجغ ُاُمي د ُ ُ ُتاُ،وج ُمع نُا دُةُ،مج ُ:تجري ريةُ،وتي ت ُبجم يُتج جفتُ،وتي ت ُبطيي قُتج اهدُوتجد ي لُ،
وتي ت ُابجفك يّ ُ.م ُرُتال طسفُف دُت د دم ُتأل اجيانُإب تاُمع نُا دُة ُ،مه ُ:تج ي ُ،وتملي لح ُُ،و مب ُ
ت دُعمُلُمبات تةُتالجد ُ.تنميُ :
ُت ُ، ،متليف ُاببكيُ.االجتهاد ابلرأي يف مدرسة احلجاز الفقهيدةُ،تج هيةُ:مكدر ُتج ه يتا1997ُ،مُ،ص-79ُ ُ.110-100ُ،80
ُار تُ،ن ا ُتج دي ُ.االجته دداد االستصددالحي (ُ،ج ُم ج ،دريُغ ريُمجي ا ةُ،تملع دُتج اط ُتجع ُأل اتُتجدي ُ،تجل توي1991ُ،م)ُ،ص.40
ُ14مجع ُ،التغيري :الفلنفة واملناهجُ،ميجسُ بقُ،صُ .35

إشك جي ُتججصُُوتالجد ُابجي ُرُتجعييُت دي

ُ

ُ

ُُُُُُُُُ تودُنيي ُ باُمؤنت

63

ُو ت ُتجاتق سُيع ّربُاج ُ ُ.قلعي تُابمل ج اُتجدحليل تُرُمع جل ُتج اي تُتملع يةُرُ
ضااُتجف ُتي سمتُ،ق دُتاُابج ايي ُتملع يةُتملع مستُتجلدي دةُتج اُ ُ ك ُمعيوف ُرُ
اي يُتجدي ييس ُ،وُتج اي تُتج اُ غ ُريتُماجر تُت ك دُالي ُنديي ُتجدط ُا ُتجطريع تُ
جعسق تُتين ،ن ُ،وُنديي ُجم يوسُط و ُ ُ.وطريع ُتملي كستُتملع يةُه تُتجدع ي دُ،
وتش رتت ُ ا يُم ُاجي يُوتح دُرُ كايج ُُ،و نُ ت د ُ دطل بُحتليل ُ،وإ ج ا ُإىلُ
دكانُمج ُ .
تجعج يُتأل لي ُتجاُ ُ
كان ُجل اي ي ُ ُُ ُ،ك دُ
وبعدُه تُتجدحليلُ،يُجمُيُرُا لُاجي يُم ُه هُتجعج يُتج مُ ُّ
الي ُوف ُاُجلم ييتُتي سمي ُ:هلُهاُمي يواُ مُغ ريُمي يوا؟ُف تنُُا نُُا لُاجي يُم ُ
اج يه ُمي يواُاُ،يُجم يُرُتجدم اُه هُتجعج يُم سُبعاي  ُ:يك انُه تُتالجدم اُم ُ
ميج سُتملي يواي ُ مُال؟ُف تنُا نُم ُميج سُتملي يواي ُا نُتجدي يسُغ ريُمي يواُ،وإنُ ُيك ُ
م ُميجسُتملييواي ُ،ا نُتجدييسُمييواُاُ ُ15.
وميك ُحتديدُم هي ُمج اُتجديديدُابالجد ُابجي ُرُتجديييسُتي سمتُأبن ُ ج مُ
تال هُتهل سُإىلُإند جُ حك مُواللُوم دُف ي ُجلم ،ديدتتُتجعي يي ُ،ا سوةُال اُ
إا ةُ دييُم ل ُمل ُا نُم ُتجاق وسُرُتج رتتثُتجدي ييعتُ،ا لُ ج مُتنطسقُاُم ُتجدي ييسُ
تي سمت ُ:ا ُالاُوفيواُاُ،مد ي ُم ُتجي ُتملعدربُ تةُجدح ي قُإ ت ةُتجي اُوم دهُ.
م،رتشدي ُمب ُ ُطّيهُتأل د ُتجد ي ُرُبي نُح ي ُتجي ُب اج "ُ:ب تُتجل دُتجع ل تُم ُ
ملك ُ ت ُمد يي ُال دجر طُت ك دُتجي ياتُتجعمل تُم ُتجي ييع ُني ُاُو وح اُ،
وتجدري يُمب ُا ،اُ نُُيُ ،فُيُ طري ُا ُند واُال اُض ااُم ُمج هاُ اجي ُمجر ُم ُ
متي وصُتجف ُوقاتادُتجييا ُ،وُ وح ُتجع م ُرُتجديييسُ 16".
اثلث ا :مفهوم التجديد من منظور منهج االجتهاد ابلرأي يف العصر احلديث

ُع دُُتج دااةُإىلُتجديدي دُرُتجدي ييسُتي سمتُ( ا ُالاُ،وفيوا ُا)ُ ح دُتأل تُ
تجلاهيي ُمل ج اُتجديدي دُابالجد ُابج ي ُرُتجدي ييسُتي سمتُرُتجعي يُت دي ُ،
ُ15قلع ُج تُ،مم د"ُ.م ج اُمع جل ُتج اي تُتملع يةُرُض ااُتجف ُتي سمت"ُ،جملددة كليددة الدراسددات اإلسددالمية
والعربية ُ،يبُ،اد 1992ُ،5مُ،صُ ُ.61
ُ16تجد ي ُ،املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف الشريعة اإلسالميةُ،ميجسُ بقُ،ص.39
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،رّر تُ17تج اُالُيد ،سُتمل مُهج ُجري َّن ُ.
دجاا ُم ُتج دوتفسُُوتج مُ ُ
تنطسق اُم ُجمماا ُمُ ُّ
وغ ي ُم ُميك ُتجدعاي لُالي ُرُه تُتمل مُه اُتُّف ُ ر اُه تُتمل ج اُال اُتج دااةُإىلُ
تجديديدُ،وتجعملُالاُ طري ُ،و دمُ ؤتهدُج ُ،و جُ طري ي ُالي ُ .
وم ُتمل دُرُه تُتج ،ي ُ ع ُيسُح ي ُتجديدي دُ،و بع هُتمل ي ا ةُرُم ج اُ
تالجد ُابج ي ُ،ف جديدي د"ُ:الُيع ُ غي ريُني اصُتجي ييع ؛ُألنُُه هُتججي اصُوح تُ
مج تُق دُت رط ُب ُتجي ييع ُت ر ط ُاُ ب د ُتاُ،وإ ُتمل ي ا ُبي نُح وقُتي سمُ،و لي ُ
مف هيم ُتأل ي ُتج اُي امُالي ُاي ن ُتجدي ييعتُ،وتجع و د ُ،وتجعر ُ،وتخلل تُ18".
فديدي دُتج ّدي ُالُيع ُتمت رتتاُإض ف ُج دُي ُ ُ،وإ ُيع ُ ط ريُتج ّدي ُتيهل تُم ُتجغر ُ
تج ُي رتتادُالي ُ،و دمي ُرُ ا ُتأل لي ُتجج ي ُتجج ع ُ19.وإا ةُتج ّدي ُإىلُ ل ُ
"جيتُمعج ه ُتالبدع ُا ُاييهُتج ُيعيشُفي ُ،وإ ُمعج هُت ك دُال اُتجعي يُت دي ُ
طر ُاُجيييع ُ ُ ع ىلُبعدُ ج يد ُم ُتأل تنُوتألوه مُتجاُ وتُبعاي دُإ ق ُ ُ 20.
ف جديدي دُت قُه اُ جمي ُتجف ُتي سمتُم ُ تمتل ُ،وأب جير ُه اُ،م سُتالحدف ُ
خبي وي ُتأل لي ُ،وط بع ُتملدمي ُ21،وه اُتج ،ريلُإىلُتمد دت ُأتن ريتتُتج ّدي ُتجك م لُ
ُ توم ُاُ
وناتبد ُإىلُتملي ي ُتجلدي دةُ،وتألم ا ُتمل ،دحدن ُ،وتجاي م ُجر اُتأل اتُ
22
جكلُ م نُومك ن.
وتجدط ُا ُرُتجديدي دُرُتجدي ييس ُ،وُتجدط ُا ُفيم ُيدعل قُابجف ُ،إ ُيك انُبدُت ُ
تألح دتثُوتجاق وسُوتألوض اُتج وم ُ،وم وج ُت دمدت ُ حك مُهل ُالُ يجُا ُقاتا دُ
ُ17تنميُرُ جمُ :
ُتج،ر اتُ،ميطفا .املرونة والتطور يف التشريع اإلسالمي ويلي العرد قبل اإلسالم للعبة والتاريخُ،ب ُريوتُ:ت ُتجا ت ُجلجييُوتجدا يسُ،ط1998ُ،1مُ،صُ .10-9
ُ باُ ليم نُ،اردُت ميد"ُ.تجديديدُ:مد ُومج اُتجديديد" ،جملة التجديد ،اد 1997ُ،1مُ،صُ ُ.7-6ُتجرتتيبُ،حُ. ،قضااي التجديد :حنو منهج أصويلُ،بريوت ُ:ت ُتهل ُجلجييُ،ط2000ُ،1مُ،صُ .88ُتج ،عيدُ،ح " . ،ا اتتُتالجد ُوتجديدي دُرُتجعي يُت دي "ُ،جملددة قضددااي إسددالميةُ،ا د 1997ُ،5مُ،صُ .323
ُ18تجد ي ُ،فدحتُ.حبوث مقارنة يف الفق اإلسالمي وأصول ُ،بريوتُ:مؤ ُ ،تجي ج ُ،ط1994ُ،1مُ،صُ ُ.79
ُ19مت نُ،وحيدُتجدي ُ.جتديد علوم الدينُ،تج هية ُ:ت ُتجيحاةُ،ط1986ُ،1مُ،صُ .9
ُُ20ااا ،تُ،إمس ايلُ.تغري األحكام يف الشريعة اإلسالميةُ،بريوتُ:مؤ ُ ،تجي ج ُ،ط2000ُ،1مُ،صُ ُ.32-31
ُ21تج يض و ُ،يا فُ.الفق اإلسالمي بني األصالة والتجديدُ،تج هية ُ:ت ُتجيحاة1986ُ،مُ،صُ ُ.26
ُ22ام ةُ،ممد"ُ.مع ُتملج اُتي سمت"ُ،جملة إسالمية املعرفة ،اد 1995ُ،1مُ،صُ ُ.95

