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ملف العدد

علم أصول الفقه
دراسة يف منهج الفهم ورؤى التجديد(*)--1السيد حسني إبراهيم

(((

خالصة
أصول الفقه هو منهج الفقه ،ومنطقه ،وآلته املعرف ّية التي هبا يسلك الفقيه يف دروب

وأسسوا يف بعض مباحثه األساس ّية مباين
االستنباط .وقد أبدع املسلمون يف هذا العلمّ ،
العقالئي ،التي شكّلت أساس ًا لفهم املراد
العريف
بحج ّية الظهور
فهم املراد ،ليخرجوا
ّ
ّ
ّ
حج ّية الظهور الفقه إىل
اجلدي من ظواهر القرآن والسنّة .وقد تعدّ ى استخدام قاعدة ّ
ّ

تضمن القسم األول املنشور هنا وصف ًا ملنهج
(*) ُق ّسمت هذه املقالة قسمني؛ ُينرش الثاين منها يف العدد الثالث ،وقد
ّ
الديني ،وبعض اخلطوات التي قام هبا األصول ّيون املسلمون لتطوير األصول ومنهج الفهم فيه.
النص
أصول الفقه يف فهم ّ
ّ
ويتضمن القسم الثاين اإلجابة عن سؤال إمكان اسرتفاد منهج أصول الفقه يف الفهم من اهلرمنيوطيقا احلديثة .وركّزت
ّ
ٍ
وتطورها،
وبخاصة القرآن الكريم منه -عىل نشأة اهلرمنيوطيقا
اإلسالمي
الديني
النص
ّ
ّ
اإلجابة -بعد مقدّ مة يف طبيعة ّ
ّ
ّ
ثم اإلجابة -بعد ذلك -عن سؤال
اآلراء،
هذه
عىل
ة
ي
نقد
مالحظات
ذكر
ثم
الفلسفية،
وذكر آراء بعض أعالم اهلرمنيوطيقا
ّ
ّ
ّ
ٍ
إمكان االسرتفاد وحدوده .ويخُ تم القسم الثاين بسؤال عن إمكان االسرتفاد من العلوم اإلنسان ّية واللغو ّية.
وقد حافظنا عىل شمول اخلالصة والكلامت املفتاح ّية ملضمون املقالة ك ّله إحاط ًة بالبحث وربط ًا جلز َئ ْيه.
اإلسالمي ،ورئيس حترير جم ّلة االجتهاد املعارص ،من لبنان.
((( باحث يف الفكر
ّ
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التفسري والكالم وغريمها.

والعلوم تسعى دائ ًام  -بسعي أهلها -إىل تطوير أدواهتا ومناهجها؛ من هنا كان تط ّلع

أصول الفقه إىل روافد معرف ّية تغني آلته املنهج ّية وتدفعها .وقد ّ
أطل البحث عىل بعض
ثم نحا إىل
حماوالت التجديد أو اجتاهاته عند األصول ّيني والعلامء يف العقود األخريةّ ،
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النص
طرح السؤال
املتكرر :هل يمكن أن ُيسرتفد من اهلرمنيوطيقا ومناهجها يف قراءة ّ
ّ
الديني؟
ّ
واإلجابة تقتيض حتديد معنى اهلرمنيوطيقا؛ فهي يف بعض مراحلها كانت تعني

التفسري ،وربام فهمها بعضهم منهج ًا للفهم .وبذا ال يتناىف منهج أصول الفقه مع جذر

الديني.
النص
املصطلح وبعض تارخيه ،بل هو نفسه يقوم منهج ًا للتفسري وفهم املراد من ّ
ّ

ولك ّن اهلرمنيوطيقا احلديثة أرست نسب ّية الفهم ،وتارخي ّية املقاربة التفسري ّية.

