
ال�صنة 1 العدد 1 �صيف 2016

٢٣١

ّية
علم

ت 
اءا

قر

قراءة علمّية يف كتاب
 

الشيخ غّسان األسعد)))

بطاقة الكتاب:

الفقه  الثابت واملتغرّي يف  الفقهّي -معاجلة إشكالّية  التجديد  الكتاب: معامل  اسم   -
اإلسالمّي- )أبحاث السيد كامل احليدرّي(

تقرير: الشيخ خليل رزق  -

١٤٢9هـــ.ق/  والنرش،  للطباعة  فراقد  دار  املقّدسة،  قم  ط١،  النرش:  بيانات   -
٢٠٠8م، )٢١9 صفحة من القطع الوسط(.

مقّدمة: 

شغلت مسألة التجديد الفقهّي أذهان املفّكرين والباحثني والعلامء يف العقود األخرية 
املاضية؛ وذلك تبعًا للتطّورات والتبّدالت العلمّية واحلضارّية التي فرضت عىل الباحث 
املسلم أن يسعى إىل تقديم موقف اإلسالم من خمتلف القضايا املستجدة واملستحدثة؛ 

باحث يف الفكر اإلسالمّي، من لبنان.  (١(
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حيث إّن املسائل املطروحة يف الكتب الفقهّية القديمة مل تعد كافية لإلجابة عن كثري من 
القضايا امللّحة. ومن هنا، برزت حماوالت عّدة ترمي إىل حّل هذه اإلشكالّية وسّد الفراغ 
احلاصل يف هذا اإلطار، علاًم أّن هذا التجديد حيتاج يف الواقع إىل مرّبرات وحجج نظرّية 

تدعمه وتؤّيده، حيث يكون هذا التجديد مرشوعًا غري مبتدع.

أوالً: تعريف بالكتاب:

يشّكل الكتاب الذي بني أيدينا واحدة من املحاوالت التي تسعى إىل تقديم هذا املرّبر 
النظرّي من خالل معاجلة إشكالّية الثابت واملتغرّي يف الفقه اإلسالمّي. وقد قّسم املصنّف 

كتابه إىل أربعة فصول، نحاول أن نستعرض ما جاء فيها بشكل خمترص وواضح: 

الفصل األّول: الفقه اإلسالمّي ورضورة االجتهاد: 

يتعّرض املصنّف يف هذا الفصل إىل رضورة االجتهاد الفقهّي؛ وذلك بعد استعراضه 
أساسّية يف  إشكالّية  ما يكشف عن  والظروف؛  الزمان  الرشيعة وتغرّي  ثبات  إلشكالّية 
كيفّية حكم اإلسالم يف هذا الزمن الذي شهد تغرّيًا كبريًا يف خمتلف النواحي والظروف 
اإلنسانّية  قادرًا عىل حّل مشاكل  دينًا  نفسه  يقّدم  الفكرّية، فاإلسالم  واملفاهيم  احلياتّية 
ومهومها؛ بل يرى املسلمون دينهم مبّينًا الطريق األصلح إلدارة شؤون العامل عىل خمتلف 
املستويات، وهذا ما دفع بعض الباحثني إىل حماولة تقديم حّل إلشكالية الثابت واملتغرّي 
يف الرشيعة، فكيف يمكن لدين يتضّمن أحكامًا ثابتة نزلت منذ أكثر من ١٤٠٠ سنة أن 

حيكم هذا العامل املتغرّي واملتبّدل؟!

الزمان؛  التارخيّية هلذه اإلشكالّية تعود إىل قرنني من  أّن اجلذور  ويشري املصنف إىل 
وذلك يف عرص النهضة بالتحديد.

وإن أرجع بعض الباحثني ذلك إىل القرون اهلجرّية األوىل، فإّن هذه اإلشكالّية -عىل 
كّل حال- اخّتذت أبعادًا أكثر عمقًا يف العقود األخرية؛ بسبب انصياع بعض اإلسالمّيني 
-عىل حّد تعبري املصنّف- لتهويالت الغرب؛ ما محلهم عىل التساؤل عن مدى إمكانّية 
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أوجدت  الغربّية  القوانني  أّن  خاّصة  العرص،  مواكبة  عىل  وقدرته  اإلسالمّي  الترشيع 
عقودًا وحقوقًا خمتلفة يف أبواب املعامالت، وهذا حيتاج إىل موقف رشعّي واضح. وقد 
املسائل:  املجال. ومن هذه  اإلسالمّي يف هذا  الترشيع  نقصًا يف  ثّمة  أّن  بعضهم  توّهم 

التأمني، التلقيح الصناعّي، زراعة األعضاء، واالستنساخ...

