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املسلمني   علامء  بني  ـ  املعروف  منهم  جّدًا  القليل  إال  خمتلف  ـ  لتغّطي  جاءت  اإلسالمّية  الرشيعة  أّن 

احلياة، فكّل  يتعارف عليه    صغيٍ أمٍر    جوانب  ما  فيه حكاًم، وهذا  للرشيعة  فإّن  اإلنسان  أو كبي يف حياة 

تقول:   والتي  اخللّو،  نفي  حكم بقاعدة  من  واقعٌة  ختلو  األال  هذا  وعىل  القديمة  .  الوقائع  فكّل  ساس 

 أو ترخيص أو غي ذلك.  من حتريم أو وجوب  للرشيعة فيها موقٌف  ..السابقة واملستجّدة ،واجلديدة

ذا صار هناك  إواقعة، ف  كّل   فرتض أن يشتغل عىل استنباط حكم  ووفقًا هلذه الفرضّية املسبقة فإّن الفقيه ي  

ب بالبحث عن األدّلة هبدف حتديد الصالة ورشوطها  مستجّد مثل السفر إىل القمر، فإّن الفقيه مطال    مرٌ أ

وهكذا احلديث عن االستنساخ  أجوبة عىل هذه االستفتاءات،    وتقديماهتا واستقبال القبلة هناك،  وكيفيّ 

اإلحلاق النسبي وغي  وتوابعه مثل  فإّن الفقيه يبحث يف مقتضيات األدّلة يف حتديد املوقف منه ومن ملحقاته  

أكله من حيث عدم  ذلك. يبحث عن جواز  الفقيه  فإّن  املصنَّع  اللحم  وجود ذبح   وكذلك احلديث عن 

وان الذي تّم تصنيعه منه أو  بعنوان احلي  ضًا ملحٌق يأ  ه وأنّ   ساسًا، أ؛ حيث ال يوجد حيوان  صاًل فيه أرشعي  

 ولة وفقه الفضاء و.. دإىل ما شاء اهلل من قضايا البيئة والتنظيم املدين وشكل ال كذاوه ؟عىل شاكلته أو ال

هنا   الفقهاء  األحكام  ويعتمد  استنباط  عىل  يف  و تارًة  العمطلقات  عمومات  باعتبار  م  وم النصوص 

ة من الرباءة واالحتياط  صول العمليّ ة قادرة عىل التغطية، وأخرى عىل مقتضيات األدالليّ   واإلطالق طاقةً 

 تلفة ال داعي لإلطالة باحلديث عنها هنا. ليات خمآة عىل قواعد وثواالستصحاب وغي ذلك، وثال

منذ  ـ  الفقهاء إىل سعة الوقائع والتحّوالت واملستجّدات، فمنحوا    تنّبه بعض    ، وبدخول العرص احلديث

و النائيني  امليزا  اليوم  إ عرص  لولّ ـ  ىل  أو  للفقيه  الترشيعّية  األمر    سلطًة  للمجالس  سنّ أو  القوانني    يف 

ما   العاّمة، وظهر  املصالح  املتناسبة مع  من  ي  صار  والترشيعات  الفريق  أّن هذا  الفراغ، غي  بمنطقة  عرف 

اعتقاده بشمول الرشيعة  العلامء ل  العبل    ، يرّصح بوضوح بعدم  ّن  أاعترب بعضهم  حيث  أحيانًا  كس  عىل 

وهلم يف    ،كاملشمولّية و بل عن    ، ةاألمر فيها ال يعرّب عن نقص يف الترشيعات الدينيّ   منطقة الفراغ ودور ولّ 

 .متعّددة ذلك قراءات وحتليالت 

التي حتتاجها    يل من األحكام قّل القلأال عىل  إة تعترب أّن الرشيعة ال حتتوي  يف املقابل ظهرت تيارات فكريّ 

فيها    الوقائع، الرجوع  جيب  الوقائع  من  العظمى  الغالبية  الكليّ إوأّن  العاّمة  ىل  وات  األخالقّية  العقلية 