ّ
إن هذا البحث يريد  -عرب اإلجابة عن هذا السؤال َ -ف ْه َم إمكان اسرتفاد اهلرمنيوطيقا

وإبراز أمثلة ملوارد التقاطع وإمكان ّية االشرتاك ْ
إن قلنايف جتديد مباحث أصول الفقه،
َ
بعدم قبول منهج األصول للسائد يف اهلرمنيوطيقا الفلسف ّية احلديثة واملعارصة-؛ فأصول
باحلق من
الفقه -من خلف ّية كالم ّية -ينظر إىل القرآن الكريم بوصفه كتاب اهلدى النازل ّ

يصح
ّ
احلق بيان ًا للناس ،واهلل -تعاىل -خيربنا فيه عن واقع موجود يف اللوح املحفوظ ،فال ّ
املفس بعد ًا مل يرده اهلل تعاىل.
أن تضيف ذات ّية رّ
والنتيجةّ :
النص
موضوعي
أن أصول الفقه حياول بناء منهج
معياري يف التعامل مع ّ
ّ
ّ
الديني ،فيه نسب ّية يف الفهم غالب ًا ،ولكنّها نسب ّية ظنّ ّية عقالئ ّية رضيها الشارع ،وقام القطع
ّ
وجودي تقاربه نسب ّية الفهم
عىل اعتبارها يف الفقه .وهي نسب ّية يف الفهم مع وجود واقع
ّ
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الناص ،وخروجه من عباءة
النص ملراد
ّ
هذه .وأصول الفقه -بالتايل -ال يقبل جتاوز ّ
مرادهْ ،
وإن كان يسعى إىل حتسني عمل ّية الفهم دائ ًام .ومسألة قرائن الفهم مفتوحة جدّ ًا يف

أصول الفقه ،يمكن أن تتّسع لبعض ما أورده من ّظرو اهلرمنيوطيقا الفلسف ّية ،لك ْن بوجهة
نظر أصول ّية.
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ثم ملاذا يكثر الكالم عن اهلرمنيوطيقا وأصول الفقه والتفسري ...وال يكثر عن اسرتفاد
ّ

أصول الفقه من علوم تتكئ عليها اهلرمنيوطيقا يف الفهم كالفيلولوجيا واللسان ّيات
عموم ًا ،والسيامنطيقا خصوص ًا ،ومن بعض مناهج العلوم اإلنسان ّية؛ كعلمي النفس
ملف العدد

واالجتامع؟!

مصطلحات مفتاح ّية:

العريف ،األصول ّيون،
حج ّية الظهور
النص
الديني ،املنهجّ ،
أصول الفقه ،فهم املرادّ ،
ّ
ّ

حج ّية ظواهر القرآن ،تطوير األصول ،حماوالت التجديد،
األخبار ّيون ،مرجع ّية القرآنّ ،
واالجتامعي ،الزمان
الفردي
املوضوعي ،قرائن الفهم ،الفهم
يت ،الظهور
ّ
الظهور الذا ّ
ّ
ّ
واملكان ،املقاصد ،أخطاء الفهم ،روافد أصول الفقه ،اهلرمنيوطيقا ،العلوم اللغو ّية،

العلوم اإلنسان ّية واالجتامع ّية...
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بني يدي البحث:
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ذهب بعض الباحثني إىل َّ
أن احلضارة اإلسالمية حضارة فقه((( ،وعىل الرغم من
املبالغة يف هذا االختزالّ ،
فإن هذا ُيربز دور الفقه يف حياة األ َّمة اإلسالم َّية ،ودور العلم
عنيت به:
الذي يعطي الفقه قواعده الكل ّية وعنارصه املشرتكة ،ويحَ كم عملية االستنباط،
ُ
علم أصول الفقه.
وقد ذهب باحثون آخرون كالشيخ مصطفى عبد الرازق إىل َّ
أن العلم الذي أبدع فيه
املسلمون هو علم األصول بش ّقيه :أصول الدين ،وأصول الفقه؛ ولذلك عني تلميذه
الدكتور عيل سامي ّ
النشار يف كتابه« :مناهج البحث عند مفكري اإلسالم» بالرتكيز عىل
منهج البحث عند األصوليني واملتكلمني(((.