ومن هنا تربز احلاجة املاّسة إىل االجتهاد؛ بوصفه رضورة ترشيعّية يف الفقه اإلسالمّي، 
وفتح باب االجتهاد هو الذي يتيح لإلسالم اإلجابة عن خمتلف التساؤالت املعارصة 
والقضايا املستجّدة، وقد أّكد املصنّف عىل أمّهّية التفّقه يف الدين، باالعتامد عىل الكتاب 

والسنّة.

الرسائل  يف  موجود  هو  ما  عىل  يقترص  ال  الفقه  من  املراد  أّن  عىل  املصنّف  ويؤّكد 
العملّية؛ بل إّن الفقه يبنّي الرشيعة اإلسالمّية بكاّفة جوانبها، حيث يشمل مجيع جوانب 
احلياة، وهذا التفّقه ال يكون إال باالجتهاد الذي يشّكل -كام هو واضح- مفتاحًا حلّل 
النبي  بنّي  وقد  كّلّية،  قواعد  إىل  يستند  اجتهاد  وهو  واحلداثة،  األصالة  مشكالت 
قال: »ما من  أّنه  الباقر  الكّلّيات، حيث ورد عن اإلمام  بعده هذه  واألئمة من 

يشء إال فيه كتاب أو سنّة«.

ويشري املصنّف إىل أّن األمر بالتفّقه يف الدين ال يقترص عىل معرفة األحكام الرشعّية 
العملّية؛ ألّن التفّقه املأمور به يف الروايات يعّم خمتلف الشؤون والقضايا يف اإلسالم. 
فقد اعتربت الروايات أّن الفقهاء حصن من حصون اإلسالم، وال يكون الفقيه حصنًا 
من خالل ختّصصه يف الفقه العميّل فقط، فهذا جزء من ثغور األّمة التي حتتاج إىل حصون 
حلاميتها؛ لذلك، فإّننا نحتاج يف واقع األمر إىل متخّصصني يف خمتلف الشؤون والقضايا 
األخالقّية واالقتصادّية واالجتامعّية والسياسّية، وكذلك يف العقائد واملفاهيم املختلفة؛ 

ليشّكل هؤالء معًا حصنًا منيعًا للدفاع عن اإلسالم.

ومن هنا، نجد أّن االجتهاد باملعنى التقليدّي املستخدم يف الفقه العميّل ليس أداة ثابتة 
حلّل مشكلة التغرّي احلاصلة يف املجتمع املعارص.
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الفصل الثاين: أسباب املشكلة يف الفقه اإلسالمّي املعارص:

). املنهج الفقهّي التقليدّي:

من هذا املنطلق، يبدأ املصنّف بعرض املنهج الفقهّي التقليدّي، ويمّهد يف بيانه هلذا 
املنهج التجديدّي من خالل دراسة املنهج التجديدي لدى اإلمام اخلميني الذي دعا 

إىل تفعيل عنرصي الزمان واملكان يف عملّية االجتهاد.

املشكلة،  حلّل  الدين  شمس  مهدي  حممد  الشيخ  رؤية  بيان  إىل  املصنّف  انتقل  وقد 
حيث يرى أّن الرشيعة ال ينبغي أن تتكّيف مع حاجات العرص ومتغرّياته، فهذا النمط 
من التفكري خاطئ بشكل كبري؛ فالرشيعة هي التي تصنع نمطًا خاّصًا للحياة؛ ولذلك 

فهي ال حتتاج إىل التكّيف مع نمط احلياة الغربّية وثقافتها.

ويعزو املصنّف هذه اإلشكالّية احلاصلة يف الفقه التقليدّي  إىل أسباب خمتلفة:

السبب األّول: مشكلة املنهج األرسطّي، حيث يرى الكاتب أّن علم أصول الفقه   -
عملّية  وعىل  الفقه  عىل  كبري  تأثري  له  وهذا  األرسطّي،  املنطق  أساس  عىل  قائم 
الصدر عندما  باقر  الشهيد حممد  السيد  برّمتها؛ ولذلك نجد  الفقهّي  االستنباط 
اعتمد عىل االستقراء أساسًا للمنهج يف علم أصول الفقه، تبّدلت وجهة نظره إىل 

عديد من القضايا؛ مثل: اإلمجاع، وحّجّية خرب الواحد، والشهرة، وغريها...