إشك جي ُتججصُُوتالجد ُابجي ُرُتجعييُت دي

ُ

ُ

ُُُُُُُُُ تودُنيي ُ باُمؤنت

65

تج ّدي ُومر و ُ23.وتملع يةُم ُمك اانتُتجديدي دُت ياي ُ،جك ُج يتُتجديدي دُال ُ
مع يةُ،ألنُم ج اُتملع يةُي امُال اُإب يت ُاج يُتجدي ب ُوتجد بُب نيُتملر ثُ
تي سمي ُوتج يدُتملع ية ُ،م ُتجديدي دُفمج ي ُ ي غ ُتججم يتتُتي سمي ُبعي دُتاُا ُ
تالنفع تُ وُتجدف اُا ُتج تتُ 24.
إنُُتجديدي دُه اُ ي يخُجاتقعي ُتجدي ييسُتي سمتُ ُ،وإ تُُا نُ ُ ع ُجسجد ُ
ابج ي ُجلماتام ُب نيُم داي اُتج جصُتجدي ييعتُتجم ُتجدالج ُوم داي ي تُتجاتق سُتملع يشُ،
اُوف قُم دُتجي ييع ُتجكلي ُ،مب ُ ُ ّ قُ
فتَّنُ ُ كانُرُتجاتقسُنفُ ،مع جل ُاُج ُو اميُاُ،ال ُ
تادر ُتألحك مُتجل وي ُرُه هُتملع جل ُوتجد امُ،ابادر ُتجكل تُم ُم دُتجي ييع ؛ُألنُُ
تجدي ييسُتي سمتُ"جلاتق س"ُ،وج يتُجمُي ُ حك مُوقاتا دُمغيق ُرُتجدييي دُتج ه ُ،حبي ُ
،دعيتُال اُتجدطري ق ُ.وُتجج وتُإىلُمُك ُّاانتُتجاتق سُجلدع م لُمع ُ،و يدُ و هُ ُ،وجرت تُ
ب ُإىلُالي اُ ج تُتجكم ت؛ُالم ُاُ،وحاي اُةُ،و دُمُاُ،وت ه ُتاُ،وإب دتاُاُ،و دُ ُتاُ،رُ
نط ُم دُتجدي ييسُ،وقاتا دهُ،وقيم ُ،ومُ ل ُتين ،ني ُ25،متسف ُاُج داامُ نُُتمل دُ
تجيياي  ُ،وُفُ ُ ُتملنالتُ،جيُ ،م،د ل ُحبي ُيُ،دجرُضُمج ُحك دُ.ياي سُإىلُ ج مُ نُُ
م يدُتجي اُيُ ُعيسُم ُاسم ُ.وف دُاسم ُج ُقاتادُمكم ُانش ُم ُمُ ،لُم تُتجلغ ُ،
ُجمي ةُا ُتجاتقسُُت مُاُ .
وبدي ُتجع ل؛ُج تُُا ن ُ
سا؛ُألَّن ُم ُا ات لُتججي اصُتجي ياي ُ،
ُجمي ةُا ُتجاتقسُ ُ
ف هُتج اتادُتأل اجي ُ
م لُ:تأل لُا دمُتجج ،خُُ،وتأل لُتيف يت ّ ُ.م ُتجاتق سُفل يتُم ُا اتُلُتججي اصُ
تجي ياي ُرُ الجد ُال اُتألحك م؛ُج جمُال دُ اتُتجف ُجمُي ُألن ُُاي دوتُتجاي يبُ.
م ُتج ُيج قشُتجاتق سُف اُتجف ُ،وج يتُ اتُتجف ُ،و اتُتجف ُالُاسق ُج ُابجاتق سُ.
وه هُُتج داامُ ح دمُمك م ُتمت دسسُتملج هاُتأل اجي ُ،تج اُيُع ُّاتُالي ُم ج اُتالجد ُ
ابج ي ُاج دُالم اُتأل اتُتج ،ب نيُوتملع يي ؛ُإ ُإنُُم ُمتي وصُه تُتمل ج اُا دمُ
ساُا ُتجاتق سُ.فد دييُتمل دُُوتملي حلُه اُم ُ
تادر ُال دُ اتُتجف ُالم ُاُمجفي ُ
تملي ُتجديييعي ُتملعد ربةُرُإنر تُتألحك مُت د س ُالاُ،وم ُ ج مُإالُتمد دت ُجل اتُحبيي ُ
تملي حلُتملي ل ُاجدُتج ولنيُ ُم ُتأل اجينيُ .
ااا ،ت ،تغري األحكام يف الشريعة اإلسالميةُ،ميجسُ بقُ،صُ ُ.30-29
ُ 23
ُ24باايوش ُ،حليم "ُ،تجفكيُتي سمتُبنيُتجدأ يلُوتجديديد"ُ،جملة إسالمية املعرفةُ،اد 1998ُ،11مُ،صُ .166
ُ25تجد ي ُ،حبوث مقارنة يف الفق اإلسالمي وأصول ُ،ميجسُ بقُ،صُ ُ.45
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ف الجد ُابج ُي ُ لُم ،د يُرُتجدي ييسُتي سمتُيُك ،ر ُتجاتقعي ُ،وتمليون ُ
متييي ُجاهيي ُفي ُ.ف جدي ييسُتي سمتُ-بفاي لُتالجد ُابج ي ُ-ه اُ لُم ،د يُ
ادي دُالُيعم لُرُف يتغُ،وإ ُه اُم ُتجاتق سُب ،ربُوني قُق ا ُ،وهل تُتُ ،م ُ اج ُ
و حك م ُوقاتا دهُتجكلي ُومف هيم ُ تتُتج ،ع ُ(إن ،ني ُ،وا ملي ُ،وماض ااي )ُابمليون ُ،
وتجاتقعي ُ 26.
ورُه تُتج ،ي ُ،الُب دُُم ُتجدميي ُب نيُتجدغ ريُُرُتجاتق سُوتجدغي ري؛ُف تنُُتجف ي ُبيج م ُ
ه اُتالمتدي ُ.ف جدغريُُالُإ ت ُ وُق ي ؛ُ اتاُا نُ ج مُرُتج م ن ُ،وُت ت ُ،وُ
تألش صُّ ُ.م ُتجدغيريُف اُم ُا نُا ُتمتدي ؛ُ اتاُا نُ ج مُرُتملك ن ُ،وُت ت ُ،وُ
تألش صُُ27.و ّم ُجم تُتجديدي دُفك لُم ُميل مُفي ُتج مُكلُفُح قُتالمتدي ؛ُم ُيع ُ نُُ
تمل ،ح ُتجاُميك ُفي ُتجدغيريُه تُم ُفع لُتين ،نُوتمتدي هُُ،و نُتمل ،ح ُتج اُالُميك ُ
في ُتجدغيريُهتُم ُا ن ُمت جُفعل ُ 28.
إنُُتجم يوسُتجط و ُوتملدغ ريةُ ؤنّيأتنريتاُابجغ اُرُإا ةُ ي كيلُاُل ُت ك دُتج اُه تُ
ساُ،حبي ُيي رقُجلاتق سُبميوف ُتجلدي دةُمج طُمت صُ29،خيدل فُا ُ
ربُ ي ييع ُ ُ
ُش ياُج ُت ك دُ و ُالا ُ،ونُتالحدف سُابجم يوسُ
مج ط ُتأل لتُتجع مُتج ُال اُ
تجط و ُتجلدي دةُ.ف الجد ُابج ي ُه اُتجد ُرُماض اا تُمدع د ةُ  ،دداتُ حك م ُاُ
ُجدي دُ،يج بُه هُ
ا دةُ،وه تُي داي تُحدم ُاُوابجاي يو ةُ نُُيي ياُهل ُحك دُتجد
تجميوس؛ُ جمُ نُُت كدُتالجد ُتجاتحدُإ ُي ،دميُإ تُُت نل ُتجم يوسُتملسبُ ،ج ُ،
ويداقفُاجدُتمتدسف ُو غ ييه ُ.وتجي اُت كيدُ ُيي ياُ حك م ُجيك انُ طري ُرُظ ُّلُ
م ُتجم يوسُتجلدي دة؛ُنديي ُجدط ُا ُحي ةُتجج ُ،مب ُيفاي تُإىلُند واُميم ُالُي ُيه ُ
هُتجميوسُإابنُتالجد ُتجدطري تُتج ُيجرغ تُ نُُ
ُّ
تجي اُت كيدُ،فاجبُح ُاُميتا ةُه
ير اُق وم ُاُم ،دميُتاُت دميت ُ جُ ُ ط ُا ُحي ةُتجج ؛ُجلحيلاج ُ ونُتملي ريُإىلُتمل نالتُ
ُ26تمليجسُتج ،بقُ،صُ ُ.46
ُ27مجع ُ،التغيري :الفلنفة واملناهجُ،ميجسُ بقُ،صُ ُ.36
ُ28تمليجسُتج ،بقُ،صُ ُ.38
ساُ-ال ُتجيابُتج اتُوتال مت ُ،و ُييه ُمدح ّ ُرُتخلاييتوتتُ.ورُتجعييُت دي ُ،ونم يتاُ
ُ29م ُتجف اُم ُادُ-م ُ
إىلُ ط ا ُو ولُت ف ظُوتجد ي ؛ُف دُغ دتُتخلاي يتوتتُم ُتألق اتتُتمل دمتيةُرُ ا ةُمعلر تُ وُم لي تُ،
فميوسُتجاتقسُتجلديدُ ؤنّيُرُال ُت كدُ ُ.
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تملمجاا ُشياُاُ،ومجعُاُم ُتجدطريقُت ُغريُتمل،درييُتج ُيُع ُّربُ د ُ عر ريُا ُتجلم ا ُ
تجف تُ 30.
رابعا :عالقدة الدنص 31والدرأي مدن منظدور مدنهج التجديدد ابالجتهداد ابلدرأي يف التشدريع
اإلسالمي
ش ّكل ُطريع ُتجعسق ُب نيُتج جصُوتج ي ُ ح دُ ه دُمف لُ ط ُا ُال دُ اتُتجف ُ،
ومس ُاب ةُملدت ُومج هي ُتجديييعي ُ.فمج ُا دُتجي ج ُيلح ظُتجر ح ُ ي ُّكلُمد اُ
تج جصُوتج ي ُ،إالُ َّنم ُت دُكمل ُ ا َّنم ُ،وح ُّد تُم ،ت م ُتجدي ييعي ُرُا دُ
تمل تهبُتجف ي ُوم ُ سه ُم ُايا ُ .
ُوم ُتج مُسحُظُ نُُتملج هاُتجديييعي ُتمل دلف ُحتيصُالاُتجدج بُم ُتال م تُهل ُ
ابخل يوجُا ُقدت ُتج جص؛ُم ُجعل ُ عم لُال اُحتلي لُمُك ُّاانتُتج جصُ،وبج اُتج جمدُ
تجدي ييعي ُ،وحتدي دُتأل وتتُتالجد ي ُابجرتاي ُال اُمي طلح تُ ي ييعي ُ،م لُ:تجعُل ُ،
ُوتج ،ربُُ،وتمل ي د ُ،ونُتالق رتتبُم ُمي طلح تُُت ّلُ يع ُجلمُي ُّككنيُرُم ج اُم ُ،
ُومُدُك ُأاُهل د؛ُج تُا ن ُإطسق تُم ُقري لُتج ي ُوتجع لُ ق لُ دتوالاُرُنط ُمُك ُّاانتُ
تج جصُتجي ياتُوايفي ُتجدع م لُمع ُ،وتج اُام لُتأل اجيانُال اُ ج بُت دعم هل ُرُه تُ
ُ30تجد ي ُ،حبوث مقارنة يف الفق اإلسالمي وأصول ُ،ميجسُ بقُ،صُ ُ.74-73
تججص"ُرُتجلغ ُ،وييت ُب ُ ُ:
ُ31يطلقُجفظُ" ُ
ُتجيفسُوتجم ا ُ،ي تُ:نيُ ُتجمري ُإ تُ فع ُ ُ ُ.ُتال د ي اُوإَّن اُتألميُ ُ.ّم ُرُتال طسفُفل ُح ي د نُ:تألُوىلُ،وه تُتمل ي ا ةُابجرح ُهج ُ،و دم لُرُوح تُتجي اُ(ق ُيآ ُاناُ،و ُج ُا)ُ.
ايف ُتجلي صُرُاببُ"رُ ف ُتج جُص"ُ،ب اج "ُ:تج ُجصُ،ا لُم ُ
وتج ني  ُ:ج ُوض افُتجلف ظُال اُمعج هُ،وق دُ ُ
يدج وتُايجُاُتيا ُحبكدُظ هيُتملعىنُبنيُتمليت ُف اُنصُ،وم ُيدج وج ُتجعمامُف اُنصُ يايُاُ".تنميُ ُ:
ُتجلي ص ُ،محدُ.الفصول يف األصولُ،حت يقُ:اييلُتججيمتُ،تجكاي ُ:و ت ةُتألوق سُ،ط1994ُ،2مُ،جُ،1ايف ُتجدبا تُأبنُ ُ"تج تودُالاُتجم هيُبي ُاناُإ تُم ُقابلُب ُ".تنميُ :
صُ.59وقدُ ُ
ُ ُُ-تجدبا ت ُ،باُ يدُاريدُ ُب ُام يُ.األسرار يف األصول والفدرو يف تقدوأ أدلدة الشدر ُ،حت ي قُ:مم ا ُ افي قُ
تجع اتطلتُ،تج يم  ُ:ت ُتملي طفا1984ُ،مُ،صّ ُ.116م ُتجر و ُف تُرُ عييف "ُ:م ُت ت ُوض احُاُال اُتجم هيُ
مبعىنُم ُتملدكلدُالُرُنفتُتجييغ ُ".تنميُ :
ُ ُُ-تجر و ُ،ال تُب ُمم دُ.أصددول الفقد مددع شددرح كشد األسدرارُ،ض رضُ:ار دُ ُام يُ،ب ريوت ُ:ت ُتجكد بُ
تجعلمي ُ،ط1997ُ،1مُ،جُُ،1صُ .73
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اُا ريُمج ُإىلُتخل اسُم ُت م دُابخل يوجُا ُقدت ُ
تملاي م ُأل ر بُميك ُإ ج ُ
تج جص؛ُإ ُم ل ُفك يةُ غي ريُتجي ييع ُمُدُك ُأاُو يفُاُمي اُتاُرُوج ُا لُم ُ ت ُإح دتثُ
دي دُرُتج ّدي ُ،وج اُتنطسق ُاُم ُتج ّدي ُ ت ؛ ُ32اج ُوقاتا دهُ.والُيع دوُتألم يُ لي دُتاُ
و ي ةُجلع لي ُتمل هري ؛ُم ُ ف سُقط ا اُوت عُاُم ُالم اُتأل اتُإىلُ ج بُإط س ُ
مي طلقُ"تج ي "ُإ تاُ"تملع ىن"ُبا ف ُ ح دُمُك ُّاانتُتج جصُتجي يات؛ُمجع ُاُم ُتني يتسُ
تج ه ُإىلُتدما ُتج مُدمُّلُرُ غيريُتجيياُ ُ.
ف ،ي ةُا لي ُتجدعي بُتمل ه ُ ُُّ ،ملج يي ُا م ُاج دُا ف ُتمل تهبُتجف ي ُ
امُالاُميتا ةُالُمج اُأل اج ُتجف ي ؛ُف ُاُ،و ا ُالاُُ،والُ يم ُرُتججم يُإىلُحيي ُ
تج جصُتجي ياتُ،ورُتالجد ؛ُ الج ُاُ،ونر ا ُاتاُ،وم دمُإمك ني ُتالجد ُ،تنطسق ُاُم ُ
تملد دنيُتأل يدنيُ:مد ُتملدكلمنيُ(تجلم ا )ُ،ومد ُتجف اُ(ت جفي )ُ.وتج دُ
كانُ
كاان ُ،وخب ُتج مُ ُّ
تملي رت ُج دمُتجلمي سُه اُميتا ةُت ف ُال اُتج جصُتجي ياتُومُ ُّ
تجدعر د ُوتجلفم تُ،حبي ُام لُا لُم ج اُال اُأتاي دُ ج مُبطيي د ُ.فف تُتجاق ُتج ُ
قرلُفي ُ ر اُت دي ُتالحدي جُأبن اتاُم ُتألح ي ُتملي كا ُرُنرا ُ،ام لُتجط يسُ
ساُ-ال اُأتاي دُ ج مُم ُمت ستُتج اتُب طعي ُ الج ُتجع مُ،وا دمُج ات ُ
تمل ب لُ-م ُ
دتااُجلح يصُال اُتج جصُومكاان ُ
ييي ُإالُبي يوطُمت ؛ُُا نُ ج مُم ُتجط يفنيُإب ُ
ونفي ُأل ُت مُبدغيريُتجيياُ .

وت ي ُ ن ُميك ُ ف ُدُ وتفسُُالُطيسُرُضااُمعطي تُاييهُ ُ،وم ُج يمُفي ُم ُ
غريتتُ.فم ساُ،ماقفُ تُوُو ُتجم هي ُ،وم ُقرل ُتيم مُتجي فعتُم ُتال دح ،نُو ا ُالاُ
ُ
إىلُنف تُتج ي ُ،الُيُع دُُ يتجع اُحاي تاُبا ف ُ فايُاُجع لج ُتي سمُ،وإ ُ بُف م ُ
ساُرُتجعج يُت ي ُ :
رُإط ُ ي ق ُتجد خيتُ،وبي د ُ،واييهُ،ممُُ ُ
ُبداُظ ا ُمسمقُضعفُتجات اُتجدي ُ .ُ ُيؤُتجعاتمُالاُتجفدامُابجي ُتدل. ُ-متاتُُمدُرُتي سمُميطحر ُفل،ف ُتخل

ُأب اهل ُتجانجي .

ُ32ميّلُجندُتجدي ُتجطارُم ُت ج بل ُ ُ،وم ُ ع يلُج ُم ُن دُوهي امُ،م الاُال اُح ج ُتجد اي فُتج اُ ع رت ُتجع ُرُ
ح تُ و ُم ُي عدهُ ر اُتمل هري ُّ -تاُا ن ُ-حدو ُتج مُ د ُ .

إشك جي ُتججصُُوتالجد ُابجي ُرُتجعييُت دي

ُ

ُ

ُُُُُُُُُ تودُنيي ُ باُمؤنت

69

ُبداُظ ا ُح ج ُوضسُت دي ُتججرا ؛ُ دايمُاُ تاُتمل تهبُوتجفُي ُ .ُورُض ااُه هُتملعطي تُ،ميك ُف دُق اتُتجي فعت"ُ:م ُت دحُ ،ف دُش يا"ُ،
وماق فُ تو ُتجم هي ُتجج رُجل ي ؛ُف م ُحييي نُال اُه تُتج ّدي ُ ُ،وم دُا نُإ ُتا ُاُ
امي ُاُ نُُ اتُتجف ُوقاتادهُإ ُ ُهتُو ولُال دجر طُت كدُتجيياتُ ُ.
ج دُ ُالم اُتجدي ييسُتي سمتُ(تأل اجيانُُ،وتجف ا)ُتجاظيف ُت ي ي ُ
جلجي اصُتجي ياي ُ،مب ُه تُمُع ُّربةُا ُإ ت ةُتجي ا؛ُإ ُج يتُتمل ي ا ُ طري قُتج جصُُايفم ُ
ُ
ت ف قُ،ب لُ بُف دُمع ىنُم ُ ت ُ ُم ُار هُ.ورُتمل ب لُ،فتن ُالُن تاُرُ نُُتج ي
تد لُتج ُالُم ،دجدُج ُالُتادر ُب ؛ُ اتاُا لُتججي اصُ وُ ُيع ض ُُ،و نُ
تجديدي دُتج ُيجطل قُم ُتالجد ُابج ي ُإ ُه اُإام تُجل ي ُتجج ظيُإىلُمسحم ُ
تملع ينُ،وتجعل لُ،وتمل دُتجي ياي ُتملعد ربة؛ُف سُي ي دُب ُرُه تُتمل مُم ُا نُمُم يتاُ
جلدفك ريُتد لُإمج ا ا؛ُإ ُتجدفك ريُت ُي ُج يتُمي د تاُجلدي ييسُرُتي سمُُ،وتج ي ُتد لُ
ه اُتفد تُال اُح قُ ُرُتجدي ييسُ،وج اُا نُج دتاُا لي اُج تاُغ ريُم دفااُابهل امُ
وتجغ يلُ،م ُ تمُ ُيجطل قُم ُمع يريُتجي ييع ُ،وح وقُتجدج ي لُ،ومُ ل ُتجعلي ُ،وم دهُ
تأل ي ُ 33.
وال اُه تُ،ف ُدُا نُج تم ُاُال اُ ر اُتجديدي دُابالجد ُابج ي ُرُه تُتجعي يُ
تجعم لُتج دؤوبُال اُت د يتجُمر ثُم ُتجدي ييسُتي سمتُ( ا ُالاُ،وقُاتا دُ)ُُ،وحتدي دُ
تملع يريُتجاي بط ُجك لُمر د ؛ُألج لُ طري ُرُ ع مل دُم سُحت دتتُتجعي يُ،و غاتُم ُ
متسهل ُمع ُمج اُتالجد ُابجي ُومر و ُُ،وتملع يريُتجاي بط ُهل ُ .
تقنيم الوقائع وأحكامها من حيث إلزامها أو عدم :
يجم يُم ج اُتالجد ُابج ي ُإىلُض يو ةُ ي جيفُ حك مُتجاق وسُابججم يُإىلُم دمُ
إج تميد ُرُتجدي ييسُتي سمتُ،با ف ُ ح دُ ه دُ تُ جم يدُتجعسق ُب نيُتج جصُ
يييس)؛ُمس وتاُُا نُ وُ ض يُاُ.
وتالجد ؛ُإ ُيُي ُّكلُتيج تمُماُتاُجاهيُتاُرُتجديييسُ( ُ ُ
وتيج تمُ ف ُرُتجديييسُ ع ُضيو ةُ جفي ُتج مكلُفنيُ حك مُتجديييسُمب ُ ُ ُّقُم دهُ ُ.
ُ33تجد ي ُ،املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف الشريعة اإلسالميةُ،ميجسُ بقُ،صُ .36
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وإ تُا ن ُ ف ُتيج تمُ دصُرُتجدي ييع تُتأل ض ي ُ(تج اتنني)ُأبحك مُتجدي ييع تُ
وتج اتننيُ،ف تنُُ ف ُتيج تمُرُتجدي ييسُتي سمتُالُ دي يُال اُتألحك مُ،وإ ُ ي ملُ
تججياصُتجيياي ُتجاُأتيتُ هُتألحك مُ .
ورُه تُتج،ي ُ،فت ّانُنلحظُوجا ُ اجُ نيُُجدمُالم اُتجديييسُتي سمتُ ُ:

االجتدداا األول :تقندديم الن دنة إىل تش دريعية ملزمددة ،أو ددري تش دريعية يقبددل حكمهددا
االجتهاد والتغيريُ ُ:
ق ،دُ ر اُم ج اُتجديدي دُتادم ُتاُال اُتالجد ُابج ي ُتج ،ج ُتج ات ةُرُ م يُمُع نيُُ
سا ُ،وُ يي يُتا)ُإىلُ ي ييعي ُ،وغ ريُ ي ييعي ُُ ُ34،إ تُا ن ُ ي ييعي ُإىلُم ُه اُ
(قا ُالا ُ،وُفع ُ
إابنُ دو ُ ج مُاج ؛ُم ُُ
تو دُ،ومؤق ُ،و ج مُ رع ُاُجلي ف ُتج اُيدُي فُ ُتجج ُُّ ُ
اان ُمُرُلّغُاُو ا ُالا ُ،وُق ضيُا ُ،وُمُفدُيُا ُ،وُ ويُ،اُ ال اُجلدوج  ُ،وُبي يُتاُا ُتاُ35،وميك ُ
ت د سصُتملع يريُتجاي بط ُت ي ُ :
تملعي ُتألوتُ:م ُ د ُا ُتجي اتُُبا ف ُ ا ُالاُ،ف جمُ ي ييسُا مُ تو دُ بُ
ساُب اج ُ ع ىلُ:ﱡﭐﱕﱖ ﱗ
تُّر ا ُإىلُي امُتج ي م ؛ُألن ُم ُتجري نُتجي ياتُ،ام ُ
ﱘﱙﱚﱛﱜﱠُ(تججح لُ.)44ُ:وم ُ ج مُ في يلُت م لُ،و ي يصُتجع مُ،
و ييدُتملطلقُ،وتجديييسُتملردد ُتج ُيدفقُمسُتج يآنُتجكيم؛ُمردُاُ،وم يدُتاُ .
تملعي ُتج ينُ:م ُ د ُاج ُُبا ف ُ ويُ،اُ الاُجلدوج  ُ،وُق و دُتاُا ،كيُتاُ،فيي بُ
تُّر ا ُإنُُُت نل ُتجم يوسُوتجري تُ،وتقداي د ُتملي لح ُتجيتهج ؛ُألن ُق ودُال اُتادر تتُ
مجي ُوبي ي ُ،و ج مُممّ ُي دحكُدُفي ُتمت دسسُتجم يوسُوتملي حلُ،م لُقاج ُ"ُ:م ُقد لُ
ُبيّج ُفل ُ لُر ُ36".ف تُحك دُتقداي د ُتجم يوسُ،وتملي لح ُتج وم ُآن ت ُ.
ساُج ُالي ُ
قد ي ُ
ُوبعر ةُُمتيمُ،ف اُجيتُ ي ييعُاُا مُاُ.وم ُ م لد ُتخلط ضُتجع ،كيي ُتج اُوض ع ُتجي اتُ
ُ34تج يترُ،ش بُتج دي ُ.الفددرو ُ،حت ي قُ:مم دُ يتجُ،وال تُمجع ُ،تج هية ُ:ت ُتج ،سمُ،ط2001ُ،1مُ،جُ،1
صُ .350-346
ُ35تجد ي ُ،حبوث مقارنة يف الفق اإلسالمي وأصول ُ،ميجسُ بقُ،صُ.159-157تنميُ ياي اُ :
ُام ةُ،ممدُ.معامل املنهج اإلسالميُ،بريوت ُ:ت ُتجييو ُ،ط1991ُ،1مُ،صُ .115ُ،مم دُب ُإمس اي لُ.اجلددامع الصددايح املنددند مددن حددديث رسددول علي د الصددالة والنددالمُ،ض رضُ:
ُ36تجر
ميطفاُتجرغ  ُ،ميق ُ:ت ُتب ُا ريُ،ط1987ُ،3مُ،جُ،3حدي ُ قدُ،2973صُ ُ.1144
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ُ،و ي ي بُتملاتق سُت يبي ُ،ممّ ُ ريل ُتخل ربةُوتجد تي ُبفج انُتج د تُ،الُتج احتُ.وا جمُ
جم يدُتمليتف قُتجع م ُجلدوج ُ،م لُقاج ُ"ُ:م ُ حي ُ ضُاُميد ُاُف تُج ُ37".وق دُتمتدُل فُ
رُاان ُ دبريُتاُمي لحيُاُ ي يُاُ،حبي ُيفد يُإىلُتي نُتمل ،رقُم ُ و يتُتجدوج  ُ،وُ
يييعُاُا مُاُو رليغُاُماي اُ،فسُيفد يُإىلُ جمُ ُ.
تملعي ُتج ج ُ:م ُ د ُاج ُُبا ف ُبي يُتاُا ُتاُ،الُ ا ُالاُ،ف جمُم ُ اي تُب ُ
تجلرلّ ُوتجفط يةُت مي ُ،م لُ:تجلر ُ،و ي ُتجطع مُ،وبع لُتجد جي دُممّ ُالُ ل ُج ُ
ابجدي ييسُ،م سُتجدجري ُال اُ نُُ اتُتألفع تُجرُلّيّ ُ،و نُُبع لُ ف يلُ تو ُي دمتل ُ
تجديييسُ ُ.
تملعي ُتجيتب سُ:م ُ د ُاج ُُبا ف ُق ض يُاُ،فيي بُ دمُ ا امُقر لُإ دت ُ
تتُ
ت ك دُفي ُام ُرُف يلُتججف تُو دييه ُ،و بُرُتج اي اُميتا ةُتجم يوسُُوتألح ا ُ
ام ُرُتيفد ا.
ساُجعر ة ُ،وُ اجي ُاُإىلُ
تملعي ُتخل متُ:م ُج اُب ُتجج ُُبي ُاناُجع ي دة ُ،وُ في ي ُ
قيب  ُ،وُإ ش ُتاُإىلُمتُل ق ُ،وُ م يُتاُمبع يوس ُ،وَُّنيُاُا ُمجك ي ُ،وُ جميمُاُملع مل  ُ،وُ اُتاُ
جايي  ُ،وُحت ييُتاُم ُ اا؛ُالُ جمُ بُتُّر ا ُألنُ ُم ُتج ،ج ُتجدي ييعي ُ،وم ُا دتهُف دُ
وقسُفي ُتالمتدسسُ 38.
تملعي ُتجُ: ،م ُا نُ جُ ُغ ريُ ي ييعي ُ دعل قُابجد تتُتجي اتُُرُف يواُ
تملدغ ريتتُتجدنياي ؛ُ اتاُرُتج،ي  ُ،وُت يب ُ،وُتمل تُ،وا لُم ُيدعل قُإبم مد ُجلدوج ُ
تي سمي  ُ،وُب اي و ُرُتملج ا تُ،تج ُهاُتجد ُمُؤ ُتُالاُحياُ طيتسُتجج تاُ،
وج يتُوحيُاُمعي امُا؛ُوفي ُومع ُ ا ُفي ُتالجد ُتج ُأييتُددي دُتألحك مُ،و لد مُ
ب ُتألُم ُم لُتجد تم ُابجي ج ُ،م ُ ونُ اق فُتالجد تمُوتالقد دتاُال اُمي د ُجدي دُ،
و لط ُجدي دةُالجد ُجدي دُ،وتج اُه تُتجد ُرُمدغ ريتتُتجف يواُتجدنياي  ُ،وُقاي اُ
ابالجد ُالُتج احتُرُتملج ا تُ،ف تنُُم ُيدعل قُمج ُابيم م ُ( ي ُتجدوج ُرُتدل فُ
مي يج )ُالُإج تمُفي ُوب ُإالُإ تُاُُيلُالاُإم مُتجاق ُوتجدوج ُتج وم ُ،فأج ؛ُملاتف د ُ
ُ37تمليجسُتج ،بقُ،جُ،2صُ،823اببُ:مُ ُ حي ُ ضُاُمات ُاتاُ .
ُ38تجد ي ُ،حبوث مقارنة يف الفق اإلسالمي وأصول ُ،ميجسُ بقُ،صُ ُ.159-157
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ت تُ،وحت ي ُتملي لح ُ،وا جمُتألم يُم سُقاي و ُُرُتملج ا تُابالجد ؛ُف القد دتاُ
ب ُ،وتالجد تمُأبحك م ُ،ماقاسُالاُإج ةُتج اي اُتملع يُ 39.
االجتاا الثاين :تصني النص الشرعي عموما:
ف ججصُتجدي ييعتُتدل فُم ُحي ُم دمُإج تم ُوق بليد ُجسجد ُُوتجدغي ريُ ُ،وإ ُ
ي ،دف ُ ج مُم ُتجاض سُتجري ينُوتج دال ُجل جصُتجي يات ُ،وُتج ر ايتُُ.وت دج ُتاُإىلُ ج مُ،
فتنُُتجاتقع ُ وُتمليكل ُتملع يةُ ،دُإىلُ ُ:
و ُالاُ:وتقع ُ كم ُنصُ ُ.
اثني اُ:وتقع ُالُ كم ُنصُ ُ.
فت تُحكم ُنصُ،فتنُ ُالُيعدوُ نُيكانُ :
ُق طعُا ُ،وُظجيُاُ .ُغريُمع اتُتملعىن ُ،وُمع اتُتملعىنُ ُ.وأت ي ،اُالاُ جمُ،فتنُُتجاق وسُ ّإم ُ نُ كانُ :
 .1وق وسُالُنصُفي .
 .2وق وسُفي ُنصُق طسُمع اتُتملعىنُ.
 .3وق وسُفي ُنصُق طسُغريُمع اتُتملعىن.
 .4وق وسُفي ُنصُظ ُمع اتُتملعىن.
 .5وق وسُفي ُنصُظ ُغريُمع اتُتملعىنُ .
ُورُتديل ُ،ميك ُ يجيفُتجاق وسُإىلُناانيُ ُُ:
النو األول :الوقائع واملنائل اليت جاء بشأهنا النص الشرعي القاطعُ ُ.
وج يتُرُه تُتجج ااُتجد ُابج ي ُي ؤوتُإىلُ غي ريُُ ك دُتجاتقع ُتملجي اصُالي ُ
ساُق طع ُاُ.ف كدُرُم لُه هُتألح اتتُ
ب طس ُ،وُ نُخي جفُحك دُتمل ،أج ُتملع يةُ ج ي ُ
مُلُمُ،الُي ر لُتالجد ُوتجدغي ريُ40.ف ج طعي ُه تُم ُوج بُتاد ُت ك دُفي ُقطعُاُ،و ُ
ُ39ام ةُ،معامل املنهج اإلسالميُ،ميجسُ بقُ،صُ .115
ُ40متسس ،مصادر التشريع اإلسالمي يف ما ال نص في ُ،ميجسُ بقُ،صُ8وم ُبعده ُ ُ.
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ساُ.فم ُ تُُالي ُ جي لُق طسُالُ دم لُ
ُتاد ُن ياي ُ،والُج ات هُوإنُُا نُم دم ُ
عاتُالي ُألجل ُ،ف اُقطعتُ 41.
تخلسس ُ،وُ دمل ُتحدم ُالاُضعيفُاُجيتُج ُم ُتج اةُم ُيُ ُ
وم ج اُتالجد ُابج ي ُمباقف ُه تُمُاتف قُ تاُتأل اجينيُتملداتف ُال اُمج سُ
تالجد ُرُم لُه هُتمل ،ولُتج اُو ُفي ُن صُق طسُ42.وه تُتجج ااُم ُتجاق وسُمسّ هُ
ُ41تجي سح ت ُ،مت"ُ.متي وصُتج جصُتج طع تُاج دُتأل اجيني" ،جمل ددة إس ددالمية املعرف ددةُ،ا د 2001ُ،23مُ،
صُ .49
ُ42تجريي  ُ،باُت ،نيُمم دُب ُال تُ.املعتمدد يف أصدول الفقد  ،ض رضُ:متلي لُتمل يتُ،ب ريوت ُ:ت ُتجكد بُتجعلمي ُ،
ط1403ُ،1هُ،جُ،2صُ.396تنميُ ياي اُ :
ُتج،ميقجد ُ،اساُتجدي ُممدُب ُ محدُ.ميزاال األصولُ،حت يقُ:ممدُاتُاردُتجربُ،ط1984ُ،1مُ،صُ .753ُ د ُتجي ييع ُ،اري دُ ُب ُم ،عا ُ.التوضديح شدرت التنقديحُ،ض رضُ:مم دُا داننُ،ب ُريوت ُ:ت ُتأل ق دُ،طُ،11998مُ،جُ،2صُ ُ.260
ُتجدفد تين ُ،عدُتج دي ُم ،عا ُب ُام يُ.التلددويح شددرت التوضدديحُ،ض رضُ:مم دُا داننُ،ب ريوت ُ:ت ُتأل ق دُ،ط1998ُ،1مُ،جُ،2صُ .260
ُتب ُ مريُت جُ،مشتُتجدي ُمم دُ.التقريدر والتابدري علدل التاريدرُ،ض رضُ:ار دُ ُام يُ،ب ُريوت ُ:ت ُتجكد بُتجعلمي ُ،ط1999ُ،1مُ،جُ،3صُ .385
 تب ُتجعييب ُ،باُبكيُ.احملصول يف أصول الفق ُ،حت يقُ:حُ ،تجرد ُ،و عيدُفا ةُ،تأل ن ُ:ت ُتجري ُ،طُ،11999مُ،صُ .152
دُتملاج ا ُ،وال تُ
ُتج يترُ،ش بُتجدي ُ محدُب ُإ ي تُ.نفدائس األصدول يف شدرت احملصدولُ،حت ي قُ:ا تُار ُمعالُ،مك ُتملكيم ُ:مكدر ُتجر ُ،ط1992ُ،2مُ،جُ،9صُ .4025
ُتجغ ت  ُ،ب اُح م دُمم دُ.املنتصددفلُ،حت ي قُ:مم دُتألش يُ،ب ريوتُ:مؤ ُ ،تجي ج ُ،ط1997ُ،1مُ،جُ،2صُ .400-390
ُتج يت ُ،ف يُتج دي ُمم دُب ُام ي .احملصددول يف علددم أصددول الفقد ُ،حت ي قُ:ط ُج بيُتجعل اتين. (ُ،م)ُ:ج مع ُتيم مُممدُب ُ عا ُ،ط1980ُ،1مُ .39/3/2ُ،
ُت م د  ُ،يفُتج دي ُال تُب ُ يبُال تُب ُمم دُ.اإلحك ددام يف أصددول األحك ددامُ،ض رضُ:إب يتهيدُتجعي ا ُ،بريوت ُ:ت ُتجكدبُتجعلمي ُ،جُ،4صُ .414
ُتب ُتج ،ركتُ،اتجُتج دي ُال تُب ُار دُتجك رُ.اإلهب ددار ش ددرت املنه ددارُ،ب ريوت ُ:ت ُتجكد بُتجعلمي ُ،طُ،11984مُ،صُ .258
ُتج اي تُ،ب د ُتج دي ُمم دُب ُ ُ.البا ددر احمل ددي ُ،ميتجع ُ:ام يُتألش يُوآمت يونُ،طُ،1تجكاي ُُ:و ت ةُتألوق سُتجك ُايدي 1990-1988ُ،مُ،جُ،6صُ240وم ُبعده ُ .
ُتب ُق دُ،ش بُتجدي ُ.اآلايت البيناتُ،ضرضُ:ا يتُام ريتتُ،ب ريوت ُ:ت ُتجكد بُتجعلمي ُ،ط1996ُ،1مُ،جُ،4صُ .349
ُتب ُقدتم ُ،مافقُتجدي ُ.روضدة الندا ر وجندة املندا رُ،حت ي قُ:ار دُتجك يمُتججمل ُ،تج يتلُ:مكدر ُتجيش دُ،طُ،51997مُ،جُ،3صُ .975
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ش يخُتي سمُتب ُ يمي ُتجي يا تملج ت؛ُُوه اُم ُج اُب ُتجي اتُ،وه تُ بُتُّر ا ُ،وم ُ
مت جف ُوجر ُا ابد ُ...وجيتُألحدُتخليوجُاج ُ 43.
وتمل يا ُابج طعي ُم ُالُي ر لُتجدأوي لُوتجي يسُا ُم داي هُوفح اته؛ُالُح ي ُاُ،والُ
جم ُتاُ،م سُمسحم ُ نُُتج ط سُي دمتلُرُتج جصُتجي ياتُم ُج د نيُ:تج ر اتُ،وتجدالج ُ،
،م ُبعلُتجعلم اُ تُتججميُإىلُ ُ:
حبي ُيُ ُّ
ُم ُ الجد ُقطعي ُ،أبنُُيك انُقطع تُتج ،جدُوتمل اُ،وه اُم ُ ي جّ ُ نُُُ اتُ ُُق ج ُ ُ،و ي ّ ج ُ نُ ُ ت ُب ُ لمُتجيا ةُ ُ.
ُ-م ُ الجد ُظ هيةُغريُقطعي ُ ُ.