والوضعي ،وبالوظيفة
التكليفي،
الرشعي:
يزود املسلم باحلكم
والفقه هو العلم الذي ّ
ّ
ّ
ّ

النص((( ،فينظر املؤمن من خالله إىل احلياة وموضوعاهتا ،ويتخذ
العمل ّية يف مورد غياب ّ

يزود اجلامعة باألحكام االجتامع ّية والوظائف
مواقفه وأفعاله وتروكه عىل أساسه ،وهو ّ
العمل ّية ،وحيدّ د هلا ميزان املواقف واألفعال والرتوك يف أحكامه التكليف ّية ووظائفه
العمل ّية ،و ُيؤ ِّمن قانونه ما حتتاجه من أحكام وضع ّية.
أما أصول الفقه ،فهو منطق الفقه وميزانه يف ذلك ك ِّله ،ومنهجه الذي بآلته ينهج

الفقيه ،ويسلك يف دروب االستنباط؛ هذا مع عدم إغفال أمهية علوم أخرى كاحلديث،

والرجال ،والعرب ّية ،والقواعد الفقه َّية ،وغري ذلك.
والدّ راية ّ

وال بدَّ من التنبيه -بني يدي البحث -إىل ّ
أن «منهج الفهم» الوارد يف عنوان املقالة هو
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العريب1986 ،م ،ص.96
العريب ،ط ،1بريوت ،املركز الثقايف
اجلابري ،حممد عابد :تكوين العقل
((( انظر:
ّ
ّ
ّ
((( انظرّ :
اإلسالمي ،ط ،3بريوت،
العلمي يف العامل
النشار ،عيل سامي :مناهج البحث عند مفكّري اإلسالم واكتشاف املنهج
ّ
ّ
دار النهضة العرب ّية1404 ،هـ.ق1984 /م ،الباب الثاين يتعلق باملسلمني واألصول ّيني ،والثالث بالفقهاء؛ وراجع إشارته
الكالمي
إىل منهج البحث عند املسلمني ص9؛ وانظر –أيض ًا -إشارة :حنفي ،حسن« :اهلرمنيوطيقا والتأويل» ،االجتهاد
ّ
الرفاعي ،سلسلة قضايا إسالم ّية معارصة ،ط،1
متنوعة يف الكالم اجلديد ،-حوارات أجراها عبد اجل ّبار
مناهج ورؤى ِّّ
بريوت ،دار اهلادي1422 ،هـ.ق2003/م ،ص.312
((( سنركِّز أكثر يف هذا البحث عىل أصول الفقه عند الشيعة واستعامل املصطلحات هنا يومي إىل ذلك ،لكننا يف قضايا املنهج
السنّة.
والتجديد سنطل عىل جهد الباحثني ّ
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النص ُيميل عىل البحث توسعة وتضييق ًا؛ والتوسعة جلهة
النص
الديني؛ وفهم ّ
منهج فهم ّ
ّ
َّ
يعم سائر القرآن والسنّة(((.
النص بمعناه
ّ
النص ليس ّ
أن َّ
اخلاص يف مقابل الظاهر ،بل ُّ
أصول الفقه صالح -بوصفه آلة علم ّية -لدراسة أقوال الصحابة والتّابعني ،عىل الرغم

ملف العدد

تعم عند الشيعة االثني عرش ّية سنّة املعصومني األربعة عرش
والسنَّة ُّ

 ،ومنهج

السنّة .ولك ّن دخول
من اخلالف األصو ّيل يف ّ
حج ّية هذه األقوال يف أصول الفقه عند أهل ّ

الرشعي
هذه األقوال -عدا أقوال املعصومني عند اإلمام ّية اإلثني عرشية -يف الدليل
ّ
اللفظي يعوزه الدليل .والعربة بالدليل ال بصالح ّية أصول الفقه بوصفه منهج ًا للفهم.
ّ

اإلسالمي ،ال جهة تضييق .والبحث ال يشمل
الديني
النص
وهذه جهة ضيق يف معنى ّ
ّ
ّ
ّ
احلجة أساس ًا؛ ففي
كل أصول الفقه ،بل اجلزء الذي يتعلق بمباحث األلفاظ ومباحث ّ
حجة أم ال.
األول ُيبحث عام يظهر من األمارة مثالً ،ويف الثاين عن كون ذلك الظهور ّ
ّ

النص باملعنى
الرشعي غري
وقد يسأل سائل عن إمكان دخول الدليل
اللفظي يف ّ
ّ
ّ

«النص» أوظهوره يف األلفاظ يرصفنا عن إدخاله
املوسع السالف ،ولك ّن انرصاف لفظ
ّ
ّ
يف البحث.