واإلشكالّية األساس يف هذا املنهج؛ هي أّنه ينطلق من الكيّلّ إىل اجلزئّي، ال من 
من  ينطلق  بل  النّص؛  إىل  الواقع  من  ينطلق  الفقه  أّن  بمعنى  ؛  الكيّلّ إىل  اجلزئي 
جمموعة من التصّورات الذهنّية املجّردة الستنباط احلكم الذي يتبنّي للفقيه فيام 

بعد أّنه حكم بعيد عن الواقع.

ومن هنا، يرى املصنف أّن دور الفقيه يتمّثل يف أمرين: األّول: هو استباط احلكم، 
للمكّلف  يرتك  ما  وهو  وحدودها،  املوضوعات  بعض  لبيان  التصّدي  والثاين: 
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عادة، وخاّصة يف باب املعامالت التي يراد من خالهلا بيان حكم عديد من العقود 
اجلديدة، فعىل الفقيه دراسة هذه العقود، وبيان حكم الشارع فيها، ال أن يلقي 

ذلك عىل عاتق املكّلف.

وتأخذ اإلشكالّية مدى أوسع مع التصّدي لنظام احلكم، حيث إّن وجود احلكومة 
والنظام اإلسالمّي يفرض علينا مواجهة إشكالّيات عّدة نحتاج معها إىل حّل مناسب.

السبب الثاين: البعد السيايّس، حيث كان فقهاؤنا يعيشون لقرون طويلة يف ظّل   -
الفقه  وكان  الفردّية،  املشكالت  بعالج  يعتنون  كانوا  لذلك  اجلائر؛  السلطان 

اإلمامّي منعزالً عن اجلانب االجتامعّي والسيايّس، وهذا ما ينبغي ختّطيه.

أن  دون  املجّردة،  األحكام  إصدار  إّن  حيث  التطبيق،  مشكلة  الثالث:  السبب   -
تأخذ طريقها نحو التطبيق، خيلق مشكلة أساسّية؛ فالعديد من القضايا إّنام تربز 
من خالل التطبيق، وعىل الفقيه التصّدي عندها حلّل هذه اإلشكالّيات، ومارسة 
الصحيح؛  الرشعّي  احلكم  استنباط  عىل  قــادرًا  يكون  كي  االجتامعّي؛  دوره 

وبخاّصٍة أّن معايشة الواقع قد تؤّثر عىل النتائج التي يتوّصل إليها الفقيه.

السبب الرابع: العالقة بني الفقيه والسلطان: حيث إّن معاناة الفقيه من مشكلة   -
مع السلطان، جعلت الفقيه يعيش يف خوف دائم من تطبيق بعض األحكام التي 
متّس احلكم والسلطة، وقد تؤّدي به إىل االمتناع عن بيان احلكم التاّم يف بعض 

احلاالت.

السبب اخلامس: عدم انطالق الفقيه من الواقع امَلِعيش:  -

يمكن  التي  األسباب  بيان  يف  التداخل  من  نوع  يف  وقع  قد  املصنّف  أّن  نجد  هنا 
فالسبب  األخرى،  األسباب  ومتضّمنة يف  مكّررة  األسباب  وباقي  بسببني،  اختصارها 
الرابع ليس مستقاًل متامًا عن الثاين، والسبب اخلامس متضّمن يف األّول والثالث، وثّمة 

تداخل كبري بني السببني األّول والثالث.
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2. عالج املشكلة يف الفقه املعارص:

طرحت نظرّيات عّدة ملعاجلة هذه اإلشكالّية، منها:

رؤيته  يف  الفقيه  انطالق  رضورة  عىل  شــّدد  الــذي   : الصدر الشهيد  نظرّية   -
االجتهادّية آخذًا بعني االعتبار حالة األّمة وعدم رعاية أصالة الفرد فقط.  

: الذي يرى أّن الثبات يف الرشيعة ال يعني اجلمود، بل  نظرّية الشهيد مطهرّي  -
الثبات يمكن أن جيتمع مع املرونة، والتغرّيات احلاصلة يف العامل املعارص ال  إّن 
تعني عدم وجود يشء ثابت، فالبحث ينبغي أن يرتّكز حول التأّمل والتعّمق يف 

املفاهيم اإلسالمّية ويف قدرهتا عىل مواكبة التطّورات احلاصلة مع كوهنا ثابتة.

