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قراءة علمّية يف كتاب
 

الشيخ أمني يوسف)))

بطاقة الكتاب:

اسم الكتاب: حممد باقر الصدر من فقه األحكام إىل فقه النظرّيات.  -

املؤّلف: صائب عبد احلميد.  -

 ٣٠٤( اإلسالمّي،  الفكر  لتنمية  احلضارة  مركز  بريوت،  ط٢،  النرش:  بيانات   -
صفحات(.

أوالً: حمتوى الكتاب:

، بام  در موضوع هذا الكتاب هو ميادين التَّجديد الفكرّي عند الشهيد حممد باقر الصَّ
أّن  املؤلِّف  ويّدعي  والتَّجديد.  األصالة  بني  مجعت  جديدة  منهجّية  من  عليه  توافرت 
ووّظفه  االستقراء«  »منطق  أسامه  املعرفة  ألصول  جديًدا  منطًقا  قّدم  الصدر  الشهيد 
توظيًفا علميًًّا دقيقًا يف اختيار املنهج يف التفكري، وأّنه يمكن من خالله إعادة بناء علم 

باحث يف الفكر اإلسالمّي، من لبنان.  (١(
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نقلًة  املعارف اإلسالمّية، شّكل  بناًء جديدًا يف  أّنه أّسس  يّدعي  الكالم اإلسالمّي، كام 
يف  اإلسالمّية  النظرّية  اكتشاف  يف  اجتهد  حيث  النظرّية«،  »فقه  أسامه  ما  إىل  جوهرّيًة 

ميادين متعّددة، ما تزال املدرسة اإلسالمّية يف أمسِّ احلاجة إليها.

ز املؤّلف عىل بيان التكامل املعريّف يف سائر أوجه احلياة؛ كام تعكسه النظرّية  وقد ركَّ
اإلسالمّية. وعىل بيان األساس املتمّثل بالنقلة اجلوهرّية يف التعامل مع النَّّص، من حدود 
اللفظ واملعنى اللغوّي، إىل آفاق الُبعد االجتامعّي واألهداف العليا، يف ما أسامه الشهيد 

در »ُروَح الرشيعة«. الصَّ

الشهيد  فكر  من  جوانب  تناولت  التي  املحاوالت  من  حماولة  الدراسة  هذه  وُتعّد 
تستحق  دراسة فكر شخصّية  إىل  التفاتته  املؤّلف عىل جهوده وعىل  ، وُيشكر  الصدر
الدراسة؛ بل تستحّق التعّمق يف ما قّدمته من طروحات فكرّية نستطيع القول إهّنا تؤّسس 
الطريق ومتّهده لتأسيس مدرسة جديدة يف آلّيات التعامل مع النّص الدينّي، يمكن من 
املوضوعات  يشمل  جديد  اجتهادّي  بمنهج  متكاملة  إسالمّية  نظرّيات  تقديم  خالهلا 

احلياتّية كاّفة. 

ويتأّلف الكتاب من مقّدمة وبابني وخامتة:

التجديد،  معنى  فيها  املؤّلف  يرشح  واإلشكالّية:  الرضورة  التجديد:  املقدمة:   -
ومعنى االجتهاد ورشوطه املختلفة، وحتوي مدخاًل متهيدّيًا يتناول سرية الشهيد 

الصدر وحميطه االجتامعّي والسيايّس.

الباب األّول: التجديد يف املنهج وبناء النظرّية اإلسالمّية: يتناول املؤّلف يف هذا   -
در من خالل أبحاثه يف بناء النظرّية يف  الباب النِّتاَج الفكريَّ عند الشهيد الصَّ

جماالت عّدة، ويقسم هذا الباب إىل أربعة فصول:

• الفصل األّول: نظرّية املعرفة وإعادة صياغة علم الكالم اإلسالمّي: يعرض املؤّلف 	
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در فيها. فيه -باختصار وتركيز- نظرّية املعرفة وجوهر فكرة الشهيد الصَّ

• الفصل الثاين: فقه النظرّية أو األفق االجتامعّي يف الفقه: يدرس فيه املؤّلف 	
اإلطار  إىل  الفردّي  التقليدّي  إطاره  من  اإلسالمّي،  الفقه  يف  النوعّية  النَّقلة 
السيد  قّدمه  وما  اإلسالمّية،  بالنظرّية  ذلك  وعالقة  االجتامعّي،  احليوّي 

الصدر يف هذا املجال.