ساُ،وه تُممّ ُالُمت سسُفي ُب نيُتجعلم اُرُ
ُّم ُتألوتُفييبُتاد ُماجر ُالمُاُوام ُ
تجلمل ُ 44.
وجك ُُتجر ح ُيلح ظُ نُُالادر ُفك يةُ"مطل قُقطعي ُتججي اص"ُآاث ُتاُ لري ُاُاج دُ
بع لُ ر اُه تُتمل ج اُُ،تُل ُبداي ييقُملح ا ُرُجم تُتالجد ُرُتججي اصُ،و لُ
ح دُُمجع ُفي ُ،وقي يهُال اُم ُالُن صُفي ُُ45،ام ُتجي أنُاج دُ ُ.مت سس؛ُإ ُاج انُُ
ُتب ُتججي ُ،مم دُ.شددرت الكوكددن املنددريُ،حت ي قُ:مم دُتج حيل تُ،ون ي ُمح ُ،تج يتلُ:مكدر ُتجعريك نُ،طُ،11992مُ،جُ،4صُ .489
ُآتُ يمي ُ،جم دُتج دي ُار دُتج ،سمُ،وش بُتج دي ُار دُت ل يدُ،وش يخُتي سمُ تُتج دي ُ.املندودة يف أصدولالفق ُ،مجسُ:ش بُتجدي ُت يتينُ،حت يقُ:ميتُتجدي ُاردُت ميدُ،بريوت ُ:ت ُتجكد بُتجع ييب. ُ،تُ،ص-442
ُ .448ُ،443
ُ43تب ُ يمي  ُ،محدُاردُت ليدُ.جممو الفتاوىُ،مجسُ:اردُتجيمح ُتجع مت. ُ،تُ،جُ،35صُ .365
ُ44تمليجسُتج ،بقُ،جُ،20صُ.257تنميُ :
ُتجيسح تُ،خصائص النص القطعي عند األصولينيُ،ميجسُ بقُ،صُ .47ُ45تنميُرُايفي ُقييُنط ُتالجد ُالاُم ُالُنصُفي ُ :
ُتجر اطتُ،مم دُ عيدُ ماي ن .ض ددواب املص ددلاة يف الشد دريعة اإلس ددالميةُ،ب ريوتُ:مؤ ُ ،تجي ج ُ،طُ،41982مُ،صُ .201-200
ُح ،نُ،ح،نيُح مدُ.نظرية املصلاة يف الفق اإلسالميُ،بريوت ُ:ت ُتجج اي ُتجعيبي 1971ُ،مُ،صُ .107ُتجرغ ُ،مي طفاُ ي ب .أث ددر األدل ددة املختلد د فيه ددا يف الفقد د اإلس ددالميُ،ب ريوت ُ:ت ُتج ل دُ،ط1993ُ،2مُ،صُ .35
ُمتري ةُ،ممدُيع ايب" .هلُ دمُتمليلح ُالاُتججُصُتجي يات؟"ُ،جملة دار احلديث احلندنيةُ،ا د 1983ُ،3مُ،صُ239وم ُبعده ُ .
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اد ب "ُ:تالجد ُابجي ُفيم ُالُنصُفي "؛ُحت ش يُاُجسجد ُرُم بل ُتججي اصُوم بل ُ
تج طعي تُ،رُح نيُي ي ُ ُ.تج يض و ُ ُو .تج د ي ُ نُُجم تُتالجد ُه اُرُتجمجي تُالُ
تج طعي تّ ُ46.م ُتالجد ُرُتج طعي تُف دُ ق ُيهُتج يض و ُب اج "ُ:تالجد ُم سُ
تج طعي تُالُفي ُ47".ب لُإنُُممّ ُ يُل ُتج يض و ُال اُحب ُ ُ.مم دُام ة"ُ:تمل ج اُ
تي سمت"ُطيح ُتالجد ُتال ديسحتُرُم بل ُتججصُتج طعت؛ُإ ُي يمُتج يض و ُ نُُ
جمُيجد تُإىلُجعلُتأل ج ُتج طعي ُق بل ُجضمت ُوتجي ؛ُم ُيُُ ،دُرُحتاي لُتج طعي تُإىلُ
ظجي تُ،حبي ُ غدوُم ُن تاُوتمتدسسُ 48.
والاُتجطيسُت متيُ،ييمُتجر ح ُ نُُتخلط يُالُيدم لُرُ ج مُفح ،بُ،ب لُيي ملُ
حتايلُتجمجي تُإىلُقطعي ت ُُ ُ،ييدُتالجد ُوتجدعليلُ،ب لُ مب ُإجغ ؤهُُت م ا؛ُح وُو لُ
تألم يُبرعاي دُإىلُتادر ُتالجد ُابج ي ُفيم ُو ُفي ُن صُ م ُيُتاُالُمُُّ،اغُج ُ،وت ك دُ
ساُال اُتجد لي دُتمل ه ؛ُإ ُإنُُتألوم ُوتجف اُتج ،ب نيُنم يوتُرُ
الي ُابجدح يم ُ،ع اي ُ
تمل ،ولُتجاُايض ُهل دُ ُ،وقاي اتُ جي هلدُواي ا هدُرُنميه ُ،ومتيج اتُفي ُ تاُالُ ا ُ
جج ُ نُُن يدُالي ُتجيامُ ُ،وإ ُ ُخن جف ُبجميانُ 49.
دأملُرُم ُيُ ُّي هُتأل اجيانُرُحب دُُ،وحتدي دهدُم هي ُ"تج مُيد ُدُفي "ُ،
غريُ نُُتج مُ ُّ
يُدُ ُتجرانُتجي سُبنيُم ُ وتُبعلُتملع يي ُ دمي ُبا ف ُجم تُتالجد ُ،ونف ي دُ
ُام ُا دتهُ،وم ُيُ ُّي هُتأل اجيانُ.فف تُتجاق ُتج ُ ه بُفي ُا ريُم ُ
تالجد
ّ
تملع يي ُإىلُ ايييقُ تويةُتالجد ُ،وقييه ُالاُم ُالُن صُفي ُ،وتادر ُا لُم ُ و ُ
جمُت جفُاُمل ُظجاهُق ادةُمُ ،لُم "ُ:الُتجد ُم سُتج جص" ُ50و ُحتدي دُ قي قُجلم ي ا ُ
ُ46تج يض و ُ،حوار حول العالقة بني النص واالجتهادُ،ميجسُ بقُ،صُ.15تنميُ :
ُتجد ي ُ،املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف الشريعة اإلسالميةُ،ميجسُ بق ،صُ .41ُ47تج يض و ُ،حوار حول العالقة بني النص واالجتهادُ،ميجسُ بقُ،صُ .32
ُ48تمليجسُتج ،بقُ،صُ .34-33ُ،30
ُ49ح ،مُتجدي ُ،ممد" .الُتجد ُمسُتججص" ،جملة األزهرُ،اد 1984ُ،8مُ،صُ .1242
ُ50ق ا دةُت دُعمُل ُرُغ ريُ ي ق ؛ُفتَّن ُ-ال اُف يلُ َّن ُق ا دةُ-الُ ي لقُجس ددالتُ ُال اُمج سُتجدعلي لُرُ
ُوض ع ُج ُ.ف دُ
م بل ُتججياصُوتججي اصُتجج لي ؛ُ ج مُ َّن ُق دُفُ ُم ُمتطُأاُ،وت دُعمُل ُرُغ ريُ ي ق ُتج ُ
وضُع ُرُ م ُ اامُإغس ُاببُتالجد ُ،وحب،بُم ُيُ ُّي هُتجييخُتج ق ُ،وتمليت ُابججصُفي ُجيتُتججياصُم ُ
تجكد بُوتج ،ج ؛ُوإ ُتملج اتُرُاد بُتمل هبُ( ُم هب)؛ُ ُالُتجد ُرُم بل ُتج اتُتملعدم دُرُتمل هبُ.
غ ريُ نُُ ه هُتج ا دةُ يا نُم ُتند ل ُإىلُني اصُتجدي ييسُجيح دثُتالجدر ُ،وجي ،ددتُ ُال اُمج سُتالجد ُ
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ابج جصُتج ات ُرُه هُتمل اج ؛ُ51ف تنُُتأل اجينيُف ،يوتُ"تج مُيد ُدُفي "ُأبن ُا لُم ،أج ُ
ووتقع ُجيتُفي ُق طسُم ُنص ُ،وُحكدُشياتُ 52.
وتجر ح ُيلح ظُرُه تُتجج ااُجرُ ،اُب نيُتالجد ُرُتج جصُتج طسُم ُحي ُإ ت ةُ
غي ريُتمل ،دف ُمج ُو رديل ؛ُوه اُت ك دُتجي ياتُتملدعل قُابجاتقع ُ-وه اُم ُنر ُج ُ
تأل اجيانُ-ومج سُتالجد ُرُايفي ُ طري قُتج جصُتج طسُ،وه اُم ُي يمُتجر ح ُ نُُ
تاُ
تج طعي ُالُُتجسُمج ُ بدُتاُ.ف جدريُيُوتجدفك يُرُُايفي ُ طري قُتج جصُ،وم ُي ،دف ُمج ؛ُ ا ُ
ومج سُتجدعلي لُ،إ تُا ن ُفي ُمع ض ُوم بل ُجل جصُ،وه دُب جمُخي جفانُ ُتد نيُم ُتجعلم اُمم ُق ُي وتُ نُُ
تج معدربُُهاُتملع ينُ،ج ُّم ُ وتُ نُُتجي اُقدُ ا ُسُرُبي نُتجعللُوت ك دُرُ ي ييسُاببُتجع تتُو ا يُم ُال لُفي ُ
ابملج بُتج ُإ تُا ُيلُال اُتجع اتُ ل د ُابج ر اتُ،فف مج ُم ُ ج مُ نُُتجي اُقي دُفي ُإ ر اُتملع ينُالُ
تجاق اسُم سُتججي اصُ،ح وُإنُُتج يترُيُع دُُتجلم ا ُال اُتملج االتُ ب دتاُ،ض سالاُرُتج ُّدي ُ،وج ساُمب دُالم اُ
تمل،لمنيُوتج،لفُتمل ضنيُ.تنميُ :
ُتج ق  ُ،محدُممدُ.شرت القواعد الفقهيةُ،بريوت ُ:ت ُتج لدُ،ط1989ُ،2مُ،صُ .150ُتجي ط  ُ،ب اُإ ح ُإب يتهيدُب ُما اُ.املوافقددات يف أصددول الشدريعةُ،حت ي قُ:مي ا ُحُ، ،تج هية ُ:ت ُتب ُاف نُ،ط1997ُ،1مُ،جُ،2صُ .523
ُتج يترُ،الفرو ُ،ميجسُ بقُ،جُ،1صُ .177ُ51متسسُ،االجتهاد ابلرأي فيما ال نص في ُ،ميجسُ بقُ.تنميُ ياي اُ :
ُتج يض و ُ،حوار حول العالقة بني النص واالجتهادُ،ميجسُ بقُ،صُ .34-30ُ،15ُتجد ي ُ،املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف الشريعة اإلسالميةُ،ميجسُ بق ،صُ .41ُ52تج،ميقجد ُ،ميزاال األصولُ،ميجسُ بقُ،ص753صُ.تنميُ ياي اُ :
ُ د ُتجيييع ُ،التوضيح شرت التنقيحُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ .260ُتجدفد تينُ،التلويح شرت التوضيحُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ .260ُتب ُ مريُت جُ،التقرير والتابري علل التاريرُ،ميجسُ بقُ،جُ،3صُ .385ُتب ُتجعييبُ،احملصول يف أصول الفق ُ،ميجسُ بقُ،صُ .152ُتج يترُ،نفائس األصول يف شرت احملصولُ،ميجسُ بقُ،جُُ،9صُ .4025ُتجغ ت ُ،املنتصفلُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ .400ُ،390ُتجيت ُ،احملصول يف علم أصول الفق ُ،ميجسُ بقُ .39/3/2ُ،ُت مد ُ،اإلحكام يف أصول األحكامُ،ميجسُ بقُ،جُ،4صُ .414ُتب ُتج،ركتُ،اإلهبار شرت املنهارُ،ميجسُ بقُ،جُ،3صُ .258ُتج ايت ،البار احملي  ،ميجسُ بق ،جُ،6صُ240وم ُبعده ُ .ُتب ُق دُ،اآلايت البيناتُ،ميجسُ بقُ،جُ،4صُ .349ُتب ُقدتم ُ،روضة النا ر وجنة املنا رُ،ميجسُ بقُ،جُ،3صُ .975ُتب ُتججي  ،شرت الكوكن املنريُ،ميجسُ بقُ،جُ،4صُ .489ُ-آتُ يمي ُ،املنودة يف أصول الفق ُ،ميجسُ بقُ،صُ .448ُ،443-442
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ا نُقطعي ُاُ وُظجي ُاُ،ه اُم ج اُمُدح ُدّدُرُتجدي ييسُتي سمتُ،وم ُ جيسُام يُُرُ
إي سُح ُّدُتج ،يق ُا مُتجيم ةُ،ووق فُ لُ ات ُتجع يت ُبع دُفدح ُُ...إالُم تُال اُ
ه تُتمل ج اُرُتالجد ُابج ي ُرُحت ي قُتملج ط؛ُم ُ ن داُ غ ُريُتاُرُت ك دُاج دُتج مُيد ُدُ،
غدُم ُفي ُم ُنياصُو حك مُق طع ُ .
وم ُج ُُمت يمُ،ف ُدُا نُتأل اجيانُ ا يُ ق ُاُوتناي ر طُاُرُحتدي دهدُح دو ُ
تج طعي ُتمل نع ُم ُتالجد ؛ُإ ُميك ُت دجر طُجمماا ُم ُتملع يريُتجاي بط ُج جمُ،
بي ه ُ :
تملعي ُتألوتُُ:ا لُم ُفي ُن صُ ييقُ،م لُ ا لُتجاي بُال اُم و دةُتجي اتُالي ُ
تجي سةُوتج ،سمُ،ف ملي يبُرُه هُتمل ،أج ُوتح د؛ُإ ُتج جصُوتح دُ53.وم ُا نُاُ ع ىلُ
الي ُ جي لُق طسُ،فتن ُيا لُإىلُتجعل دُب ؛ُح وُالُيك انُتجع تُاج ُمي يرُاُ،ب لُتُطُ ُاُ
اتاُاُحكدُ ُ ُ54.
تملعي ُتج ين ُ:نُُيك انُتجلف ظُممّ ُقُي دُب ُتجعم امُ.وقي دُتجعم امُيم يُأبم ا ُ،
مج ُ 55:
*ُإ تُتبد د ُتجي اتُالي ُتجي سةُوتج ،سمُحكم ُاُ،وا نُت ك دُمفددح ُاُ ُ،و ج مُم ُ
شأنُتجي اتُحبكدُ نُ ُمُرُلّغُجلاحتُ،و حبُحقُرُتجديييسُ .
*ُإ تُ ُ يُُتج جصُوت ك دُج ات ُاباُا ُ ؤتت؛ُإ ُتج ،ؤتتُوتال دفد اُممج ُتمتدي صُ
تج ،ولُابجلاتب.
*ُإ تُ ُيايف ُإىلُحك ي ُح تُ،اأنُُخيدصُت ُكدُحب تُقام ُ،وُُوتقع .
*ُإ تُ ُيي د ُمج ُح لُُجإلااي تُوتيش ك تُرُبع لُتد تُ.ب لُق تُمرد د ُاُ،وإجي ُ
تبد دتاُتجي ياُأبم يُ ُ،وش يفُم ُ ااي لُم ُاد بُ -ُ،م تُ ج مُقاج ُ ع ىل ُ:مي ُ
56
ُبيّج .
تمي ةُ-ف ندحاُ ادُتجييغُ،وظ يُم ُح ج ُقيدهُأت يتُتجيياُب يتو ُ
ُ53تج ايتُ،البار احملي ُ،ميجسُ بقُ،جُ،6صُ .258
ُ54تجلي صُ،الفصول يف األصول ،ميجسُ بق ،جُ،1صُ .162-161
ُ55تجل اي ُ،إم مُت يمنيُتملع ُار دُتملل مُ.البهدداال يف أصددول الفق د ُ،حت ي قُ:ار دُتجعم يدُتج ديبُ،قط يُ:تج دياتنُ
تألمري ُ،ط1979ُ،1مُ،جُ،1صُ .526-525

ُُُُُُُُإ سمي ُتملعيف ُ،تج،ج ُتجيتبع ُُوتجعييونُ،تجعد ُ ُ،96بيسُ1440ه2019/مُُُُُُُ
78

ُُُُُُُحباثُو ت ت

تملعي ُتج ج  ُ:نُُيك انُرُتالجد ُابج ي ُأت يتُملع ىنُيُعطّ لُ يي دتتُ وتم يُ
تجي اُُ57،والُ يم ُم ُا نُم ُ ييدتتُتجي اُ تُ الج ُق طع ُالاُمعج ه ُ،م ُم لُ :
*ُتألجف ُتخل

ُتجات ةُرُتججصُ ُ.

*ُتألحك مُتجاُالُ ا ُفي ُتجج ،خُوتجدر ديل؛ُف تنُُا لُش تاُنر ُم ُطيي قُياج بُ
تجعلدُ،الُ ا ُ يا ُمب ُالُياج بُتجعل دُ.وهل تُ،ف اُج يتُم ُاببُتالجد ُ،والُ ا ُ نُُ
يكانُتألميُفي ُمااا ُالاُإىلُآ تاُت د دي ُ ُ58.
ُ*ُا لُحك دُش ياتُي ،دحقُتج مكلُفُتي ُوتج مُال اُقي م ُابجفع لُتج ُ عل قُب ُ
ت كد ُ،وُ يا ُالاُوج ُم ؛ُوهتُتألحك مُتجي ياي ُتجدكليفي ُتج اُفي ُإج تمُحبي ُج يتُ
جلميد دُمع ُ امُتجدجفي ُ،ومه ُ:تي بُُ59،وتجدحيمُ 60.
ُ56تمليجسُتج ،بقُ،جُ،1صُ .520
ُ57تمليجسُتج ،بقُ،جُ،1صُ.551تنميُ :
ُتب ُتججي ُ،شرت الكوكن املنريُ،ميجسُ بقُ،جُ،3صُ .465ُ58تجلي صُ،الفصول يف األصول ،ميجسُ بق ،جُ،4صُ .301
ُ59تجغ ت ُ،املنتصفلُ،ميجسُ بقُ،جُ،1صُ.128تنميُ ياي اُ :
ُتجيت ُ،احملصول يف علم أصول الفق ُ،ميجسُ بقُ .117ُ/1/1ُ،ُت مد ُ،اإلحكام يف أصول األحكامُ،ميجسُ بقُ،جُ،1صُ .98ُتي جا ُ،مج تُتج دي ُ.هناي ددة النددول يف شددرت منه ددار الوص ددولُ،ب ريوتُ:ا ُتجكد بُ،ط1982ُ،1م،جُ،1صُ .73
ُتج ايتُ،البار احملي ُ،ميجسُ بقُ،جُ،1صُ .177ُتدلتُ،جستُتجدي ُمم دُب ُ مح دُ.شدرت عدع اجلوامدع ،مدع اآلايت البينداتُ،ض رضُ:ا يتُام ُريتتُ،ب ريوتُ:ت ُتجكدبُتجعلمي ُ،ط1996ُ،1مُ،جُ،1صُ .170-169
ُتب ُتج،ركتُ،اإلهبار شرت املنهارُ،ميجسُ بقُ،جُ،1صُ .59ُ،51ُ ب اُيعل اُ،مم دُب ُت  ،نيُ.الع دددةُ،حت ي ق ُ:مح دُتملر اتُ،ب ريوتُ:مؤ ُ ،تجي ج ُ،ط1980ُ،1مُ،جُ،1صُ .159
ُتب ُا ي ل ُ،ب اُتجاف اُ.الواض ددح يف أص ددول الفقد د  ،حت ي قُ:ار دُ ُتجرتا تُ،ب ريوتُ:مؤ ُ ،تجي ج ُ،طُ،11999مُ،جُ،1صُ .29
ُتب ُقدتم ُ،روضة النا ر وجنة املنا رُ،ميجسُ بقُ،جُ،3صُ .150ُتج،ميقجد ُ،ميزاال األصولُ،ميجسُ بقُ،صُ .28ُ،26-25ُتب ُ مريُت جُ،التقرير والتابري علل التاريرُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ .102ُ مريُاب ُش هُ،ممدُ منيُب ُمما ُ.تينري التاريرُ،بريوت ُ:ت ُتجكدبُتجعلمي . ُ،تُ،جُ،2صُ ُ.185ُ60تجلاي ُ،البهاال يف أصول الفق ُ،ميجسُ بقُ،جُ،1صُ.313تنميُ ياي اُ :