الفصل الثالث: النظرّيات الفقهّية يف املدرسة اإلمامّية:

والية  نظرّية  وبني  احلسبة  نظرّية  بني  مقارنة  عقد  إىل  الفصل  هذا  يف  املصنّف  يلجأ 
الفقيه، وخيلص إىل نتيجة مؤّداها أّن املنهج الفقهّي القائم عىل أساس نظرّية احلسبة ال 
هذه  له  تتيحها  التي  املساحة  أّن  باعتبار  اإلسالمّي؛  املجتمع  بإدارة  يتكّفل  أن  يستطيع 
النظرّية للترّصف يف الشؤون احلياتّية املختلفة ضّيقة جّدًا، وصالحّيات الفقيه وفق هذه 
النظرّية تدور مدار احلكم األّويل، وال يكون الفقيه واجَب الطاعة يف غري هذه املوارد، 
املجتمع  إدارة  الفقيه  أراد  حال  يف  آخر  فقهّي  منهج  إىل  اللجوء  ينبغي  أّنه  يعني  وهذا 
بشكل ناجح وفّعال، وهذا بخالف نظرّية والية الفقيه، حيث تكون دائرة ترّصف الويل 

الفقيه واسعة جّدًا)١).

التي عرضها يف  املقارنة  البحث هبذه  ارتباط  املصنّف مل يرش إىل جهة  أّن  واملالحظ 
أّن هذا  للوهلة األوىل  القارئ  يبنّي اهلدف من استعراضها؛ بل يشعر  الفصل، ومل  هذا 
عالقتها  يف  النظرّيات  هذه  استعراض  من  اهلدف  يتبنّي  وال  املقام،  عن  أجنبّي  الفصل 

احلسبة«  نظرية  »أصحاب  الصفحة:  هذه  من  الثاين  املقطع  يف  ورد  حيث   ،١٠٧ صفحة  يف  النص  يف  طباعي  خطأ  ورد   (١(
والصحيح »أصحاب نظرية والية الفقيه«.
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بعنوان البحث إال يف هناية الفصل، وهذا خطأ منهجّي واضح، كان ينبغي عدم الوقوع 
فيه؛ ألّن هذا األسلوب يشّوش ذهن القارئ، ويفقده الرتكيز والرتابط املطلوبني.

طّيات  يف  الصدر  الشهيد  ذكرها  التي  النظرّية  هذه  دراسة  عىل  املصنّف  يعكف  ثّم 
أّن  النظرّية  هذه  وخالصة  واملتغرّي.  الثابت  بني  العالقة  ملشكلة  حاًل  بوصفها  كتبه؛ 
الترشيع اإلسالمّي يشتمل عىل مجلة من املبادئ واخلصائص التي متّكنه من جتاوز التطّور 
الزمنّي يف خمتلف العصور؛ بفضل وجود عامل الترشيع املتحّرك، وعالقة اإلنسان بأفراد 

اإلنسان اآلخرين متّثل اجلانب الثابت، فيام متّثل عالقته بالطبيعة اجلانب املتحّرك.

العالقات  إطار  يف  يعالج  إّنام  والترشيع  تتغرّي،  ال  ثابتة  باآلخرين  اإلنسان  فعالقة 
بينام  والواجب،  احلّق  وتعتمد عىل عنرصي  تتبّدل،  ثابتة ال  املوجودة مشاكل جوهرّية 
تتبّدل طبيعتها يف كّل عرص  العلقة  أّن هذه  باعتبار  الطبيعة متغرّية؛  عالقة اإلنسان مع 

وفق الظروف واإلمكانّيات والعالقات والرتكيبات االقتصادّية املتاحة.

وبناًء عليه، فإّن هذه النظرّية تعطي الفقيه ماّدة أوسع؛ انطالقًا من كونه حاكاًم رشعّيًا، 
حيث تتيح له أن يامرس دوره بمقتىض حاكمّيته، فيحّرم بعض األمور أو حيّللها يف إطار 

منطقة الفراغ املذكورة.

الفصل الرابع: اإلمام اخلميني ونظرّية الزمان واملكان:

خيّصص املصنف هذا الفصل للحديث عن نظرية اإلمام اخلميني يف ما يتعّلق بدور 
الزمان واملكان يف عملّية االستنباط وتأثريمها عىل العملّية االجتهادّية، وينبغي أن نشري 
يف املقام إىل أّن الكاتب مل يوّفق يف اختيار عنوان كتابه؛ حيث إّن إيراد اسم اإلمام يف 
العنوان يعني أّن الكاتب يتحّدث عن أمرين: شخصّية اإلمام، ونظرّية الزمان واملكان، 

بينام كان من األوىل أن خيتار عنوانًا آخر.