• الفصل الثالث: النظرّية القرآنّية: يعرض فيه املؤّلف مرشوع بناء النظرّيات 	
كام  الكريم،  القرآن  تناوهلا  التي  املختلفة  واحلياة  الفكر  ميادين  يف  القرآنّية 

. فهمها الشهيد الصدر

• بشكل 	 فيه،  ويعرض  التاريخ:  تفسري  يف  القرآنّية  النظرّية  الرابع:  الفصل 
عاّم، وجهات النظر املختلفة يف تفسري التاريخ يف الفكر اإلسالمّي، وبشكل 

خاّص، نظرّية الشهيد الّصدر يف »السنن التارخيّية«.

إىل  ويقسم  السيايّس،  الفكر  بميدان  خيتّص  السيايّس:  املرشوع  الثاين:  الباب   -
فصلني:

• الفصل األّول: الفكر السيايّس اإلسالمّي احلديث واملعارص: ُيسّلط املؤّلف 	
فيه الضوء عىل الفكر السيايّس اإلسالمّي احلديث واملعارص بشكل عاّم.

• الفصل الثاين: النظرّية السياسّية عند الصدر وتطّورها: يستوعب هذا الفصل 	
. در ُبنية النَّظرّية السياسّية عند الشهيد الصَّ

إعادة  رضورة  خالصتها:  مهّمة؛  توصيات  بخمس  املؤّلف  فيها  خرج  اخلامتة:   -
البعد  عىل  االهتامم  تركيز  مع  الــرتاث،  مع  التعامل  يف  املّتبعة  املناهج  يف  النظر 

االجتامعّي للنّص الدينّي.
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ثانيًا: أبرز طروحات الكتاب:

املقّدمة )من صفحة 9 إىل صفحة 64):

١- عّرف الكاتب التجديد بأّنه حركة واعية وإرادة فاعلة وطاحمة للنهوض باحلارض 
والتأثري يف املستقبل إلحالل قيم جديدة، ناجتة عن ثقافة متجّذرة يف النفوس ال 
امليادين  املتواصل يف  التجديد هو االجتهاد  تعرف االستسالم. وبعبارة أخرى: 

كّلها، وليس يف علوم الرشيعة وحدها)١).

املختّصني  اجتهاد  أي  »اجتهاد ُخصوص«؛  فيكون عىل مستويني:  االجتهاد  أّما 
اخلرباء يف ميادين ختّصصاهتم، و«اجتهاد عموم«؛ أي اجتهاد عموم الناس يف كّل 

ما له صلة بشؤوهنم احلياتّية، ومنها املعرفّية.

٢- يقّسم املؤّلف االجتهاد إىل مطلق وجزئّي، ويرى أّن فقهاء السنّة ابُتلوا باالجتهاد 
اجلزئّي التابع للقواعد املعّدة يف القرون املتقّدمة، وأّما فقهاء الشيعة فهم يتبنّون 
املدرسة  يف  أشّقائهم  عن  خيتلفون  ال  عملّيًا  ولكنّهم  نظرّيًا؛  املطلق،  االجتهاد 

الفقهّية السنّّية، وهذه هي العقدة الرئيسة بنظره يف عملّية إنتاج املعرفة.

عىل  ال  التلقني  عىل  قائمة  التعليمّية  مناهجنا  بأّن  املشكلة  سبب  املؤّلف  ويعّلل 
االجتهاد؛ لذا تعّثرت حركة االجتهاد ومساعي التجديد.

قراءة  تراثنا  قراءة  )إعــادة  الداخل  من  بتجديد  يكون  احلّل  إّن  املؤّلف  يقول   -٣
استيعاب  وعىل  جهة،  من  هويتنا  عىل  املحافظة  عىل  قادر  أكاديمّية(  موضوعّية 
املتغرّيات ومواكبة تيار النهضة العاملّية من جهة أخرى؛ وبعبارة أخرى: تشكيل 

الفكر اإلسالمّي وفق دعائم ثالثة: 

أ- اعتامد فقه مقاصد الرشيعة أو روح الرشيعة. 

مل يعِط املؤّلف هنا تعريًفا اصطالحّيًا جامعًا مانعًا للتجديد.  (١(
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املنطق  اجلديد حمّل  االستقرائّي  املنطق  مرتكز عىل  جديد  اعتامد علم كالم  ب- 
األرسطّي. 

ج- إعادة كتابة التاريخ اإلسالمّي برّمته لكونه ماّدة الثقافة والفقه وعلم الكالم.