وبعدُ  ،فإن البحث سيحاول -بعد اإلملاع إىل التجربة األصول ّية وفهمها ،واإلشارة إىل

حماوالت تطويرها -أن ينظر يف إمكان تطوير أصول الفقه عىل ضوء احلاجات املعارصة،
واالجتامع ّية ،وسيلحظ إمكان اسرتفاده من مناهج بعض العلوم اإلنسان ّية ،ومن منهج

املسمى باهلرمنيوطيقا(((.
يب
فهم النصوص الدين ّية الغر ّ
ّ

أوالً :يف طبيعة منهج أصول الفقه (أصول الفقه بني االستنباط واالستقراء):
هل أصول االستنباط استنباط ّية قياس ّية ،أم هي ذات منهج يغلب عليه االستقراء ،أم
النص والسلطة واحلقيقة -إرادة املعرفة وإرادة اهليمنة ،-ط،4
للنص :أبو زيد ،نرص حامدّ :
((( انظر يف حتليل الداللة اللغو ّية ّ
النص يف الثقافة اإلسالم ّية يف :مفتاح،
معنى
ومراجعة
ص159-149؛
2000م،
،
يب
العر
الثقايف
الرباط -بريوت ،املركز
ّ
ّ
ّ
يب1999 ،م ،ص.28-17
واقعي ،-ط ،1الرباط -بريوت ،املركز
حممد :املفاهيم معامل -نحو تأويل
الثقايف العر ّ
ّ
ّ
هيمنا يف القسم الثاين من هذا البحث أن
((( يوجد اجتاه ينظر إىل اهلرمنيوطيقا بوصفها منهج ًا ،وهو أمر حمل خالف ،لكن ّ
نواجهها بوصفها منهج فهم.
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هي استنباطية قياس ّية واستقرائ ّية مع ًا؟

ركّز بعض الباحثني عىل الطريقة التحليل ّية االستقرائية التي تسود يف أصول الفقه،
فبنى الدكتور عيل سامي ّ
استقرائي
النشار رؤيته للقياس األصو ّيل عىل أنَّه جتسيد ملنهج
ّ
يتابع مسالك الع ّلة :سرب ًا وتقسي ًام ،وطرد ًا ،ودوران ًا ،وتنقيح مناط ،وكذا احلال يف بعض
علم �أ�صول الفقه -درا�سة يف منهج الفهم ور�ؤى التجديد (-)1

طرق االستدالل األصو ّيل األخرى .وهذا جعل األصوليني وغريهم من علامء املسلمني

القيايس
االستقرائي الذي قابلوا به منطق أرسطو
واضعي منطق جديد هو املنطق
ّ
ّ
ونقدوه(((.
الشاطبي (ت790 :هـ ) إىل التجربة يف
وقد تأ َّثر هؤالء الباحثون بام عدّ وه نزوع ًا من
ّ

بناء الدليل األصو ّيل ،وبناء نظر ّيته يف املقاصد يف كتابه :املوافقات يف أصول الرشيعة(((؛
االستقرائي ،القائم عىل التجربة،
اإلسالمي
تأسس املنهج
ّ
ّ
«فبفضل جمهودات األصول ّيني َّ

يتأسس عىل
تنظمه قوانني بسيطة وحمددة ( )....يف حني كان املنهج
والذي
اليوناين ّ
ّ
ّ
والفلسفي»(((.
الفكري
القياس املشبع بالنظر
ّ
ّ

تعزز عندهم توصيف املنهج األصو ّيلوالتفت بعض الباحثني إىل مسألة أخرى
ّ
يب ،فزادوا
باملنهج
االستقرائي -وهي مشاركة األصوليني «عموم ًا يف فهم الكالم العر ّ
ّ

وطوروه»(((.
يف استقرائهم عىل االستقراء
اللغوي املعروف ،وأغنوا علم أصول النحو ّ
ّ

الغزا ّيل خطوة تصاحل ّية كبرية مع
ولك َّن أصول الفقه عند أهل السنّة خطا مع أيب حامد ّ