إشك جي ُتججصُُوتالجد ُابجي ُرُتجعييُت دي

ُ

ُ

ُُُُُُُُُ تودُنيي ُ باُمؤنت

79

تملعي ُتجيتب سُ:م ُال دُم ُتج ّدي ُابجاي يو ةُ،م لُ:تجي لاتتُتملفيوض ُ،وتجا اتتُ
تجاتجر ُ،وحت يمُتج انُ،وتجل ُاتطُ،وش يبُتخلم يُ.فم ُمت جفُرُش تاُم ُ ج مُبع دُتجعل دُ،
ف دُمت جفُم ُالُتجد ُفي ُ 61.
لُ:ا انُتيمج اُحي ُ،
تملعي ُتخل متُ:م ُاُل دُقطعُاُبطيي قُتججم يُالُابجاي يو ةُ،م ُ
وا انُتج ي ُومت ربُتجاتح دُحي ُ،وا جمُتجف ي تُتملعلام ُابيمج ا؛ُف تُقطعي ُ،
ُومُجكُيه ُجيتُبك فيُ،جكجُ ُآ ُتطئُ 62.
تملعي ُتجُُ: ،ا لُم ُالُي ر لُتجرتج يقُرُ ت ُ وُالي ُ.ف ججصُتج طع تُمي ر ُ
وتح دةُم ُحي ُإف ُملعج هُ وُحكم ُ،خب سسُتج جصُتجم ُتملي دملُال اُميت بُ
و ج تُمدف و ُت دعمل ُتأل اجيانُرُحتدي دُميت بُتخل سسُ.ف ج طعتُم ُتججي اصُ
ساُجدغي ريُمعج ه ُ،وُرُ غ ريُُ
هاُم ُالُي ر لُ ف و ُاتاُ وُ يجيحُا؛ُ اتاُرُ ت ُأبنُُيك انُق ب ُ
م ُيفيدهُم ُ حك مُُ،والُي رلُ يايُاُ يجيقُغ ريهُالي ؛ُإ ُرُ ج مُإبط تُج ُوإمت يتجُا ُ
تج طعي ُإىلُتجعر ي ُ،وه اُم ُق ُي هُتجل اي ُب اج "ُ:تج طع تُممّ ُالُ يجيقُفي ُ،ف ت تُنر ُ
لُتجرتج يقُف سُ ريلُإىلُت دعم ج ُرُم ،جمُتج ط س"ُ63خب سسُتج جصُ-تجلف ظُ-
ُتجيت ُ،احملصول يف علم أصول الفق ُ،ميجسُ بقُ .127ُ/1/1ُ،ُت مد ُ،اإلحكام يف أصول األحكامُ،ميجسُ بقُ،جُ،1صُ .86ُتي جا ُ،هناية النول يف شرت منهار الوصولُ،ميجسُ بقُ،جُ،1صُ .79ُتج ايتُ،البار احملي ُ،ميجسُ بقُ،جُ،1صُ .255ُتدلتُ،شرت عع اجلوامع ،مع اآلايت البيناتُ،ميجسُ بقُ،جُ،1صُ .171-170ُتب ُتج،ركتُ،اإلهبار شرت املنهارُ،ميجسُ بقُ،جُ،1صُ .58ُتب ُقدتم ُ،روضة النا ر وجنة املنا رُ،ميجسُ بقُ،جُ،3صُ .208ُتج،ميقجد ُ،ميزاال األصولُ،ميجسُ بقُ،صُ .43ُتب ُ مريُت جُ،التقرير والتابري علل التاريرُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ .103ُ61تجيريت ُ،مج تُتجدي ُ.شرت اللمعُ،حت يقُ:اردُت يدُ ياتُ،بريوت ُ:ت ُتجغيبُتي سمتُ،ط1988ُ،1مُ،جُ،2
صُ.1045تنميُ يايُاُ :
ُتب ُ مريُت جُ،التقرير والتابريُ،ميجسُ بقُ،جُ،3صُ .385ُ62تجغ ت ُ،املنتصفلُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ.400تنميُ ياي اُ :
ُتج يترُ،نفائس األصول يف شرت احملصولُ،ميجسُ بقُ،جُ،9صُ .4059ُتج ايتُ،البار احملي ُ،ميجسُ بقُ،جُ،6صُ .240ُ63تجلاي ُ،البهاال يف أصول الفق ُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ.1144-1143تنميُتياي اُ :
ُ-ت مد ُ،اإلحكام يف أصول األحكامُ،ميجسُ بقُ،جُ،4صُ .462
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تجم هيُ64.فحم لُتجك سمُال اُغ ريُتجم هيُب سُج مُي رل ُتجلف ظُتجم هيُوتج جصُاج دُ
ت جفي ؛ُألنُُتجم هيُ دم لُغ ريُتمل يت ُتحدم ُالاُبعي دُتاُ،وتج جصُ دمل ُتحدم ُالاُ بع دُُ ونُ
ساُ65،ف سُجم تُجسجد ُفي ؛ُألنُُإ ت ةُ
ظُتملف ،ي؛ُألن ُالُ دم لُغ ريُتمل يت ُ ُ
تجلف
ّ
مف ،يةُوتض ح ُبي ا ةُق طع ُ.وا لُتجد ُي ؤ ُإىلُ يسُه تُ
تج م ُّ
يياُ ك انُحيج ُُ ّ
تملع ىنُإىلُآمت ي ُ،وُأتويل ُ،يُع دُُمتيوجُاُال اُتجعدتج ُنفُ ،تج اُ  ،دتُمع مل ُرُه تُ
تججصُتجيييقُتج طسُ،و جمُمُُيمُالُ ا ُتمليريُإجي ُابيمج اُ 66.
اُوحتيي ؛ُألَّن ُُتُ ّ لُت قُوتجع دتُ،وق دُ في قُ
يي ُّ
ف الجد ُم مد ُ ري نيُإ ت ةُتج م ُّ
اج ُتجي اُب جصُق طسُ،و غيريه ُابجدأوي لُمت يوجُا ُت قُوتجع دتُ،و ج مُالُ ا ُرُ
يياُرُتجدي ييسُ،وماي ةُ
مجي سُتجي يتوس؛ُألن ُ ي ييسُجدي دُ،وه اُتفد تُال اُح قُتج م ُّ
يةُوا جمُتدكم ُم ُتججم مُتجي ياتُتجع مُالُ
اصُتملفُ ،
جييا ُ،والُ جمُابط لُ.ف ججي
ّ
جم تُجلدأويلُفي ُُ.وخبسسُ"تجدعلي ل"ُ،فتن ُيي ملُتج طعي تُوتجمجي تُال اُتج ،اتاُ،والُ
لُوالُتالجد ُفي ُ 67.
ي،د ىنُم ُجم ج ُإالُتجدعرُدتتُ،وتمل ُّد تت؛ُإ ُالُمدمتلُجلع ُ
تملعي ُتج ،بسُُ:ا لُن صُ وُحك دُ ع ىلُف ا ُتج م نُوتملك نُف اُقطع ت؛ُني اُُا نُ،
وُحكم ُاُ.ف ج طعي ُ دع ىلُا ُظيفي ُتج م نُوتملك نُ،والُ د ي دُأب ُُّم ُتجم يوسُ
وتأل مج ُ،فسُي ر لُ نُُيدح ُّاتُا ُم يت ُتجي اُتجرد ُ،ب لُيل مُمعج هُ،والُيجف مُاج ُ،وإ تُ
تنف مُاج ُف سُيك انُني ُا ُ،وُحكم ُاُقطعي ُاُ،وإ ُه اُن صُوحك دُظ ؛ُألنُُتجم ُق دُ
دمل ُ ا يُم ُف دُو ُ.فميون ُتج جصُتج طع تُأتمت ُش كلُتال د ج اُتجم ير؛ُ م ُاناُ،
ُ،ومساُ،ومب ُ دج بُمسُنر ُ ُ68.
ومك ُانا ُّ
ف ج طعي تُم ُني اصُتجي ييع ُجي ُ ،تمتل ُرُنط ُتجدأوي ل؛ُألح دُتأل ر بُ
ت يُ:
ُتجيسح تُ،خصائص النص القطعي عند األصولينيُ،ميجسُ بقُ،صُ .72ُام ةُ،معامل املنهج اإلسالميُ،ميجسُ بقُ،صُ .99ُ64تج ايتُ،البار احملي ُ،ميجسُ بقُ،جُ،3صُ .439
ُ65تجدفد تينُ،التلويح شرت التوضيحُ،ميجسُ بقُ،جُ،1صُ ُ.275
ُ66تجد ي ُ،املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف الشريعة اإلسالميةُ،ميجسُ بقُ،صُ .149
ُ67تجد ي ُ،حبوث مقارنة يف الفق اإلسالمي وأصول ُ،ميجسُ بقُ،صُ ُ.148
ُ68تجيسح تُ،خصائص النص القطعي عند األصولينيُ،ميجسُ بقُ،صُ .60-59
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ُ علقُتججصُحب وقُاثبد ُام ُرُتجع ودُ .ُ عل قُتج جصُمبي لح ُجاهيي ُاثبد ُالُ دغ ريُبدغ ريُُتأل مج ُُوتألمكج ُ،م لُ:ف يتولُتي ثُ،وتجع اابتُتججيي ُالاُتجليتودُتجكربمُتجاُ سُرُت دمسُ.
ُ يييُتججصُق ادةُ ي دُمج يُاُ يييعيُاُرُتالجد ُ،م لُ:ق ادةُ"تجاي ي ُتخل صُيُدحمُلُرُ ريلُضي ُا م"ُ،وق ا دةُ"الُض ي ُوالُض يت "؛ُألنُتج اتا دُهج ُحُام ُال اُ
تألحك مُتجدكليفي ُرُتجيييع ُال .
ُ عل قُتج جصُتجي ييقُتج طسُأبم تُتجفاي ولُ،و اتُتألمت س ُوتجكم التُتججف،ي ُام ُ ايانُآنفُاُ 69.
النو الثاين من الوقائع فهو الوقائع واملنائل االجتهادية.
دتااُ،ف تنُُت ك دُفي ُغ ريُ
فم ُا نُ جي لُتمل ،أج ُفي ُظجي ا ُ،وُ ُيك ُفي ُن صُتبد ُ
مُل ُمُ،حبي ُميك ُتالجد ُفي ُو غي ريهُحب ،بُ اتُتالجد ُوقاتا دهُ70.ومل ج اُ
تالجد ُابجي ُرُه تُتججااُمع يري ُ،مه ُ :
تملعي ُتألوتُ:إمك ني ُتجدعلي لُوقر اتُتالجد ُ.ف أل اجيانُق ،ماتُتججي اصُ
وتألحك مُتج بد ُ ُابادر ُقراهل ُجلدعلي لُ،و ط ُتالجد ي ُتمل دلف ُ(تج ي ُ،
تال دح ،نُ،تال دي سف ُ،دُتج توس ُ،ا ي ُتجع يسُ،تمت دسسُتج م نُوتملك ن)ُإىلُ
ق،منيُ 71:
تألوتُ:تججي اصُوتألحك مُتجي ياي ُتملط ي ة؛ُإ ُتأل لُ نُُا لُحك دُش ياتُ مك ُ
عليلُملُوتقعد ُف جدعليلُفي ُج ُُ.ه هُهتُتج ا دةُت ام ُ تُتجدعلي ل؛ُ اتاُا ن ُ
ار تت ُ،وُا تت ُ،وُمع مست؛ُو اتاُا ن ُح دو ُتا ُ،وُُا ّف تت ُ،وُ متي ُا ُ،وُ
ُ69تجد ي ُ،املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف الشريعة اإلسالميةُ،ميجسُ بق ،صُ .150
ُ70متسسُ،مصادر التشريع اإلسالمي يف ما ال نص في ُ،ميجسُ بق ،صُ ُ.8
ُ71تج،يمت ،تُ،أصددول النرخندديُ،حت ي ق ُ:في قُتجعي دُ،ب ريوت ُ:ت ُتملعيف ُ،ط1997ُ،1م ،جُ،2صُ ُ.144وي يمُ
تجغ ت ُ نُُتألحك مُنسن ُ ق ،مُ:ق ،دُالُيعل لُ ساُ،وق ،دُيعل دُاان ُمُعل ساُُا ُيُيُال اُتجي ؛ُفتن ُجاي عفُ
ُإم ُ نُُيكانُم ُتج مُعلُلُ ُ،وإ ُّم ُ الُيكانُمج ُ.تنميُ :
ا ل ُ،وق،دُيرتُ ُفي ُ.ووتقسُتألميُ نُُتج ،دُتج ج ُّ
ُ-تجغ ت ُ،املنتصفلُ،ميجسُ بق ،جُ،2صُ .278
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م ُّد تت ُ،وُمي ا تتُأبا دت ُ.ف دُق ُي ُتجلم ا ُ نُُا لُحك دُش ياتُ مك ُ عليل ُالُ
ع لُ عر دُتاُ،ب لُتج ي ُفي ُج ُُ72،ف ت تُم ُظ يتُتجعُل ُج ُتج ي ُفي ؛ُإ ُالُ ته بُ
إىلُتج ي ُحي ُ ُ ع لُت كم ُ،و ُ دع دُ73.ف جدعلي لُملّ ُتجاق وسُوتد تُتج اُج اتُ
حب ُتألحك مُتجي ياي ُوتججي اص؛ُج تُ،ف ألج د ُ نُُ ك انُتج ا دةُتجع م ُرُحتدي دُم ُ
ُابجطيتو قُوتمل ،جمُ
ُ
ي ُفي ُتجدعلي لُوم ُالُ ي ُ،ه تُتجرح ُرُتجاق وسُا ُتجعُل
عدربةُجلكي فُاج ُ،ف تنُُ ا ُتج مُيد ُدُوظ يتُج ُا ن ُتجاتقع ُ،وم ُ ُُتج جصُ
تج مُ ُ
وت ك دُتجي ياتُمُعل لُ ُ،وإنُُ ُ م يُج ُا ن ُغ ريُمُعلُل ُ،وتجد مُفي ُج ن بُتج جصُ
وتجدعر دُ،والُيع ُ ج مُ ب دتاُتندف اُإمك ني ُتجدعلي ل؛ُفم ُُا نُغ ريُمعل لُاج دُجمد دُم ُ،
فتن ُجيمب ُُتك ُجمد دُآمتيُم ُ عليل ُ،وم ُه اُج يتُمبعل لُرُه تُتج م نُفيمب ُ تاُ م نُ
ي ّد ُفي ُتجي اُتجكي فُا ُتجعُلّ ُُ.و بُ نُُالُيغي بُا ُتأل ه نُ نُُا لُتجاق وسُ
وتألحك مُمُعلُل ُرُتجاتق سُاب كم ؛ُإ ُالُخيل اُحك دُا ُحكم ُ،و ج مُال ي سُ
تجي اُأبن ُحكيدُ .
و د ُتيش ةُهج ُإىلُم ُتمد ُب ُتج ج اُتج يآينُرُ ي ييسُتألحك م؛ُإ ُإنُُ ا يُ
نيُ
ف ،يُمع اجيد ُ،وُر ّ ُ
تألحك مُتملجيا ُرُتج يآنُتجك يمُج اتُم يون ُابجعل لُتج اُُ ّ
ت كم ُتج اُم ُ جل ُشُياُا لُحك دُ.وظ هيةُتجدعلي لُه هُ ي ملُتألحك مُتجكُُلّي ُ،
وتألحك مُتجل وي ُال اُتج ،اتا؛ ُ74ج مُ نُُ ي غ ُتج جصُتج يآينُج اتُال اُ اُُبلي غُ
دطا ُت ي ةُتين ،ني ُ 75.
معي  ُ،فظُ ميام ُت كدُابجيغدُم ُ غريُُتجميوس ُ،نيتاُج ُ
تج ينُ:م ُا نُم ُتججي اصُوتألحك مُغ ريُمعل لُ.ف ججي اصُوتألحك مُتج اُ ُ
ج د جُحت ُ ح دُمع يريُتجدعلي ل ُ،وُ ل مُتج اُت دفيغُتج مُيد ُدُو ع ُرُتجرح ُا ُ
اُلُد ُوتملعىنُتمل يا ُم ُ ي ييع  ُ،ونُ نُيدا ؛ُفتن ُيك انُمم ُالُي ر لُتجدعلي لُ-ال اُ
ق لُ دييُاج دُه تُت د دُ،وإنُا نُاج دُغ ريهُق ب لُالند تج ُحت ُمعي ُ علي لُي يتهُ
ُ72تج يترُ،ش بُتج دي ُ.شددرت تنقدديح الفصددول يف اختصددار احملصددولُ،حت ي قُ:ط ُار دُتج يؤوسُ،تج هيةُ:مكدر ُ
تجكلي تُتأل هيي ُ،ط1973ُ،1مُ،صُ .398
ُ73تجغ ت ُ،املنتصفلُ،ميجسُ بق ،جُ،2صُ .350
ُ74تجد ي ُ،حبوث مقارنة يف الفق اإلسالمي وأصول ُ،ميجسُ بقُ،صُ .59
ُ75تمليجسُتج ،بقُ،صُ ُ43
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ت د دُتج ينُ-وم ُ ُفتجيتاُتجدعليلُفي ُج ُيك انُم ُ غي ريُتجي ياُوح دو هُ،م تمُتجد مُ
ت د دُتأل اتُوتجاياتبضُ .
تملعي ُتج ينُ:مسحم ُغ ج بُج جتُت ك دُابال د يتا؛ُإ تُا نُت ك دُرُج جتُ ُ
يع دُم ُتجي ياُفي ُإالُت ك دُابملي لح ُوتملع ىنُتملج بُ،وا نُتملع ىنُظ هيُتملج ر ُ
ملي حلُتجيياُُ،ا نُإض ف ُت ك دُإجي ُ غل بُال اُتجم ُم ُ ج يل ُال اُوج ُتج دحكُد؛ُإ ُ
مح لُ ي ُيف تُتجي اُال اُتج دحكُد ُ،وُال اُت اتُتج ُالُيع ُيسُن ااُض يو ةُييج سُ
ُ نُُ
إجي ُاج دُتجعي ُ76.وبج ُااُال اُ ج مُ،ف دُ جُفُتأل اجيانُتجعر تتُال اُ
تأل لُتجغ جبُفي ُه اُتج دحكُدُ،وإ ر اُتملع ىنُان ّ ُ.م ُاببُتجع اابتُوتجغيتم تُ،وا تُ
تملج اح تُ،وتملع مستُ،وتجاي م انتُ،فغ ج بُا ةُتجي ياُفي ُتُّر اُتملي حلُ،وتج دحكُدُ
في ُان ُُ.وتألغل بُال اُتجم ُه اُم ُيج بُ غل بُتجع تتُ،ورُم ل ُ ا ُتجدم ،مُ