٤- عرض املؤّلف يف مدخل متهيدّي من املقّدمة سرية الشهيد الصدر وشأن أرسته 
البيئة السياسّية التي نشأ فيها  عىل الصعيدين العلمّي والسيايّس. ثّم تعّرض إىل 
السيد الصدر يف النجف األرشف، وكيف عايش األحداث السياسّية كّلها يف 
العراق، وتفاعل معها سلبًا وإجيابًا. بعد ذلك تكّلم عن مكانة الصدر العلمّية 
وأبحاثه،  مؤّلفاته  أهّم  عناوين  رسد  ثّم  عرش.  السابع  عامه  يف  املبكر  واجتهاده 
خصوصًا كتاب »فلسفتنا« )١959م( الذي ناقش فيه مقوالت احلركة الشيوعّية 
التي كانت يف أوجها يف العراق، واملدارس الفلسفّية املاّدّية بشكل عاّم، واملاّدّية 
فيه  نقد  الذي  )١9٦١م(،  »اقتصادنا«  كتاب  تاله  ثّم  خاّص،  بشكل  اجلدلّية 

النظرّية االقتصادّية املاركسّية.

إىل   67 صفحة  )من  اإلسالمّية  النظرّية  وبناء  املنهج  يف  التجديد  األّول:  الباب 
صفحة 206):

الــذايّت«،  »املنهج  وهو  املعرفة،  إنتاج  يف  الشهيد  السيد  مذهب  املؤّلف  بنّي   -١
املعارف  إليهام  َقْبلّيني فقط تستند  ثّمة مبدأين عقلّيني  أّن  املذهب  وخالصة هذا 
إنتاج  وعملّية  االحتامل.  حساب  وبدهيّيات  التناقض،  عدم  مبدأ  مها:  البرشّية؛ 
املعرفة تكون باستنتاج معارف ثانوّية من استقراء املصاديق عرب التوالد الذايّت؛ 
لتنتج تعمياًم استقرائّيًا. وبعبارة أخرى: العلم بالتعميم ينشأ فقط عن طريق العلم 
األّولّية.  القضايا  إىل  الرجوع  إىل  احلاجة  املستقرأة، من دون  باألمثلة والشواهد 
وقد طّبق السيد الشهيد هذا املنهج يف توليد املعارف يف علم الكالم، أي اعتمده 

منهجًا لالستدالل عىل أصول الدين؛ كوجود الصانع مثاًل)١).

يمكن مراجعة دليل السيد الشهيد عىل وجود الصانع باملنهج االستقرائي يف الكتاب، ص8٢-8٣.  (١(
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»الفهم  نظرّية  وهي  النّص؛  فهم  يف  الشهيد  السيد  نظرّية  املؤّلف  عرض   -٢
االجتهاد  فيه  املبتىل  للنّص  الفردّي  الفقه  أو  الفهم  مقابل  للنّص«  االجتامعّي 
اللفظّي  الفهم  دور  ينتهي  للنّص من حيث  االجتامعّي  الفهم  ويبدأ  اإلسالمّي. 
فيعطي  االجتامعّي،  االرتكاز  خالل  من  الثانية  اخلطوة  يف  ليقرأ  له،  واللغوّي 
الشهيد  شّيده  ثاٍن  مبدأ  مع  يتعاضد  للنّص  االجتامعّي  والفهم  جديدة.  ثمرات 
، وهو مبدأ »روح الرشيعة«؛ أي استكشاف مبادئ عاّمة ومشرتكة من  الصدر
خالل األحكام اجلزئّية تسعى الرشيعة إىل حتقيقها واحلفاظ عليها، فيرّشع الفقيه 

عىل أساس ذلك أحكامًا أخرى حتّقق هذا اهلدف املبتغى)١).

وهو  باكرًا،  أمّهّيتها  الصدر  الشهيد  أدرك  التي  املسائل  من  هو  النظرّية  فقه   -٣
بديل من الفقه التجزيئّي السائد الذي ال يستطيع أن يقّدم نظرّيات اإلسالم يف 
املوضوعات احلياتّية املختلفة، وقد مارس السيد الشهيد هذا املنهج يف استنباط 
النظرّية اإلسالمّية يف االقتصاد؛ وخالصته: أْن يستكشف الفقيه البناءات العلوّية 
للرشيعة، عرب تناول األحكام املرتبطة باملوضوع املعالج، مع األخذ بعني االعتبار 

وجود منطقة فراغ يف الرشيعة تركها املرّشع للحاكم؛ لكي يمألها)٢).