 ا بتقليص دوره إىل أكرب حّد ممكن. و، فتحّدثوا عن الفقه بحّده األدنى وطالبوالقيمية

واب عن سؤال  ألّن ال   ؛ التي حتتاج ملراجعة عميقةعات  وويعترب هذا املوضوع يف تقديري من أهّم املوض

حتديد منهج االجتهاد ومساحته ودور الفقه والفقهاء يف احلياة اإلسالمّية، وهذا  التأثري عىل الشمولّية يمكنه 



حمارضة يف ذلك عىل طالب البحث    113  لقيت  أمن الزمان، وقد    ة  ما دفعني لالشتغال عىل هذا املوضوع مّد 

مكانايت املتواضعة، ثم  إتلف االجتاهات واألفكار يف حدود  خم  وزة العلمّية يف قم، واستعرضت  اخلارج يف احل 

الرشيعة،    صدرت  أ )شمول  عنوان  كتاب محل  يف  مديات  بحوث  أعاميل  العقل  بني  ة  القانونيّ املرجعّية  يف 

 م. 2018يف بريوت، لعام روافد،  صفحة، طبع دار  820 يف  ، وذلك والوحي(

سواء تلك املنادية    ، ليه هو رفض االجتاهات القائمة اليومإلكن عصارة ما توّصلت     ، ويلطواحلديث هنا  

سجام مع شمول الرشيعة مثل منطقة  نتفرتض اال  تلك املنادية بحلول    مأ  ،عىلبشمول الرشيعة يف احلّد األ

وش ـ شبسرتي ـ  أو تلك املنادية بالفقه والرشيعة باحلّد األدنى )رس  )حممد باقر الصدر وآخرون(،  الفراغ

وغريهم(، فرأيتـ  والعلم عند اللـ  أّن الرشيعة الواقعّية ال تغّطي خمتلف    ،انمهدي بازرك  ـ    ق عيل عبد الراز

ي مساحة قليلة جّدا   ا تغطّ ّن أ من برناجمها، لكّن هذا ال يعني    زء  جوقائع احلياة، وليس هذا نقصا  فيها، بل هو  

  ستيعاب التاّم. ا ال تبلغ مستوى اال هالفريق الثالث، بل تغّطي مساحة واسعة، لكنّ شبه باملختفية كام يرى  أ

وقد استعرضت  يف الكتاب خمتلف    قانونّية.شمولّية   وليست    دستورّية  : إّن شمولّية الرشيعة  ولك أن تقول 

  وكانت يل مناقشات   ، ة الشمول املشهورةاألدّلة العقلية والقرآنية واحلديثية وغريها والتي تقف لانب نظريّ 

 متصلة هبا مجيعا . 

ن يقوم يف البداية بخطوة ملراجعة األدّلة املحرزة، فإّن تّم وجود  أأّن االجتهاد جيب  هذه القراءة  وينتج عن  

حتّدثت   )وقد  تكّلف  بغري  شامل  يم   دليل  حيث  ونعمت،  فبها  الكتاب(  يف  التكّلف  موضوع  كن  عن 

ففي هذه احلال يقوم    ، له هذه القدرة  للعمومات واملطلقات تغطية مساحة غري قليلة، وإن مل نعثر عىل دليل  

ليها يف النصوص، بال  إبسّن القوانني الالزمة لتنظيم الوقائع غري املشار  لبرشّية(  ة ايّ عي)السلطة الترش اإلنسان  

الذي  نسان  واإل  .اءةصالة الربأصالة عدم العل ال  أ  م هوبل املحك    ،صالة الرباءةأحاجة للذهاب خلف  

منها عدم خمالفة    ، أمور  ةلقوانني عّد ا  راعي يف سنّ يـ  سواء كان فردا  أم مجاعة  ـ  يقوم بعملية سّن القوانني  

 .وغري ذلك من الرشوط مقصد رشعي مؤّكد   يّ وال خمالفته أل ،سالمي ثابتإ ترشيع  يّ القانون أل