وعىل كّل حال، يؤّكد املصنّف يف هذا الفصل عىل أمّهّية رؤية اإلمام اخلميني إىل 
: »قد  االجتهاد الفقهّي الذي يأخذ بعني االعتبار رشطي الزمان واملكان، حيث يقول
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املجتمع  عىل  احلاكمة  األصول  عىل ضوء  آخر  حكاًم  تّتخذ  لكنّها  حكم،  لواقعة  يكون 
وسياساته واقتصاده«؛ ذلك أّن األحكام تتبّدل بتبّدل موضوعاهتا، والزمان واملكان قد 

يؤّثران يف موضوع احلكم، فيتبّدل احلكم بتبّدهلا.

تغرّي األحكام  إىل  الزمان واملكان  تغرّي  يؤّدي  وُمَفاده: هل  املهّم؛  السؤال  يأيت  وهنا 
إىل  وتستند  الرشيعة،  ثبات  تؤّكد  التي  املعروفة  القاعدة  مع  يتعارض  بال شّك  -وهذا 
يوم  إىل  حرام  وحرامه  القيامة،  يوم  إىل  حالل  حممد  »حالل  بأّن  املرّصحة  الروايات 

القيامة«- أم يطرأ التغرّي عىل املوضوعات فقط، دون األحكام؟

ويرضب املصنّف مثال استخراج املعدن، حيث يعترب الفقهاء أّن من وجد معدنًا يف 
أرضه فهو له، ولكّن اإلمام اخلميني رأى أّن هذا احلكم مقّيد برشوط زمانّية ومكانّية، 
ومع تغرّي هذه الظروف وتبّدل القدرات اإلنتاجّية ووسائلها، يتبّدل املوضوع، وبالتايل 

ال يبقى احلكم كام هو.

وكذلك األمر بالنسبة إىل لعبة الشطرنج، فالزمان كانت له مدخلّية يف تغرّي املوضوع، 
وهكذا  املوضوع.  بتبّدل  احلكم  تبّدل  ولذلك  والقامرّية؛  اللهوّية  الشطرنج عن  فخرج 
متوّقف عىل حتّقق موضوعاهتا، وعليه؛  وثباهتا  الرشيعة.  بثبات  ملتزمًا  اإلمام  يكون 
سياسات  عىل  احلاكمة  املعادالت  ظّل  يف  جديدًا  حكاًم  تأخذ  املوضوعات  بعض  فإّن 

النظام العاملّي، وعىل املجتهد أن يكون مّطلعًا وحميطًا هبذه القضايا املعارصة.

يقول املصنّف إّن ما قّدمه اإلمام اخلميني هو منهج فقهّي جديد، حيث يتوّجب 
عىل املجتهد -بمقتىض هذه النظرّية- أن يكون عىل متاّس دائم مع الواقع املعيش، وهلذا 
تأثري كبري عىل العملّية الفقهّية واالستنباطّية برّمتها، خصوصًا أّن تشخيص املوضوعات 

عند حتديد دور الزمان واملكان فيها هو من وظيفة املجتهد، ال من وظيفة املكّلف.

وعدم انطالق املجتهد يف استنباطه من الواقع املعيش، بل من الروايات التي انطلقت 
من واقع خمتلف؛ سيؤدي إىل أن يكون فقهنا معرّبًا عن واقع غري معيش هنا. 
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ويرتّتب عىل نظرّية اإلمام جمموعة من النتائج نلّخصها يف اآليت:

التجديد يف نظرّية اإلمام اخلميني يعرّب عن حكم رشعّي، ال عن حكم استثنائّي   -
يعتمد عىل األحكام الثانوّية.

الفقيه يف نظرّية اإلمام أكثر ارتباطًا بالواقع.  -

التأكيد عىل الدور االجتامعّي يف عملّية االستنباط والترشيع.  -

، من خالل طرح سؤال مفاده: هل  وينطلق املصنّف لبيان اّتساع تأثري نظرّية اإلمام
يمكن هلذه النظرية أن تشمل العبادات أم هي خاّصة بأبواب املعامالت؟ وذلك باعتبار 
أّن تشخيص املوضوعات يف العبادات هو من مهّمة الشارع، ال من مهام الفقيه، وهنا 
يطرح املصنّف مسألة أخرى يف املقام، حيث يسأل: هل كّل املوضوعات تتبّدل؟ وما هو 
معيار التبّدل؟ وهذه اإلشكالّية تنشأ من العالقة اجلديدة التي أّسستها نظرّية اإلمام 

بني احلكم الرشعّي وبني الواقع.