٤- متّيز الشهيد الصدر بتنظريه الستنباط نظرّية اإلسالم يف املوضوعات وطّبقها 
املوضوعات  إىل  القرآنّية  النظرة  ليستنبط  ضوابط-،  -ضمن  الكريم  القرآن  يف 
املختلفة، من دون أن يبدأ عمله من النّص القرآيّن؛ بل يكون انطالقه من واقع 

د بني التجربة البرشّية وبني القرآن الكريم)٣). احلياة، حماوالً أن يوحِّ

هذا  اخلاّصة يف  الصدر  نظرّية  املؤّلف  استعرض  التاريخ،  فلسفة  صعيد  5- عىل 
هو  واإلرادة(  )الفكر  لإلنسان  الداخيّل  املحتوى  أنَّ  وخالصتها:  املجال، 
هبدف،  مرتبطة  غائّية  حركة  التاريخ  حركة  وأنَّ  التاريخ،  حركة  يف  األســاس 

يمكن مراجعة بعض من هذه األهداف يف الكتاب، ص١١٢-١١5.  (١(
ملراجعة يشء من األمثلة عىل منطقة الفراغ، انظر، ص١٢٣.  (٢(

ملراجعة أنموذج تطبيق هلذا املنهج، انظر: الكتاب، ص١٦٢.  (٣(
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ك  ا حركة مشدودة إىل املستقبل، فاملستقبل هو املحرِّ وليست سببّية فقط؛ أي إهنَّ
من  ك  يتحرَّ وإنَّام  فعاًل؛  معدوم  املستقبل  وهذا  التاريخ.  أنشطة  من  نشاط  أليِّ 
ك واملدار حلركة التاريخ؛ إذ يمتزج  خالل الوجود الذهنّي الذي هو احلافز واملحرِّ
املستقبل  فاعلّيـة  ق  تتحقَّ وبامتزاجهام  واإلرادة،  الفكر  الذهنّي  الوجود  هذا  يف 
وحتريكه؛ فالعالقة -إذًا- بني املحتوى الداخيّل لإلنسان )الفكر واإلرادة( وبني 
البناء الفوقّي والتارخيّي للمجتمع، هي عالقة تبعّية، أي عالقة سبب بمسبِّب؛ 
فكلُّ تغريُّ يف البناء الفوقّي والتارخيّي للمجتمع إنَّام هو مرتبط بتغريُّ هذا املحتوى 

الداخيّل لإلنسان.

الباب الثاين: املرشوع السيايّس )من صفحة 209 إىل صفحة 288):

١- تشّكل احلكومة اإلسالمّية يف نظر السيد الصدر رضورة دينّية وحضارّية يف آن 
واحد، حيث كان يرى -يف مرحلة نشاطه السيايّس األّول- رضورة العمل احلزيّب؛ 
الفكر اإلسالمّي، وهو ما قاده إىل  تأثريًا يف نرش  ألّنه األسلوب األفضل واألكثر 
حتديد ثالث مراحل حلزب الدعوة اإلسالمّية الذي أّسسه؛ وهي: مرحلة التكوين 

والتغيري الفكرّي لألّمة، ثّم مرحلة العمل السيايّس، ثّم مرحلة استالم احلكم.

٢- بخصوص أساس نظام احلكم، تنّقل السيد الصدر بني نظرّيات ثالث يف مراحل 
التي كتبها  عمله السيايّس، فبدأ باعتامد »نظرّية الشورى«، ووّثق ذلك يف األسس 
حلزب الدعوة، ثّم ختىل عن مبدأ الشورى ليتبنّى نظرّية »والية الفقيه«، ليعود ويتبنّى 
يف هناية املطاف نظرّية وسطّية جتمع بني مبدَأي الشورى ووالية الفقيه، وقد انعكس 

ذلك يف بحوثه األخرية التي ضّمنها كتابه »اإلسالم يقود احلياة«.

املفاصل  حّدد  فقد   ، الصدر الشهيد  تبنّاها  التي  الوسطّية  النظرّية  عىل  بناًء   -٣
األساسّية يف دستور الدولة اإلسالمّية باآليت: 

أ- اهلل سبحانه هو مصدر السلطات مجيعًا. 
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الرشيعة  أحكام  أخرى:  وبعبارة  الترشيع،  مصدر  هي  اإلسالمّية  الرشيعة  ب- 
الثابتة تعّد -بقدر صلتها باحلياة االجتامعّية- جزءًا ثابتًا من الدستور؛ سواء 
ُنّص عليها رصحيًا فيه أم مل ُينّص. ثّم إّن كّل موقف للرشيعة حيتوي عىل أكثر 
السلطة  املناسب بعهدة  البديل  البدائل، ويكون اختيار  فيه  من اجتهاد يعترب 
اإلسالمّية،  الرشيعة  يف  حاسم  موقف  وجود  عدم  حاالت  ويف  الترشيعية. 
يتعارض مع  القوانني، عىل أن ال  تراه صاحلًا من  الترشيعية ما  السلطة  تسّن 

الدستور. 