ابمل يّ لُ77.وميك ُمسحم ُه تُتملعي ُ ياي ُاُاج دُت جفي ُبد يي يُ نُُت دو ُوتجك ّف تتُ
وتجُيمتصُوتمل ُّد تتُه تُممّ ُالُ ي ُفي ُ علي لُ وُقي ؛ُنم يُتاُإىلُغ ج بُججُ. ،وم ُ
ج مُتألحك مُتج اُم ُطريعد ُقر اتُتججي ب ؛ُفك لُحُك دُش ياتُ عل قُبفع لُي ر لُتججي ب ُ
وتجاا ج ُفي ُش ياُاُه اُحك دُمُعل ل؛ُإ ُ ا ُ نُُيج ابُتين ،نُم مُغ ريهُرُت ديسبُ
تملي حلُج ُ،و اُتملف دُاج ُ،ابيا ن ُ،وتجاا ج ُ،وم ُه اُرُمعج ه؛ُألنُُت كم ُتج اُ
ُ نُُأييتُ ُ اتهُ،م لُ:تجري سُ،وتجي يتاُ،وغ ريُ
يُطل بُإجي ُتج مُكلُفُرُ ج مُال ُ
ج مُم ُ ُيك ُمي يوا اُ كم ُالُ دع ُّدمُتج مُكلُفُا ةاُ وُش يا اُ،م لُ:تألا لُ،
وتجييبُ،وتألحك مُتجد بع ُجلجك فُ،م لُتال دمد اُُ،و وج ُتجع اابتُوتج ج يُ.وا لُحُك دُ
الُي رلُتججي ب ُ،والُي امُب ُ ح دُا ُ ح دُ،والُيف تُب ُا ُتج مُكلُفُغ ريه؛ُفتن ُي ع دُم ُ
تجدعرُدتتُتجيياي ُ 78.
ُ76تجغ ت  ُ،ب اُح م دُمم دُ.أسددا القيددا ُ،حت ي قُ:ف دُتج ،دح نُ،تج يتلُ:مكدر ُتجعريك ن1993ُ،مُ،صُ.95
تنميُ ياي اُ :
ُتجغ ت  ُ،ب اُح م دُمم دُ.شددفاء الغليددل يف بيدداال الشددب واملخيددل ومنددال التعليددلُ،حت ي قُ:مح دُتجكري ،تُ،بغدت ُ:مطرع ُتي ش 1971ُ،مُ،صُ .200-199
ُ77تجغ ت ُ،أسا القيا ُ،ميجسُ بق ،صُ.95تنميُ ياي اُ :
ُتجغ ت ُ،شفاء الغليل يف بياال الشب واملخيل ومنال التعليلُ،ميجسُ بق ،صُ .203ُ78تجي ط ُ،املوافقات يف أصول الشريعةُ،ميجسُ بق ،جُ،2صُ .381-380
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تملعي ُتج ج ُ:تجمجي ؛ُإنُُتملدغ ريتتُرُإط ُم ج اُتالجد ُابج ي ُه تُ ل مُ
تججياصُتجاُج اتُرُ يغُغريُق طع ُتجدالج  ُ،وُ"تجمجي "؛ُألَّن ُ عدم دُمي حلُمدغ ُريةُ
غريُاثبد ُ79.ف ججياصُتجمجي ُإ ُ و ه ُتجي اُُا جم؛ُألَّن ُمرجي ُال اُمي حلُمدغ ريةُ،
ُوهل تُ ُ عل ُتجي اُقطعي ُ،وم ُ ج مُإالُ جري ُم ُتجي اُجلمُيد دي ُال اُإمك ني ُ
دُ ُتالجد ُبدغريُُتمليلح ُ .
ف جاضسُتجري ينُجل يآنُتجك يمُم ُحي ُإنُمعم دُنيا ُتملريج ُجضحك مُظجي ُغ ريُ
ق طع ُتجدالج ُالاُمع ني ُ،إش ةُإىلُ ن ُالُب ُّدُم ُتالجد ُابج ي ُبدته ُا؛ُجدعي نيُتملع ىنُ
تمل يت ُم ُتج جُصُم ُب نيُمع ني ُتددمل ُ80،رُظ لُمسب ،تُمُعيُج ُ،ق دُالُيسوم ُمع ىنُ
آمت يُم ُم دمستُتج جصُنفُ، ،والُيدف قُبدي كيلُ ل مُتجم يوسُجلاتقع ُم سُتمل ي دُ
هُرُ
دعيّج ُاُوج ا ُ
يياُ نُُتالجد ُابج ي ُق دُ ض حاُ م يُتاُمُ ُ
تجكل تُ،ورُه تُإمي اُم ُتج مُ ُّ
الُاييُوبي ُُ،و ن ُالُب دُُم ُ دُ هُرُا لُظ يسُم ،د رلتُ.وم ُ تمُتجدط ُا ُمي ّلُ جُ ُ
ت ي ةُتين ،ني ُ،ويغ ّ ي ُ دُ ُتجفك يُتملر داُ،تج ُه اُم ُ لُمُ ُّام تُفط يةُتجدك اي ؛ُ
ف دُج اُتجديييسُتي سمتُبفيضي ُتالجد ُابج ي ُ،وه تُم ُ ا دهُتجي اتُُرُقاج ُ:
"إنُُ ُيرع ُهل هُتألُم ُال اُ ُا لُم ُ ج ُم ُ ُّد ُهل ُ يج ُ ُ81".وم ُتجر دهتُ نُُ
تجديدي دُتمل ي ا ُرُت دي ُإ ُه اُرُتيب دتاُتجفك ي ُتج مُدي ُّد ُم ُ هل ُال اُم ُّيُ
تجعي ا ُ،مب ُ ل اُت ي ُتي سمي ُجلع ات؛ُفدل مُه تُ جُ ُت ي ةُتين ،ني ُتج اُالُ
در دُتُ.وجع لُُتج ،يُرُ ي غ ُمعم دُتججي اصُتج يآني ُال اُ اُُظ ُمدم لُألا يُم ُ
مع ىنُ،الُقطع تُ،ه اُف دقُاببُتجديدي دُرُتجفك يُتج دي ُال اُمي يتاي ُ،مب ُيج بُا لُ
ساُا ُتالجد ُتملي لحتُرُم ُالُ
اي يُم ُتألحك مُتج اُحتدمل ُ ل مُتججي اصُ،فاي ُ
نصُُفي ُ،تج ُي امُالاُ دييُم ُيطي ُال اُتألُم ُم ُتملي حلُتج اُ دعل قُدمي سُمج حتُ
ت ي ةُ،وه تُ حبُُف ُاُ،و و سُجم ُالاُ ُ82.
ُ79تجد ي ُ،حبوث مقارنة يف الفق اإلسالمي وأصول ُ،ميجسُ بقُ،صُ ُ.57-56
ُ80تمليجسُتج ،بقُ،صُ ُ.54
 ُ81باُ تو  ُ،ليم نُب ُتألش ع ُ.كتداد الندننُ،حت ي قُ:مم دُمي تُتج دي ُار دُت مي دُ،تأل ن ُ:ت ُتجفك يُ،جُ،4
ص ُ،109قدُ.4291ُ:تنميُ ياي اُ :
ُت ادُ،مم دُب ُار دُ ُ.املنددتدرل علددل الصددايانيُ،حت ي قُ:مي طفاُار دُتج ُ،ب ريوت ُ:ت ُتجكد بُتجعلمي ُ،ط1990ُ،1مُ،جُ،4حدي ُ قدُ،8592صُ .567
ُ82تجد ي ُ،حبوث مقارنة يف الفق اإلسالمي وأصول ُ،ميجسُ بقُ،صُ ُ.42
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كاانتُتج جُصُ،وت ك دُتجي ياتُ،إىلُ
كانُم ُمُ ُّ
تملعي ُتجيتبس، ُ:يدُتجلفظُ،مب ُهاُمُ ُّ
ق ،مُاثبد ُ ُوقطعي ُرُ الال ُال اُمع ني ُُ،وميك ُمسحمد ُم ُمت ستُحك دُتجعم لُ
أبق ،مُتجلف ظُم ُحي ُ الجد ُال اُمعج هُوض احُاُومتف اا؛ُحبي ُميُ ّ لُحك دُتجعم لُ
تدكدُ،تملف،يُ،تججصُ،تجم هي)ُتجل نبُتج طع تُم ُ الج ُتججي اصُ،
ُّ
ابألجف ُتجاتضح ُ(
وم ُي ر ُ ُم ُ حك مُُ،وتألجف ُتخلفي ُ(تخلف تُ،تملي كلُ،ت م لُ،تملدي ب )ُتجل ن بُ
تجم ُ .
إنُتالجد ُابج ي ُرُتج جصُتجي ياتُم ج اُ ي ييعتُم ،د يُ،ف جعسق ُب نيُتج جصُ
وتالجد ُرُإط ُم ج اُتجديدي دُابالجد ُابج ي ُه تُاسق ُتج دس مُوتملي حر  ُ،تومُاُ
و بدُتاُ،وبدعميدُوإط س ؛ُ ج مُألنُماق فُت د دُتي سمتُ م مُتج جصُتي سمتُ،اد ُاباُ
و ج ُاُ،الُيعدوُ نُُيكانُوتحدُتاُم ُتملاتقفُت ي ُ 83:
 ُ.نُُيك انُتج جصُظ ُتج ر اتُُ.ورُه هُت ج ُ،الُياج دُمت سسُال اُض يو ةُ
تالجد ُرُنراتُتججصُ .
ب ُ.نُُيك انُتج جصُظ ُتجدالج ُُ.ورُه هُت ج ُ،الُياج دُمت سسُال اُض يو ةُ
تالجد ُرُ الج ُه تُتججص.
ت ُ.نُُيك انُتج جصُظ ُتجدالج ُوتج ر اتُُ.ورُه هُت ج ُ،الُ ُياج دُمت سسُال اُ
ضيو ةُتالجد ُرُ الج ُتججصُونرا ُُالي م .
ث ُ.نُُيك انُتج جصُقطع تُتجدالج ُوتج ر اتُ.وه تُه اُتج ُ د جُتألم يُمع ُإىلُ
تجدفي يلُتج ُييف سُا ُتمل ج اُتي سمتُمتط أُومتط يُتمل اج ُتج اُ ادُ نُُُوج ُا هُيع ُ
ا دمُت ج ُإىلُتالجد ُ،ب لُا دمُج ات ُه تُتالجد ؛ُ ج مُ نُُوج ُا ُتج جُصُقطع تُ
تج ر اتُوتجدالج ُالُيغ ُا ُتالجد ُ،وإ ُح ي ُتألم يُه تُحتدي دُطريع ُُوح دو ُ
تالجد ُتجس مُمسُه تُتججصُقطعتُتجدالج ُوتج رات.
ُ83ام ةُ،مم دُ.الددنص اإلسددالمي بددني االجتهدداد واجلمددود والتار يددةُ،ب ريوت ُ:ت ُتجفك يُتملع يُ،ط1998ُ،1مُ،
صُ.41-39تنميُ ياي اُ :
ُ-ام ةُ،معامل املنهج اإلسالمي ،ميجسُ بقُ،صُ .101-100
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ف الجد ُرُإط ُاسقد ُابججصُإم ُ نُيكانُم ُ جلُ :
ُف دُتججصُين تتُ حك م ُمج هل ُ،وجاُا نُتججصُقطعتُتجدالج ُوتج راتُ ُ.ُتمل ن ُوتملات ن ُبنيُتججياص.جصُقطع تُتجدالج ُوتج ر اتُ،يع ُتج دسُمُ
ُت دجر طُتجل وي تُوتجف يواُم ُتج ُّتجاييو ُبنيُه تُتججصُُوتالجد .
ُ ي غ ُتج اتا دُ،و ج نيُتألحك مُم ُتج جُصُقطع تُتجدالج ُوتج ر اتُ،وه اُ م يُالُمتسسُفي ُ.
وتجل رتُرُه تُتمل مُإ ُج اُم ُا دمُتجدميي ُب نيُتججي اصُتجديجي ُتج اُ علُ ُ
ابج اتب ُتجديجي ُ،و ل مُتج اُ علُ ُابملدغ ريتتُم ُتجف يواُتجدنياي ُ.فف تُتججي اصُتج اُ
علُ ُابج اتب ُتجديجي ُم ُا ي دةُوش ييع ُرُال امُا ُُتجغي بُ،وش ع ويُتجعر تتُ،
وتألم ا ُتجدعرُدي ُتج اُت دأنيُ ُ رح ن ُو ع ىلُبعل دُحكمد ُ ُ،وم ُناتب ُتجاتجر تُ
وت ا ُوتملع مستُتجدنياي ُ(م لُ:م دُتجي ييع ُ،وقاتا ده ُ،وح دو ه )ُرُه هُ
تججي اص؛ُي فُنط ُتالجد ُاج دُتجف دُ،وت دجر طُتجف يواُ،و بط ُابأل اتُ،
وتمل ن ُ،وتجرتج يقُ،وحتيي يُتألحك مُ.ف الجد ُق ودُ،ح وُم سُه هُتججي اصُقطعي ُ
تجدالج ُوتج ر اتُ،وتملدعل ُابج اتب ُ،جكج ُالُيدع ُّدمُفي ُ-ومع ُ-ه هُت دو ُ.إنُُ
تألحك مُتمل ،د يج ُابالجد ُ،م ُتج دالالتُتج طعي ُهل هُتججي اصُقطعي ُتج ر اتُ،الُ
ا ُ غيريه  ُ،وُ و ه  ُ،وُت دردتهل ُب داامُج ات ُتالجد ُفي  ُ،وُمع ؛ُألنُُ
تالجد ُرُه هُتججي اصُ،ومع ُ-م سُقي م ُ،ووج ا هُ،وج وم ُ-الُ ا ُ نُُيدع ُّدمُ
حدو ه؛ُحدو ُتجف دُ،وتال دجر طُ،وتجدفييسُ،وتجرتج يقُ،وتجدحيي يُُ،و ُم يُالي ُتجدغي ري ُ،وُ
تجدعطي ل ُ،وُتجدي و  ُ،وُتال دردتتُ،وج يتُه تُحي ُيُتاُإ سميُاُال اُتجع لُتج مُ،لُدُ
تج مُيد ُدُ،وإ ُألنُه هُتججي اصُبع دُجمي ُقطعي ُتجدالج ُوتج ر ات ُ،علُ ُب اتب ُ-
يجي ُ وُ نياي ُ-ف سُ ا ُ و ُ حك م ُ وُ غيريه ُ وُ عطيل ُ وُت دردتهل ُ،وإالُمت يجُ
تألميُا ُتالجد ُرُتج ّدي ُإىلُن،خُتج ّدي ُ 84.
ُ84ام ة ،النص اإلسالمي بني االجتهاد واجلمود والتار يةُ،ميجسُ بقُ،صُ.43-41تنميُ ياي اُ :
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بي دُ نُُ ُ.مم دُام ةُ ُيد بسُم ُق ُي هُم ُحتدي دُُجسجد ُرُتج طع تُ الج ُاُونر ا ُاتاُ
ابجف دُوتال دجر طُ،بلُمت جفُ جمُبد يييهُم ُأييتُ 85:
ُتججي اصُتج طعي ُتملدعل ُابألحك مُتجدنياي ُ،وتملعلل ُابملي حلُوتألا يتس ُ،در دُتُحك م ُبدر دُتُمر ني ؛ُ ج مُ َّن ُتملدغ ريتتُ،ام ُيي دُب جمُبدته ُتجفط يةُ-اج دُ
ام ةُ-وجيُ ،م يت ةُج ت ُ،وإ ُه تُم يت ةُجعلل ُ،وغ ت ُ ُ،وم ده ؛ُوه تُحت ي قُ
مي حلُتجعر ُ.ف تُ( ُ حك م ُتمل ،دجرط ُمج )ُ دو ُم سُه هُتجعل لُتجغ وي ُ-
تملي حلُ-وج ا ُتاُوا دمُاُ،ويي دُال اُ ج مُ-اج دهُ-تُّف ُ ه لُتالمتدي صُرُتجفك يُ
تي سمتُالاُضيو ةُتالجد ُرُتألحك مُتج اُت رط ُبعُل ُ غ ُريت ُ،وُبع ةُ ر دُج ُ،
وُبع يسُ ط ُا ُ،ح وُج اُا ن ُه هُتألحك مُم ،دجدةُإىلُن صُ،و مج سُالي ُرُتجعي يُ
طا ُتجعُيسُ .
تج ُ رقُ غريُُتجعُلُ ُ،و ردُتُتجع ةُ،و ُ
ُتملج سُم ُتالجد ُم سُتججي اصُتملدعل ُابج اتب ُج يتُميجع ُوج ا ُه هُتججياصُ،وإ ُ ُميجع ُحكم ُ،وغ ت ُ،وتملي حلُتجاُج اتُهل .
ُتالجد ُم سُوج ا ُه تُتج جصُقطع تُتجدالج ُوتج ر اتُ،تملدعل قُابملدغ ريتتُم ُتجف يواُتجدنياي ُ،ج يتُمعج هُتالجد ُتج ُييف سُوج ا ُتج جصُُ-والُت ك دُتمل ،دجرضُم ُ
ه تُتججص ُ-فعُاُ تومُاُمُؤبُدُتا؛ُف اُتجد ُالُيدي و ُتج جصُ،فيلغي ُ،وإ ُيدي و ُت ك دُ
تمل ،دجرضُمج ُ،وه تُتجدي و ُجلحك دُج يتُماقف ُاُ توم ُاُ ب د ُتا؛ُألنُُح ي ُتالجد ُهج ُ
هتُتجد ُرُمدمُ اتفيُتجي يوطُتجس م ُيام تُه تُت ُك دُتمل ،دجرضُم ُه تُتج جصُ،
ف ت تُ اتفيتُتجي يوطُ،ف سُ و ُجلحك دُ،وإالُ يُتالجد ُحكمُاُجدي دُتاُ،م ُ ونُ نُُ
يلغ تُتج جصُويعدم ُ ُ،وم ُ ونُ نُُيلغ تُت ك دُتج ُ و هُإجغ ُااُاتم اُ.ف ت تُا تُ
فداتفيتُشيوطُإام ج ُم يةُ مت يمُا ُتالجد ُإىلُت ك دُنفُ ،بع دُ و هُُ،و و ُا ُ
ت ك دُتجلدي د؛ُالفد هُ-رُه هُت ج ُ-إىلُش يوطُتيام تُ.إ نُ،ف ججُصُق ودُ ب دُتاُ،
وت كدُيرتتوفُبنيُتجدجفي ُووقفُتجدجفي ُم ُ ونُ و ُ تودُ وُإجغ اُ 86.
ُام ةُ،معامل املنهج اإلسالمي ،ميجسُ بقُ،صُ .102-101ُ85ام ةُ،النص اإلسالمي بني االجتهاد واجلمود والتار يةُ،ميجسُ بقُ،صُ.46-43تنميُ ياي اُ :
ُام ةُ،معامل املنهج اإلسالمي ،ميجسُ بقُ،صُ .102ُ86ام ةُ،النص اإلسالمي بني االجتهاد واجلمود والتار يةُ،ميجسُ بقُ،صُ .46