ال  الفراغ احلقيقّية)سّن القوانني يف    سلطة  ن  نساين املؤم  ل اإل عقوينتج عن منح  أّن خمتلف هذه    ( منطقة 

، يمكن معارضتها ومناقشتها واالختالف معها، وال يصّح نسبتها  صبح برشّية  ت سيف هذه املنطقة  الترشيعات  

تعني   مة، بل هي ملزمة العتبارات عّدة تطّرقت   ّن أ للدين وال لل، لكّن برشيتها ال  ليها هناك،  إا غري ملز 

ت  بّ القوانني، بعد التث سن  أو املجتمع  ب طاعة القوانني الصادرة عن الهات الرشعية املكّلفة يف الدولة جفي

ّن هذه القوانني والترشيعات عبارة عن فتاوى أو أحكام الل، بل ألّنه جيب ة هذه الهات، ال أل ن رشعيّ م

الرشعّيةط السلطة  الفقه    اعة  يف  املختلفة  للنظرّيات  طبقا   أو غري ذلك  والتوافق  االجتامع  لسلطة  الراجعة 

ال السيايس حّق  مع  اال،  يف  العرتاض  ميع  هذه  مع  واالختالف  ذاك. والنقاش  أو  القانون  هذا  يف    سلطة 

بل للتثّبت من  قوانني دينّية،  ّنا أمن  د  فالسلطة الرشعّية تسّن القوانني وتعرضها عىل جملس الفقهاء ال للتأكّ 

واحلديث عن كونا غري    ،كبري بني إثبات كونا جزءا  من الرشيعة  ، وفرق  والدين  عدم معارضتها للرشيعة

 فانتبه. للرشيعة، معارضة 



ك النتيجة التي توّصلت  إليها تأثيات متعّددة، من نوع تراجع بعض أشكال نظرّية القياس، وبعض  وترت

النصوص،   يف  اللفظّية  الدالالت  مع  التعامل  كيفّية  عىل  تأثيات  ترتك  وكذلك  املصلحة،  فقه  نظرّيات 

فقه النوازل وعىل قضايا  بل وكذا عىل كيفّية االجتهاد يف  وكذلك عىل كيفّية التعامل مع األصول العملّية،  

 مما حتّدثت  عنه بالتفصيل يف الكتاب املشار إليه. متصلة بفقه النظام وغي ذلك  

ت أو ألقيت بعض املحارضات والكتابات يف نقد  ب  ت  وهيّمني أخيًا اإلشارة يف هذا املخترص إىل أّنه قد ك  

الناقد   العلامء أوبعضهم من    ـ  رينين املوقَّ ما قّدمت ه يف هذا الكتاب، وإّنني إذ أشكر  الذين نجّلهم    فاضل 

البحثيّ   ـ  ونحرتمهم لنحيا بجّد حياةً أمتنّى أن حتظى كّل األعامل  ة ملؤها  علميّ   ة بمناقشات ونقد وتقويم 

ال شّك أّن ما ال  و ،من العلم ي ال مبلغإ ه ليس قّدم  أ ، فام االحرتام املتبادل والنقد البنّاء والتقويم املوضوعي

 هدانا اهلل دومًا للرشاد والتوفيق. ،علمهأعلمه أكثر بكثي جّدًا مما أ

ة أو  النتائج الفقهيّ مجلة من  فإّن  يف شمول الرشيعة،  ليها  إوأعتقد بأّنه بسبب هذه النتيجة التي توّصلت   

وطريقة   ة يف القضايا املستحدثة وفقه النوازلليها سوف ختتلف عن املشهور وبخاّص إل  املواقف التي أتوّص 

فإّن هذا ال يعني بالرضورة    جائزأو    جيوزعبارة    استخدمت  إذا  ة  ّنني يف كتابايت الفقهيّ أكام    .التعامل معها

وعدم    ،أعّم من وجود حكم رشعي بالرتخيص  وبل هوهو الواز،  ليه،  إأّن هناك حكم رشعي توّصلت   

 وجود حكم أساسا . 