ورصح بأنه ال
املنطق
ّ
األرسطي؛ إذ جعل أبو حامد لكتابه( :املستصفى) مقدّ مة منطق ّيةّ ،
وحمك النظر .ويقالَّ :
ّ
الغزا ّيل
يثق بعلم من ال يعرف املنطق ،وصنّف فيه معيار العلم
إن ّ
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((( انظر :الن ّّشار ،مناهج البحث عند مفكري اإلسالم واكتشاف املنهج العلمي يف العامل اإلسالمي ،م.س ،الباب الثاين،
الفصل الرابع ،ص.131-111
الشاطبي ،أبوإسحاق إبراهيم بن موسى ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،رشح وختريج أحاديث :عبد اهلل دراز ،وضع
((( انظر:
ّ
الرتاجم :حممد عبد اهلل دراز ،ختريج اآليات وفهرسة املوضوعات :عبد السالم عبد الشايف ،ط ،1بريوت ،دار الكتب
العلم ّية1425 ،ه.ق2004/م ،كتاب املقاصد ،ص.468-219
اإلسالمي -مسامهة يف النقد ،-سلسلة قضايا إسالم ّية معارصة ،ط ،1بريوت،
((( مهام ،حممد :املنهج واالستدالل يف الفكر
ّ
دار اهلادي1424 ،هـ.ق2003/م ،ص.78
اإلسالمي -مسامهة يف النقد ،-م.س ،ص.79
((( مهام ،املنهج واالستدالل يف الفكر
ّ
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األرسطي إىل العلوم
التصوف ،ولك ّن دخول املنطق
عدل عن هذا عندما انقلب إىل
ّ
ّ
اإلسالم ّية -ومنها أصول الفقه -كثر من بعده(((.

وحج ّيته.
يوجه إىل جدواه
ّ
القايس الذي ّ

ملف العدد

األرسطي َت ْغلب عليه الطبيعة القياس ّية االستنباط ّية ،عىل الرغم من النقد
واملنطق
ّ

األرسطي يف صياغة الدليل
الشيعي دور ًا كبري ًا للمنطق
ونحن نرى يف أصول الفقه
ّ
ّ
ٍ
محيل تقع القاعدة األصول ّية
قياس
األصو ّيل .وكثري ًا ما ُيصاغ الدليل عىل شكل
ّ
أرسطي ّ
نتيجة له؛ لتعود وتدخل مقدمة كربى يف قياس محيل ٍ
الفقهي،
االستنباطي
ثان هو القياس
ّ
ّ
ّ
وهذا يعطي بعد ًا قياس ّي ًا استنباط ّي ًا كبري ًا ملنهج أصول الفقه.
حج ّية القياس
وقد زاد من طبيعة املنهج االستنباط ّية يف كتب األصول عند الشيعة عدم ّ
التمثييل ،الذي يؤدي إىل البحث عن الع ّلة بطريقة حتليل ّية عرب طريقة السرب والتقسيم أو
ّ
عزز هذه الطبيعة غياب بحث
غريها،
وغياب بحث هذا القياس يف كتبهم املتأخرة ،كام ّ
ُ
املقاصد.

أم��ا االس��ت��ق��راءات والتحليالت اللغو ّية التي تبدأ بالنظر يف أعيان األلفاظ،
واستعامالهتا ،واملراد منها انتقاالً إىل فروض نظر ّية ،فهو استقراء بحق((( .ولكنّنا نجد
ّ
أن كتب أصول الفقه القديمة شاركت فيه أكثر من الكتب ّ
املتأخرة واملعارصة؛ فالكتب
القديمة كانت تبني عىل علوم اللغة والبالغة ،وتبدأ يف البحث من أعيان األلفاظ((( ،ال
كـ(افعل) مثالً .وقد ّ
ْ
قل هذا اآلن ،فالبحث يتكئ عىل علوم اللغة والبالغة
من الصيغ
املفصالت القديمة يف أصول الفقه ،ويبحث مبارشة يف معنى صيغة األمر
وحواصل
ّ
ْ
(اغسل ،وال تغسل) .فالتحليل ال يبدأ من
والنهي يف األمارات مثالً ،وليس يف ألفاظ كـ:

األول -إذن -بل تؤخذ نتائج التحليالت السابقة بعد حتليلها وتعديلها فروض ًا الحقة.
ّ
((( انظر :الن ّّشار ،مناهج البحث عند مفكري اإلسالم واكتشاف املنهج العلمي يف العامل اإلسالمي ،م.س ،ص.175-174
((( نريد باالستقراء ذاك القائم عىل أساس التعميم الذي سماّه املسلمون التجربة ،وليس االستقراء التا ّم.
((( يوجد يف املحصول للرازي حممود ً
كثري من املعاجلات اللغوية التي تبدأ من اللفظ ،ومن االستعامل ،لتخرج بنتيجة
مثالٌ -بعد ذلك ،وهي طريقة حتليل ّية استقرائ ّية.
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العلمي القائم عىل أساس التعميم إىل ساحة القياس
وهذا انتقال من ساحة االستقراء
ّ

طبيعي ،وهو شأن العلوم يف مسريهتا
واالستنباط والرتكيب ،برتك مرحلته األوىل .وهذا
ّ

التطور ّية(((.

ورأى الدكتور حسن حنفي ّ
املنهجي الذي استطاع حتويل
أن أصول الفقه «هو العلم
ّ
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استقرائي من حيث هو«علم التنزيل» ،وهوأفضل ما أخرجته
استنباطي
الوحي إىل منهج
ّ
ّ
ّ
مستقل ،بلغة علم ّية عقل ّية»((( ،فأثبت -بقوله-
احلضارة اإلسالم ّية ،من حيث هوعلم

وجود املنهجني يف هذا العلم.

ّ
املتأين يذعن -من خالل املالحظات السابقة -بوجود ذرا َع ِي املنهج يف
ولعل الباحث
ّ

أصول الفقه ذراع االستنباط والقياس ،وذراع االستقراء.

اإلسالمي:
الديني
النص
ثاني ًا :يف منهج أصول الفقه يف فهم ّ
ّ
ّ
والرتكيز هنا عىل أصول الفقه عند الشيعة.

بالنمو عىل ضفاف الفقه شيئ ًا فشيئ ًا براعم كلام احتاج إليها
بدأ علم أصول الفقه
ّ
ظهر ُه
السنّة تأسيسه إىل اإلمام
الشافعي يف الرسالة .ولع ّله هو الذي ّ
ّ
العلامء .وينسب أهل ّ

بشكل ناضجَّ ،
التكون والنشأة .وينسب الشيعة االثنا عرش ّية
متدرجة
ّ
فإن طبيعة العلوم ّ
إىل بعض أصحاب أئمتهم

كابن أيب عمري (ت 217هـ) ،ويونس بن عبد الرمحن (ت

واخلاص ،والناسخ
208هـ ) رسائل وكتابات يف عالج احلديثني املختلفني ،ويف العا ّم
ّ
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الشافعي بعد وفاة اإلمام الصادق سنة (150هـ) بعد والدة
واملنسوخ .وقد ولد
ّ
يونس ،وكانت وفاة الشافعي سنة (202هـ) مقارنة لسنة وفاة يونس ،فال يعلم أيهّ ام أ ّلف
َّأوالً(((.
((( انظر :قاسم ،حممود :املنطق احلديث ومناهج البحث ،ط ،5مرص ،دار املعارف1967 ،م ،ص.57-54
املؤسسة اجلامع ّية للدراسات والنرش،
((( حنفي ،حسن :الرتاث والتجديد-مواقفنا من الرتاث القديم ،-ط ،5بريوت،
ّ
1422هـ.ق2002/م ،ص ،178وقارنه بقوله ص.160
القطيفي ،منري السيد عدنان :الرافد يف أصول الفقه (تقرير حمارضات آية اهلل العظمى املرجع السيد عيل احلسيني السيستاين)،
(((
ّ
املؤرخ العريب1414 ،هـ.ق1994/م ،ص.11-10
ط ،1بريوت ،دار ّ
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وغرضنا -هنا -ليس التأريخ لبداية أصول الفقه ،بل بيان َّ
أن بدايات علم أصول

كون -يف
الفقه تربعمت شيئ ًا فشيئ ًا تلبية حلاجات الفقه نفسه ،وبصورة تدرجي ّية ،وهذا ّ