ُُُُُُُُإ سمي ُتملعيف ُ،تج،ج ُتجيتبع ُُوتجعييونُ،تجعد ُ ُ،96بيسُ1440ه2019/مُُُُُُُ
88

ُُُُُُُحباثُو ت ت

ُوالاُه تُ،فتنُُُا نُتججصُمع اتُتملعىنُ،وت كدُج ُتاُفي ُال اُم داي اُتجعُل ُ،ف تنُُ
ه تُت كدُ بُ نُُير اُ تومُاُحت ُميتقر ُتجعلم ا؛ُبغي ُتجدأا دُ ن ُم ُ تتُ ُ ّ قُم ي دُ
تجي اُ.ف ت تُ عطُل ُم دُتجي اُم ُت ك دُوج بُتجرح ُا ُحك دُ ُ ّ قُ ل مُ
تمل دُتجاُ ت ه ُتجي اُم ُت كدُ 87.
وه تُتملاق فُفي ُت جف ُمل هبُفيي قُا ييلُم ُتأل اجينيُتج ي ُ هر اتُإىلُتادر ُُ
الُم ُتملعىنُوتجلفظُججر اُإىلُججبُ ونُ جااُ ح دمه ُال اُتألمت يُأب ُإبط تُ وُ غي ريُ
وُ ييص؛ُوه تُتمتدي ُتج ايتُ ُون،ر ُإىلُتجي فعي ُ88،وهاُقاتُاجدُت ج بل ُ 89.
والُم نسُاج دُ ر اُم ج اُتجديدي دُابالجد ُابج ي ُم ُإا ةُتججم يُرُتجعُلّ ُ
تمل،دجرط ُ،ف دُيكانُتجعلم اُتألوتو لُق دُج نراتُتجي اتبُرُ عييج ُ–ُحب ،بُم ُي يتهُ ُ.
قلعيتُُ،-وقدُيافقُت د دُرُت دجر طُاُُلّ ُ كانُ ا يُمسام ُمل يدُتجي ا ُ،وُ ا يُ
ي ،ريتُال اُتجج ُ90.وهل تُميك ُتج اتُإنُُم ُااتم لُت دميت ُتجي ييع ُ،و سحيد ُ
جلر اُوت ك دُرُا لُ م نُومك نَّ ُ،ن ُج اتُبعجي يي ُرُنيا ُ:تألوتُ:تججي اصُ
تجاُ دايمُ ُتج اتب ُُ،وتج ينُ:تججياصُتجاُ دايمُ ُتملدغريتتُ ُ.
وجم تُتالجد ُرُتألُوىلُإ ُه اُرُتجدطري قُال اُتجاتق سُبميوف ُومسبُ، ،حي ُ
كيّف ُ
ساُيُي ُّكلُتجاق وسُف يُا ُ،وُيُ ُ
يك انُجلم يوسُ ن يُابج غُييا هُتج مُيد ُد؛ُجكان ُا م ُ
ام ُرُ جمُم ُمتييي ُتجاتقعي ُ
ساُ ُّ
كييفُاُشيايُاُ.وجسجد ُابجي ُفي ُجم تُارريُ،فاي ُ
تجاُتمد ُ ُه تُتجدي ييسّ ُ.م ُجم تُتالجد ُابج ي ُرُتج ني ُف اُ و سُو ح بُُف ُا؛ُ
ساُابج جصُ.
ُُ87ا نُتج تينُيع ق بُرُا دُ اتُ ُُُ ُ،رُا دُ يبُبك يُوام يُدل دهُم ُجل دةُ،و غيير ُ ج ؛ُام ُ
وييت ُابجدغييبُا ج ُا ُتجري ُتجف دةُتجاُ ا ند ُال اُت ك بُجيمي ُتج انُ.،وجك ُج ُّم ُتند لُال تُتب ُ يبُط ج بُ
إىلُتجع يت ُ-ورُتجع يت ُم ُفُ ،تجري ُم ُالُياج دُرُت ي  ُ-مُ نُُتججف تُفي ُي ؤ ُإىلُف ُ ،ا رب؛ُج تُ
سا"ُ:إ تُ ىنُتجركيُابجركيُ لدُم ُو ر ،نُ،وم ُتجفدج ُ نُُيجفي ُ".تنميُ :
قاياُحبرتُتج تينُبد ُالاُم ُ غيير ُ،ق و ُ
ُقلع ُجتُ،منهج معاجلة القضااي املعاصرة يف ضوء الفق اإلسالميُ،ميجسُ بقُ،صُ .64ُ88تج ايتُ،البار احملي ُ،ميجسُ بقُ،جُ،5صُ .154-152
ُ89تب ُتججي ُ،شرت الكوكن املنريُ،ميجسُ بقُ،جُ،4صُ .83-80
ُ90م ُ جمُ عليلُمج ا ُتجف اُق اتُ اتُ ُ"ُ:الُ لُبي سُم ُج يتُاج د "ُ،وه اُتجع دم؛ُج تُتش رتطاتُرُتملري سُ
نُُيكانُماجا ُتاُحنيُتجع دُّ ُ.م ُإابح ُتجي اُبيسُتج،لدُف اُت د ج اُ.وقدُالُلُتب ُ يمي ُت دي ُابجغُي ؛ُج تُالُ
ا ُبيسُم ُجيتُاجد ُاجدُتجد،ليدُ،الُاجدُتجع دُ.تنميُ :
ُ-قلع ُجتُ،منهج معاجلة القضااي املعاصرة يف ضوء الفق اإلسالميُ،ميجسُ بقُ،صُ .65-64
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ألن ُيدي ُإىلُانحيد ني؛ُتألوىلُ:تال دجر طُجلحك دُتملسو دُجلاتقع ُ،حي ُي ،دجرضُم ُ
تججصُتجم ُالُتج طعتُُ.وتج ني ُ:تالجد ُرُتجدطريقُ 91.
ي اتُتجغ ت ُّ "ُ:م ُم ُادتهُم ُتجف ي تُتجمجي ُتج اُج يتُالي ُ جي لُق طسُف اُرُ
م لُتالجد ُ،فل يتُفي ُاج دانُح قُمُع نيُ…ُ ّم ُ ويُت د دتتُتج اُيلح قُفي ُ
سا؛ُإ ُت ك دُمتط بُ
تمل ،كاتُابملجط ا ُقي ُاُوتجد ُتاُفل يتُفي ُحك دُمُع نيُُ ُ
ساُ
م ،ماا ُ،وُم دجاتُالي ُب دجيلُق طسُ،وج يتُفي ُمتط بُونط قُ،ف سُحك دُفي ُ ُ
إالُم ُغل بُال اُظ ُت د د…ُ ّم ُتمل ،ولُتج اُالُن صُفي ُف يعلدُ ن ُالُحك دُ
في ُ ُ92".
وم ُ ُُ،ف تنُتمل ،ولُتالجد ي ُاج دُالم اُتأل اتُ ج  ،دُإىلُق ،مني؛ُتألوتُ:
تمل ،ولُوتجاق وسُتجاُالُق طسُفي ُ،وتج ينُ:تمل ،ولُوتجاق وسُتجاُالُنصُفي ُ 93.
وم ُج ُ متُيمُ،ي يمُتجر ح ُ مهي ُأتاي دُح ي ُ ي ييعي ُ مب ُغف لُاج ُبع لُ
تجر ح ني؛ُوه تُ ع دُ ُج تُتج ط سُوتجم ُرُتج جصُوت ك دُتجاتح دُ.ف جغ ج بُرُ
تججياصُتجديييعي ُ َّنُ ُقطعي ُوظجي ُرُتجاق ُنف ،؛ُإ ُ ُيلدف ُا ريُم ُتملع يي ُإىلُ
ُ91تجد ي ُ،حبوث مقارنة يف الفق اإلسالمي وأصول ُ،ميجسُ بقُ،صُ ُ.57ُ-56
ُ92تجغ ت ُ،املنتصفلُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ ُ.431ُ،415ُ،400
ُ93تج،ميقجد ُ،ميزاال األصولُ،ميجسُ بقُ،صُ.753تنميُ ياي اُ :
ُ د ُتجيييع ُ،التوضيح شرت التنقيحُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ .260ُتجدفد تينُ،التلويح شرت التوضيحُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ .260ُتب ُ مريُت جُ،التقرير والتابري علل التاريرُ،ميجسُ بقُ،جُ،3صُ .385ُتب ُتجعييب ،احملصول يف أصول الفق ُ،ميجسُ بقُ،صُ .152ُتج يترُ،نفائس األصول يف شرت احملصولُ،جُ،9صُ .4025ُتجغ ت ُ،املنتصفلُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ .400ُ،390ُتجيت ُ،احملصول يف علم أصول الفق ُ،ميجسُ بقُ .39/3/2ُ،ُت مد ُ،اإلحكام يف أصول األحكامُ،ميجسُ بقُ،جُ،4صُ .414ُتب ُتج،ركتُ،اإلهبار شرت املنهارُ،ميجسُ بقُ،جُ،3صُ .258ُتج ايتُ،البار احملي ُ،ميجسُ بقُ،جُ،6صُ240وم ُبعده ُ .ُتب ُق دُ،اآلايت البيناتُ،ميجسُ بقُ،جُ،4صُ .349ُتب ُقدتم ُ،روضة النا ر وجنة املنا رُ،ميجسُ بقُ،جُ،3صُ .975ُتب ُتججي  ،شرت الكوكن املنريُ،ميجسُ بقُ،جُ،4صُ .489ُ-آتُ يمي ُ،املنودة يف أصول الفق ُ،ميجسُ بقُ،صُ .448ُ،443-442
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ه هُت ي ُ،م ُ وقع دُرُتالجدر ُتج مُدمُّلُرُادمُوضافُاسق ُتج جصُابالجد ُُ،والُ
يم ُتجدعليلُابمليلح ُُ.ورُح تُتُاي ح ُه هُت ي ُ،فتنج ُ جلحظُ وتتُتجعدي دُم ُ
تجد ،ؤالتُوتالا ُرتتض تُتج اُيُ ُّدم ُم نعاُتجدعلي ل ُ،وُتج مُ ُيّد ُونُج ُبع دمُمي م ُ
تججصُ ُ.
وحوُيدايقُ جم ُ،بُتجدميي ُبنيُتالحدم التُتج سن ُت ي ُ :
تألوتُُ:ا انُتج جصُتج طع تُقطعي ُاُرُنرا ُ،قطعي ُاُرُ الجد ُال اُتملع ىنُتمل يت ُب ُ،
وت كدُتجيياتُتج ب ُب ُ .
تج ينُُ:اانُتججصُقطعيُاُو ي ُاُرُ الجد ُال اُتجعُلُيّ ُ،وت ك دُتجيُياتُ،جك ُُتجعُل ُ
تج بد ُب ُ كانُظجي ُ .
تج ج ُُ:ا انُتج جصُيفي دُتجعم امُوتجع مُتملطل قُاج دُتجلم ا ُ،ظ ُُرُ الجد ُال اُ
مشاتُمجيسُ فيت هُ 94.
والُخيل اُ ُُن صُ ي ييعتُم ُحي اتُتحدم جنيُم ُه هُتالحدم التُتج سن ُال اُ
تألق ل؛ُم ُيع ُ نُُا لُن صُ ي ييعتُيك انُقطعي ُاُوظجي ُاُرُتجاق ُ ت ُ.وإ ُتُا نُ
تالحدم تُتألوتُ ُ:م ُا نُتج جصُفي ُقطعي ُاُرُإف ُملعج هُواُلُد ُُوت ك دُتجي ياتُ
تج ب ُب ُالُ د جُإىلُإياي ف؛ُإ ُا لُن صُقطع تُتج ر اتُوتجدالج ُمي لُه تُتجج ااُم ُ
تججياصُ،فتنُُتالحدم تُتج ج ُ ُم ُا نُتججصُفي ُا م اُمطل اُُا جمُت تُ،بي دُ ن ُ
ُ ،تجدجري ُالاُم ُقدُيعرتلُب ُم ُ نُت جفي ُ علانُتجع مُتملطلقُقطعيُاُوب جمُيع ا ُ
تججصُقطعي اُم ُمجيسُتجاجاهُ ُ.
دتااُ95،إالُ َّن دُ
إنُت جفي ُوإنُق جاتُ:أبنُتجع مُتملطل قُقطع تُرُ الجد ُال اُ ف يت هُتبد ُ
مسُ جمُ ا ونُ ييصُه تُتج طعتُبييوطُو ج ُيي اياَّن ُ،وإ تُم ُحي لُتجد ي يصُ
اجدهدُ رقُتجع مُظجي اُرُ الجد ُوب جمُيعا ُتال ف ُمسُتجلم ا ُ ُ.
ُ94تملطيعتُ،ممدُخبي ُ.سلم الوصول إىل هناية النولُ،بريوتُ:ا ُتجكدب1982ُ،مُ،جُ،2صُ.342تنميُ ياي اُ :
ُتجد ي ُ،املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف الشريعة اإلسالميةُ،ميجسُ بق ،صُ .421ُ95تملطيعتُ،سلم الوصول إىل هناية النولُ،ميجسُ بق ،جُ،2صُ.342تنميُ ياي اُ :
ُ-تجد ي ُ،املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف الشريعة اإلسالميةُ،ميجسُ بق ،صُ .421

إشك جي ُتججصُُوتالجد ُابجي ُرُتجعييُت دي

ُ

ُ

ُُُُُُُُُ تودُنيي ُ باُمؤنت

91

إنُت جفي ُوإنُق ي وتُ نُتجع مُقطع تُرُ الجد ُ،جك ُ ج مُم ُحي ُتملر د ُ،و م ُرُ
تجاتقسُتجعملتُوتجدطري ت؛ُفسُياج دُا مُإالُوق دُمتي صُح وُتش د يُب نيُتجعلم اُ:إنُم ُ
مُ ُُا ُّمُإالُوقدُمتيصُ 96.
ف ج مُعدربُُرُبج اُتألحك مُ-حب،بُ ُتجر ح ُ-هاُتملع ىنُ،وج اُُا نُرُ ج مُا ا ُ
فقُشيطنيُتنجني؛ُ ُ
الاُتجلفظُابيبط ت ُ،وُتجدغيري ُ،وُتجد ييصُ ُ،وجك ُُ ُو ُ
تألوت ُ:نُُيكانُتملعىنُمُعد ُربتاُبدجيلُُم راتُ اجيُاُ ُ.