ج- السلطتان الترشيعّية والتنفيذّية قد ُأسندت مارستهام إىل األّمة. 

املمّثل  فيكون هو  الرشعّية،  الناحية  اإلمام من  العاّم عن  النائب  املرجع هو  د- 
األفراد  ترشيح  يميض  أو  ويرّشح  للجيش،  األعىل  والقائد  للسلطة  األعىل 

الذين يتقّدمون للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذّية. 

هـ- األّمة هي صاحبة احلّق يف الرعاية ومحل األمانة، واخلالفة العاّمة هلا، ولكّن 
كّل ذلك يكون حتت إرشاف املرجع.

، والتي -حسب ما يراه املؤّلف- مل يفصل  ٤- مواصفات املرجع بنظر السيد الصدر
املواصفات  هذه  السائد.  احلوزوّي  وللجّو  العاّم  للعرف  مراعاة  الشهيد  فيها 

ذكرها الشهيد بتلميحات وباختصار، وهي:

أ- أن يكون عاملًا عىل مستوى استيعاب الرسالة. 

ب - أن يكون عادالً عىل مستوى االلتزام هبا والتجّرد عن اهلوى. 

ج - أن يكون واعيًا وبصريًا بالواقع القائم املعارص له وَكُفوءًا يف ملكاته النفسّية.

ثالثًا: تقويم الكتاب:

من  يكن  مل  املؤّلف  أّن  إىل  اإلشــارة  من  بّد  ال  تفصييّل،  بشكل  الكتاب  قراءة  بعد   
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املتخّصصني بعلوم الرشيعة يف بداية مسريته العلمّية؛ بل كان ختّصصه يف علم الفيزياء، 
 – نجده  ولكنّنا  والشعبّي،  احلــوزوّي  بكادرهيا  الشيعّية  للبيئة  معايشًا  يكن  مل  إّنه  كام 
احلوزوّية  وببيئته  العلمّية  الصدر  الشهيد  كّله- حميًطا بشخصّية  الرغم من ذلك  عىل 
والسياسّية املحيطة به، ومّطلعًا بشكل كبري عىل نظرّياته، وفامهًا هلا، وقد عرضها خري 

عرض؛ لذا فالكتاب ُيشاد به، وهو مفيد ومهّم، وُينَصُح بقراءته بشكل تفصييّل متدّبر.

ويمكن تسجيل مأخذ عىل املؤّلف؛ وهو أّنه أسهب يف عرض سرية الشهيد الصدر 
بام يقارب )٣٤ صفحة(، وال يمكن إنكار فائدهتا، ولكنه كان من األفضل لو استغنى 
عنها حرصًا عىل علمّية الكتاب؛ إذ إّن غرض الكاتب -كام بنّي هو- عرض أهّم نظرّيات 

، وهو غرض علمي حيصل من دون ذكر السرية املشهورة. الشهيد الصدر

قبل  متهيدّية  مقّدمات  ِذكر  يف  توّسع  أّنه  وهو  عليه؛  آخر  مأخذ  تسجيل  يمكن  كام 
أكثر يف ذكر  للتوّسع  فيها  يمكنه اإلمجال  ، وكان  الصدر الشهيد  نظرّيات  استعراض 

األمثلة التطبيقّية هلذه النظريات؛ فلعّل هذا كان فيه فائدة أكثر للقارئ.

وُيشهد للمؤلِّف أمانته العلمّية ودّقته يف اإلحالة عىل املصادر واملراجع، كام ُيشهد له 
تتّبعه آثار الشهيد الصدر وكلامته، حيث اعتمد يف استيضاح نظرّياته عىل كلامته نفسها، 

ال عىل ما ُكتَِب من رشوحات عليها. 

كام ُيشهد للكاتب لغته العلمّية الرصينة والواضحة، التي يستسيغها القارئ، فال يمّل 
من قراءة الكتاب.

ويف النهاية ُيشكر املؤّلف عىل جهده يف دراسته هذه، عىل أمل أن ُتستكمل بدراسات 
أوسع وأعمق عن هذه الشخصّية العلمّية الفريدة، واهلل من وراء القصد.