رأي الشيخ حممد مهدي شمس الدين -له صعوبة ال يزال يعاين منها« :فالذي حصل
أوغريهم يف املدارس األخرى ،كانوا يعاجلون قضايا منفصلة ،وبعد ذلك مجعت هذه

ملف العدد

هو َّ
األول من املح ّققني سواء يف دائرة مدرسة أهل البيت
أن اجليل َّ

 :فقهاء وحمدثني،

موحدة أو أريد هلا أن تكون موحدّ ة .مل يوضع
القضايا وهذه املواقف ،وتأ ّلفت منها نظرة ّ
ٍ
معريف مقصود داخل يف دائرة الوعي بشمول ّيته وأبعاده )...( .فالقصور
ملجال
املنهج
ّ
تكون علم األصول»(((.
ناشئ من ظروف ّ
ويرى الشيخ حممد إسحاق الف ّياض ّ
أن األصول كان موجود ًا قبل استقالله- :بعد

ّ
التطبيقي
املتأخر يف نظر الفي ّاض إنام هو «بذرة التفكري األصو ّيل
ذلك تنظري ًا -وكان
ّ
التطبيقي وتسمية هذه الدراسة بأصول الفقه ،وأما
الفقهي
منفصلة عن دراسة البحث
ّ
ّ
البذرة ،فهي موجودة منذ حدوث الفقه»(((.

ولع ّله ال خالف بني الشيخني (شمس الدين والف ّياض) يف البذرة والثمرة -وجمال

نص شمس الدين يلفت إىل صعوبة بنيو ّية يف أصول
التقاء الكالمني ممكن ،-ولك ّن ّ

الفقه ،لع ّلنا نن ّبه إليها عند طرح آفاق التجديد.

وقد نشأ أصول الفقه عل ًام مركّب ًا من مصادر اللغة ،والنقل ،والعقل .وكان آل ًة منهجية

يتطلب معرفة لغو ّي ًة دقيق ًة ،ومعرفة
نامية تارخي ّي ًا .وكان التعامل مع النقل :قرآن ًا وسنّة
ُ
باألخبار رواية وفقه ًا وسند ًا ورجاالً ،ومعرفة بالتفسري وما يرتبط به (وكثري ًا ما كانت يف
حدود آيات األحكام مع األسف) ،هذا باإلضافة إىل س ّل ٍة من املعارف والعلوم تتفاوت

ٍ
اعتامد.
أمه ّي ًة وحاج ًة ودرجة

الرفاعي ،كتاب :مناهج
((( شمس الدين ،حممد مهدي« :مناهج االجتهاد وجتديد أصول الفقه» ،حوار أجراه معه :عبد اجل ّبار
ّ
التجديد ،سلسلة :آفاق التجديد ،ط ،1بريوت ،دار الفكر املعارص ،ربيع اآلخر 1421هـ.ق2000/م ،ص.16
متخصصة
((( الف ّياض ،حممد إسحاق« :االجتهاد يف الرشيعة اإلسالم ّية نظرة خاطفة» ،فقه أهل البيت(ع) ،جم ّلة فصل ّية
ّ
اإلسالمي طبق ًا ملذهب أهل البيت(ع) ،العدد ،34السنة ،9
اإلسالمي تصدر عن مؤسسة دائرة معارف الفقه
يف الفقه
ّ
ّ
1425هـ.ق2004/م ،ص.41
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ولكن األداة الرئيسة يف املنهج األصو ّيل نمت تارخي ّي ًا ،عىل متابعة الدليلني:

اللفظي ،من كتاب ،وسن ٍّة ،وإمجاع ،وسرية ،وشهرة (عىل
اللفظي وغري
الرشعي
-ّ
ّ
ّ
حج ّية بعضها).
خالف يف ّ
والعقيل.
-ّ
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كام نمت -أيض ًا -عىل حتديد الوظيفة العمل ّية عند غياب الدليل بقسميه السابقني.