وتج ين ُ:الُيك انُتيبط تُجلف ظُو غي ريهُو ييي ُإبط الاُالي ُاُخي ُيجُتجلف ظُإىلُ
تجعر ي ُ ُ.
وه تُم ُق ُيُهُمج هريُتأل اجينيُم ُت جفي ُ،وتجي ريت ُ،وتجل اي ُ،وتجغ ت ُ،وتج يت ُ،
و ر ا دُ97.وه اُق اتُتجي فتُتهلج د ُ98،وتجط ارُ،وتب ُ يمي ُ،وتب ُتج ُيّدُم ُت ج بل ُ99،
ُ96تج،يمت،تُ،أصول النرخنيُ،ميجسُ بق ،جُ،1صُ.97تنميُ ياي اُ :
ُتج،ميقجد ُ،ميزاال األصولُ،ميجسُ بق ،صُ ُ.287–284ُ97تجيريت ُ،شرت اللمعُ،ميجسُ بق ،جُ،2صُ.895تنميُ ياي اُ :
ُتجلاي ُ،البهاال يف أصول الفق ُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ .1118-1117ُتجغ ت ُ،املنتصفلُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ .486ُ،338ُتجغ ت ُ،شفاء الغليل يف بياال الشب واملخيل ومنال التعليلُ،ميجسُ بق ،صُ .105ُ،83ُتجيت ُ،احملصول يف علم أصول الفق ُ،ميجسُ بقُ .215-213/2/2ُ،ُتأل ما  ُ،يتجُتجدي ُمم ا ُ.التاصيل مدن احملصدولُ،حت ي قُ:ار دُت مي دُ ب اُ ني دُ،ب ريوتُ:مؤ ُ ،تجي ج ُ،ط1988ُ،1مُ،جُ،2صُ .191
ُتب ُتجدلم ،ينُ،شيسُتجدي ُاردُ ُب ُاميُ.شرت املعاملُ،حت ي قُ:ا تُار دُتملاج ا ُ،وال تُمع الُ،ب ريوتُ:ا ُتجكدبُ،ط1999ُ،1مُ،جُ،2صُ .394
دُتملاج ا ُ،وال تُمع الُ،
ُتأل ف ينُ،ار دُ ُمم دُب ُمم ا ُ.الكاش د عددن احملصددولُ،حت ي قُ:ا تُار ُبريوت ُ:ت ُتجكدبُتجعلمي ُ،ط1998ُ،1مُ،جُ،6صُ .618
ُت مد ُ،اإلحكام يف أصول األحكامُ،ميجسُ بقُ،جُ،3صُ .230ُتب ُق دُ،اآلايت البيناتُ،ميجسُ بقُ،جُ،4صُ .72ُ98تج ايتُ،البار احملي ُ،ميجسُ بق ،جُ،5صُ .153
ُ99تجطارُ،جندُتجدي ُ ليم نُب ُاردُتج ا ُ.رسالة يف رعايدة املصدلاةُ،حت ي ق ُ:مح دُتج ،يق. (ُ،م)ُ:تج دت ُتملي يي ُ
تجلرج ني ُ،ط1993ُ،1مُ،صُ.23تنميُ :
ُآتُ يمي ُ،املنودة يف أصول الفق ُ،ميجسُ بق ،صُ ُ.414ُتب ُتج ُيّدُ،ار دُ ُ.إع ددالم امل ددوقعنيُ،ميتجع ُ:ط ُار دُتج يؤوسُ،ب ريوت ُ:ت ُتجلي لُ،ط1973ُ،1مُ،جُ،3صُ .62
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وتجي ط ؛ ُ100جمُ نُُ ا يُتالادم ُ-ام ُيُ ُّي هُتجي ريت ُ-رُ ا يُتجعل لُال اُتملع ينُ
ونُتألجف ُُ،و نُُتألجف ُا جميوسُوتألواي ُجلمع ينُ،وا ج ُهل ُ101.وبج ُااُال اُ ج مُ،
ق ُي ُتجل اي ُ ن ُإ تُت دجدتُتملع ينُإىلُتأل اتُ،ف جدم ،مُ ُج و ُ،وجيُ ،تأل اتُ
و حك م ُحيي اُ،وإ ُ ُت ياُرُتملعىنُ 102.

ُ نُُ
ُوم ُج ُ مت يم ُ،دُتجلي صُح دو ُتالجد ُرُتجاق وسُال اُ
يتُ
تألحك مُتجي ياي ُ-مب ُه تُمي حل ُ-ج  ،دُم ُحي ُم ُيُُ،اغُفي ُتالجد ُ ُ،وم ُج ُ
ا جمُ،ابادر ُم ُ نُفي ُتجي اُابالجد ُ وُادم ُ،و جمُيعيسُم ُ ما ُ ُ:
تألوتُ:ظ ا ُتملع ينُتملج ر ُفي ُ،وإ ت ُتملي حلُتجاُقيده ُتجي اُمج ُ .
تج ينُ:إ ت ةُتجي اُإج تمُمُكلُفي ُأبميُم ُ،ويم يُ جمُابججُص ُ،وُتيمج اُ .

وتنطسقُاُم ُه ي ُتملعي ي ُ،مي ُتجلي صُب نيُم ُه اُتادم ُال اُتملع ينُتج اُه تُ
مج طُتالجد ُ،وم ُه اُ غي ريُومت يوجُال اُتجي اُوإ ت ؛ُفت ُيُُ،اغُتالجد ُرُم ُ
ا ُفي ُتجج ،خُوتجدر ديل؛ُ ُرُم ُي ر لُتجدغي ريُرُتجي ياُ.ومعي ُ ج مُو و ُتجعر ةُ
ب "ت كدُتجي ياتُتملدعل قُابمل ،أج ُم لُتجرح "ُأبحك مُتدلف ؛ُات ةُاب م يُ ُ،وات ةُ
ابيابح ُ ُ،وات ةُُمتيمُابي بُالاُح،بُم ُيعلدُ ُ ع ىلُجج ُفي ُم ُتملي حلُ 103.
ف تُتججااُم ُتألحك مُجيتُب ريقُججفُ، ،وج و ُ نُُيك انُقريحُاُرُح تُُ،وح ،جُاُ
رُُمتيمُ ُ،وم وُ ُّمُإىلُق رقُا نُقريحُاُالُيُدعر دُ ُ ع ىلُب ُ ُ،وإ تُ ُي ؤُُّإىلُق رقُ ُ
ح ،جُاُ ا ُو و ُتجعر ةُب ُ.وال اُه ت ُ،ا ُتمت دسسُت ك دُب ُابمت دسسُتألح اتتُ
وتأل م نُ،فييا ُ نُُيدعرُدُبعلُتج مُكلُفنيُفي ُبيتاُ،ويدعرُدُآمتُيونُخبسف ُال اُح ،بُ
م ُيعلدُ ُ ع ىلُفي ُم ُتملي لح ُ104.ف ت تُاُل دُتملي لح ُرُإ ب ُ وجر ُ،وإ تُالم ُرُ
حميهُبعدُتي بُحميهُ،وإ تُالم ُرُإابحد ُ ونُإ ب ُوحميهُفعلُ 105.
ُ100تجي ط ُ،املوافقات يف أصول الشريعةُ،ميجسُ بق ،جُ،2صُ .523
ُ101تجيريت ُ،شرت اللمعُ،ميجسُ بق ،جُ،2صُ .895
ُ102تجلاي ُ،البهاال يف أصول الفق ُ،ميجسُ بقُ،جُ،2صُ .1118-1117
ُ103تجلي صُ،الفصول يف األصولُ،ميجسُ بق ،جُ،4صُ .13
ُ104تمليجسُتج ،بق ،صُ .301
ُ105تمليجسُتج ،بق ،جُ،2صُ .204
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والُيف اتُتجلي صُ ب ضُه تُتجج ااُم ُتجدي ُيسُأب لُش ياتُا مُه اُتجدي ،ري؛ُ
ُتجدييسُ،وادمُتادر هُ غيريُتاُجليياُ،وهل تُق ُي ُتجلي صُ نُُتمت دسسُ
ُ
أتايدُتاُالاُشياي
حك مُتألم يُتجاتح دُج اُ ا ع ُاُمج ُ ع ىلُال اُار هُ،و مح ُاُمج ُهل دُ،ونم يُتاُمج ُ،
و فيف ُا؛ُج سُياي يقُال ي دُ حك مُت ات ثُأبالُيك انُهل ُإالُطيي قُ.ق تُ ع ىلُ:ﱡﭐﲛ
ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﱠُ(ت اُ،)78ُ:وق تُتجج ُ"ُ:ج دكدُ
اب جيفي ُتج،مح ُ ُ106".
وج جمُجن دُتب ُتج ُيّدُي ات"ُ:إنُُإ ت ةُتملع ىنُآا دُم ُإ ت ةُتجلف ظ؛ُفتن ُتمل ي ا ُ،
وتجلفظُو يل ُ ُ107".
إنُُتأل اتُتجج لي ُ-م ُني اصُتجكد بُوتج ،ج ُ،ويلح قُ ُتيمج اُ-جيُ ،
م ي دتاُحب ُّدُ ت ُ،وإ ُه تُو يل ُإمتر ُجلمُيد دُاب ك دُتجي ياتُ،ض م ُم ج اُال تُ
إمج ُيُع ىنُبد يي يُقاتا دُتألحك مُومر و ُتجع م ُم ُ ونُإغ يت ُرُ في يستُ،حتي لُ
تجدي ييسُ هيج ُج م ن ُومك ن ُتجل ي ُُت رضُ م ُ كايج ُتأل تُ.وه هُمي ةُجلدي ييسُ
تي سمتُالاُ ويُتجدي ييع تُتج ،م وي ُوتجاض عي ؛ُف دُته ددُتجدي ييسُتي سمتُبد يي يُ
و في يلُم ُالُ دم لُتجدغ ريُُ وُتجدغي ريُال اُم ُّيُتجعي ا ُوتأل م نُوتألمكج ُوتملي حل؛ُومب ُ
ه اُاثب ُقطع تُرُ عر ُريهُا ُإ ت ةُتجي اُ،اتا ُاُ ي غ ُ في يستُتألنمم ُت ام ُ
دجاا ُتج يؤمُ،
دونُوفقُمج هاُ اجي ُمُ ُّ
ُ
ي ةُتمل،لمنيُرُمجيسُناتحي ُ،مل ُي،دجرط ُت د
ُاُفّيُجلم،لمنيُحت يقُإ ت ةُتجي اُمج دُ،ومي دُتجدنياي ُوتألمتيوي ُرُتجاق ُ ت ُ .
خامتة:
تجدي ييسُتي سمتُه اُ ي ييسُإن ،ينُ ن ج ُ ُ رح ن ُجس اُابين ،نُ ُ.و دم لُ
إن ،ني ُه تُتجديييسُ-رُ وضقُمع مل ُ-رُتج يدُتجعلي ُتج بد ُُ،وتج يدُتين ،ني ُتجي مل ُ،
ملُا لُم ُ دُُم ُوق وسُ،
ُتمس ُاُب جمُجسجد ُابج ي ُمج يُاُال دجر طُتألحك مُ،يي ُ
وم ُ دايي ُمي حلُتألُمُ ُرُتدلفُمج حتُحي ُ .
ُ106تجلي صُ،الفصول يف األصولُ،ميجسُ بق ،جُ،4صُ .302
ُ107تب ُتج ُيّدُ،إعالم املوقعنيُ،ميجسُ بق ،جُ،3صُ .62
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وتجديدي دُار ةُا ُتجدي ُيسُرُا لُم ُا نُرُتجدي ييسُتي سمتُق بساُجدي ّيسُ
ت د دُفي ُوفقُ اتُتجديييسُوقاتادهُ.وي يدُب ُ"م ُا نُرُتجدي ييس"ُ:مش اتُتججي اصُ
وتألحك مُوتجفد وم ُ،ونُم ُج يتُج ُاسق ُابجدي ييسُ.وجم تُتجديدي دُم دُ ُبكان ُ"ق بساُ
جديُيسُت د دُفي "ُبي نُجك انُ ف يت ُتجدي ييسُتملا ام ُابجدغ ريُ،مم ُيي قُجلميد دُفي ُ
إج يتاُتجدر ديلُوتجدحاي لُوتالند تُ،بج ااُم ُ ن اتاُتجدغي ريُوتجديدي د ُ،اتاُتملدُي لُ
ابجيكل ُ،وُتملاضااُ .
ُو ّم ُ ييدُتجديدي دُب "تج مُيد ُد"ُففي ُحتدي دُجج ااُتجدغي ريُتمل ي ا ُ،وه اُتجي ُا ُ
تج مُيد ُدُ،الُتجدغيريُتجي ُا ُتجي اُ،فيك انُتجدغي ريُتمل ي ا ُم ُا نُمب ج اُتالجد ُ
ابجي ُتملجايرضُخبطضُ يييعي ُهل ُمع يريه ُ،م لُ:تجدعلي لُ،وتجدأوي لُ.وال اُه تُ،ف تنُُُف قُ
دُ"وف قُ اتُتجدي ييسُوقاتا ده"ُ،ورُ ج مُحتدي دُجإلط ُتجع مُجلم ج اُ
تجديدي دُممد ُ
تي سمتُرُتجدغي ريُوتجديدي دُ،مب ُُتُ ّل ُه هُتأل اتُوتج اتا دُم ُ تُُح ام ُجفك يةُ
تج ر تُوتجدغ ريُُرُتجدي ييسُ،وبي نُُجض ُتج ُ امُالي ُمج يي ُتجدغي ريُرُتجدي ييسُ
تي سمتُ .
وقدُتند اُتجرح ُإىلُحتديدُتجعسق ُبنيُتججصُوتالجد ُابجي ُالاُتججحاُت يتُ :
ُ.1تججياصُمج ُم ُهاُقطعتُ،ومج ُم ُهاُظ ُ .
ُتججياصُالُُتجسُتبددتااُم ُتالجد ُا م ُ،وتجدعليلُباج ُمت صُ .
ُ
ُ.2قطعي
ُ.3تج طعي ُُفيدُضيو ةُتالجد تمُ،ف سُب دُُم ُحتدي دُمل ؛ُج سُ ك دُابج طعي ُرُم ُ
هاُظ ُ .
ُ.4غ جبُتججياصُتجديييعي ُظجي ُُ،والُ يم ُرُ الجد ُالاُمع ني ُو حك م ُ .
ُ.5إنُُتججي اصُوإنُا نُبعاي ُقطع تُرُ الجد ُال اُمعج هُ،إالُ َّن ُظجي ُم ُ
حي ُ الج ُامام ُالاُتشدم تُمجيسُتألفيت ُ .
ُ.6الُتجد ُمسُتججصُتخل صُ–وتج ُي بلُتجع مُ-تج طعتُرُ الجد ُال اُمعج هُ،
وإنُ ا ُحكمد ُواُلُد ُ ُ.

إشك جي ُتججصُُوتالجد ُابجي ُرُتجعييُت دي
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جصُ
جصُتج طع تُتج ط سُبي ح ُتجدطري ق؛ُف جدطريقُتجري ي ُجل ُّ
ُ.7الُيل مُم ُ طريقُتج ُّ
تج طعتُالاُتجاتقع ُتجلديدةُخيايسُجلياتبُوتخلطأُمعُاُ .
 ُ.8عدُ ُوظ وفُتججصُومتي وي ُالُيج رُطريع ُ كايج ؛ُف ججصُمب ُه اُمُك ُانُم ُ
نسن ُاج يُ ي ُ(جف ظُ،ومع ىنُ،و عر د)ُالُيجحي يُرُتجفك يُتي سمتُرُوظيف ُ
كاان ُ( ُتجدعر دُ،وت هُو يل ُجلد ُيبُوني لُتألج ي)ُ،ب لُ
م دُ ة ُ،يّ دهُد اُم ُمُ ُّ
جل جّصُوظ وفُا دُةُج يتُآمتيه ُت د م ُج ن بُتج د ي ُوتجدعر دُ.فم ُوظ وفُتج جصُ
ُت يل ُإ ت ةُتجي اُ ُ،و جمُاب د م ُمت يّ ُتج جصُتج مُدمُّل ُرُق بليد ُجلف دُوتال دجر طُ،
ا ُطيي قُتالجد ُفي ُ،وحتلي لُتج جصُ،وإ ت ُال اُمجي سُمع ني ُ،و عُيسُظسج ُوم دمُ
تمددت ه ُ .
ُ.9ت د م ُإحدمُوظ وفُتج جصُالُي ع دُُمتيوجُاُاج ُ.و يي يُ ع دُ ُوظ وفُتج جصُ،
ساُج ُ،
ساُابج جصُ،و فع ي ُ
وادمُت ي ه ُرُتجدعر د ُ،وج بُتادر ُتالنفد فُال اُتملع ينُام ُ
الُمتيوج ُاُاج ؛ُ ج مُ نُُتالنفد فُال اُتملع ينُيع ُتجدعر دُابج جصُا ُطيي قُ طري قُ
م يدهُ،و ا يسُنط ق ُ.وم ُ تمُتملجف دقُال اُتملع ينُمُد يّدُتاُابج جصُ،غ ريُمت جُاج ُ،وم ُ
تمُفكيهُرُظستُتججص ُ،وُيدحي ُرُنط ق ؛ُفتن ُج ُيرعدُا ُ هلُتج جصُ،ب لُ يكانُ
وتحدُتاُمج دُ .
ُ