ال  ثابت  اإلهلّي  فاحلكم   ، اإلمام لنظرّية  خاطئ  فهم  عن  اإلشكالّية  هذه  وتعرّب 
يتبّدل؛ وإّنام التبّدل ينشأ بعد تبّدل املوضوع، فمن الطبيعي أن يكون لدينا حكم جديد، 
ويف كثري من األحيان يكون التبّدل يف املتعّلق ال يف احلكم، مثل: بّر الوالدين؛ حيث إّن 

احلكم هو نفسه، لكّن املتعّلق هو الذي يتبّدل من زمان إىل آخر.

؛ إذ يرى  وينطلق املصنّف إىل معاجلة مسألة االجتهاد احلوزوّي عند اإلمام اخلمينّي
أّن دراسة الفقه واألصول ال تكفي يف عملّية االجتهاد.

تفّرد يف  التجديد؛ وإْن  الدعوة إىل  يتفّرد يف  إّن اإلمام اخلميني مل  املصنّف  ويقول 
تأسيس املباين العلمّية والنظرّية ملثل هذا التجديد.

وتبّدهلام  الزمان واملكان  الذين أخذوا  العلامء  فتاوى  املصنّف بعض  استعرض  وقد 
تغيري  »جيوز  املجال:  هذا  يف  األّول  الشهيد  قاله  ما  وينقل  االستنباط،  عملّية  يف  قيدًا 
األحكام بتغرّي العادات؛ كام يف النقود املتعاورة )املتداولة(، واألوزان املتداولة، ونفقات 
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رّصحوا  الذين  العلامء  أقوال  من  مجلة  ذلك  بعد  ينقل  وكام  واألقــارب...«،  الزوجات 
بوجود دور للزمان واملكان يف عملّية االستنباط.

ثانيًا: تقويم الكتاب:

مل يقّدم الكاتب يف هذا الكتاب شيئًا جديدًا ومبتكرًا، حيث إّنه اكتفى بعرض   -١
، واإلمام  ، والشهيد مطهري النظرّيات املختلفة؛ مثل: نظرّية الشهيد الصدر
هذه  يدرس  مل  إّنه  بل  كتابه،  يف  عرضها  التي  الــرؤى  من  وغريها   ، اخلميني

النظرّيات دراسة نقدّية موّسعة، مكتفيًا ببعض التعليقات البسيطة.

من املالحظ أّن كّل نظرّية من هذه النظرّيات املطروحة يف الكتاب تقّدم حاًل   -٢
جلزء من اإلشكالّية وجلانب أو أكثر من جوانبها، وال شّك يف أّن مجع هذه الرؤى 
معًا قد يشّكل حاًل للمشكلة، فحرص احلّل برؤية واحدة أو بنظرّية حارصة هو 
أمر بعيد عن الواقع يف حقيقة األمر، والغريب أّن الكاتب مل يرش إىل هذا اجلانب؛ 
الزمان واملكان، وختصيص فصل  وإّنام جاء اهتاممه بنظرّية اإلمام اخلميني يف 
كامل للحديث عنها، لُيشعر بأّنه يتبنّى هذه النظرّية دون غريها، واحلّق أّن لكّل 

نظرّية حّظًا من األمّهّية ال بّد من االلتفات إليه.

بثبات الرشيعة،  يتعّلق  مل يستعرض املصنّف اإلشكالّيات واآلراء احلديثة فيام   -٣
ومل يرش إىل النظرّيات املطروحة حتت عنوان تارخيّية النصوص الدينّية، وغريها 
من النظرّيات التي تشّكك يف قدرة الدين والرشيعة الثابتة عىل تدبري شؤون هذا 
العامل. وقد كان من الرضورّي -بل من الالزم- عرض هذه النظرّيات ونقدها، 

ال إغفاهلا وإمهال عرضها وبيان مكامن اخللل فيها.

عىل كّل حال، فقد بذل املصنّف جهدًا يف بيان اإلشكالّية األساسّية يف الفقه اإلسالمّي 
التي طرحها علامء  النظرّيات املختلفة  املعارص، وقّدم للقارئ خدمة جليلة؛ إذ مجع له 

، وغريمها... ، واإلمام اخلميني كبار حلّل املشكلة، من أمثال: الشهيد الصدر