النص ،وبالتايل بالدليل
ونحن ذكرنا بني يدَ ي البحث أن عنايتنا -هنا -هي بفهم ّ

اللفظي.
ّ

واخللف ّية التي تعامل هبا أصول الفقه مع هذا الدليل تنطلق من صحة نسبة هذا الدليل
عند الشيعة االثني عرش ّية

إىل اهلل -تعاىل ،-ورسوله كذلك وإىل األئمة املعصومني
كذلك؛ صحيح أن التك ُّفل ببيان سند القرآن وتواتره هو يف علوم القرآن ،ومباحث

حج ّية
النص متواتر ًا ،ويبحث يف ّ
صيانة القرآن من التحريف ،ولك َّن أصول الفقه يتس ّلم ّ
والرجال بمصطلح احلديث وتطبيقه عىل رجاله،
قبول املتواتر .وكذا يتك ّفل علام الدّ راية ّ
ويبحث أصول الفقه عند ذلك يف جواز االستناد إىل خرب الواحد الثقة املفيد للظ ّن ،وهذا

من تعاون العلوم اإلسالم ّية وتساندها(((.

الرشعي املتواتر –يف أصول الفقه -يكون حلج ّية اليقني والقطع
وإثبات الدليل
ّ
بالصدور(((.
ٍ
ِ
احلج َّية لألمارة الظن ّية.
بدليل
بجعل الشارع
تعبدي
وإثبات خرب الثقة -مثالً-
قطعي ّ
ّ
ٍّ
وال تنتهي النوبة -هنا -مع أصول الفقه؛ فإذا أحرزت َّ
رشعي ،فعالم يدل
أن هذا دليل
ّ

هذا الدليل؟.
64

التارخيي بام فيه من حتليل ونقد ،وفروض ،ومجع
((( يتقاطع املنهج املط ّبق يف علم رجال احلديث بشكل كبري مع منهج البحث
ِّ
قرائن ووقائع.
((( للس ّيد حممد باقر الصدر إضافة يف طريقة إثبات املتواتر وجدان ًا يتكئ فيها عىل اإلحصاء ،وحساب االحتامالت ،ما يوصل
وجداين ،عرب تكسري احتامل اخلالف ،وإن مل يرص يقين ًا رياض ّي ًا(.انظر :اهلاشمي ،حممود :بحوث يف علم األصول
إىل يقني
ّ
اإلسالمي1405 ،هـ.ق ،مباحث احلجج واألصول
(تقريرات أبحاث الس ّيد حممد باقر الصدر) ،ط ،1ال م ،مكتب اإلعالم
ّ
األول ،احلجج واألمارات ،ص.)331
العمل ّية ،اجلزء ّ
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وترد -هنا -مباحث كثرية تبدأ من وضع اللفظة الواحدة واالختالف يف معنى

اجلدي؛
التصورية واالستعامل ّية ،وداللة املراد
الوضع ،إىل البحث يف أنواع الدالالت
ّ
ّ
واألخريتان التصديق ّيتان تصدقان عىل أكثر من الكلمة الواحدة .وإدراك داللة املراد
ملف العدد

«قطعي الصدور
اجلدي للكالم عليها الرهان ،ولكن دوهنا ما دوهنا ،فالقرآن الكريم
ّ
ّ
والسنّة ظ ّن يف ظ ّن يف الغالب صدور ًا
ظني الداللة» كام يقال ،بل فيه املتشابه واملجملُّ ...

وداللة ،وإن اشتهر هّأنا «ظن ّية الصدور قطع ّية الداللة»؛ فكثري منها بل أكثرها احتام ّيل
األخص الذي يقابل الظاهر-
فالنص -باملعنى
ظني الداللة؛
ّ
ّ
الصدور ،وأكثرها -أيض ًاّ -
والسنَّة مع ًا.
قليل إذا قيس بالظاهر يف القرآن ُّ
ولذلك كان أكثر اشتغال األصوليني -هنا -يف حماولة تقعيد كيفية االستظهار ،فبحثوا

يف األوامر والنواهي ،واملفاهيم ،والعموم واخلصوص ،واإلطالق والتقييد واإلمجال

والتبيني ،واالنرصاف ،وهيئات اجلمل الناقصة والتا ّمة ،واملعاين احلرف ّية ،ومقدمات يف
واملشتق....،
احلقيقة واملجاز ،واحلقيقة الرشع ّية ،واالشرتاك ،والرتادف،
ّ

حج ّيته ،فقام األصول ّيون
العريف من الدليل
ولك ّن الظاهر
الرشعي احتاج إىل إثبات ّ
ّ
ّ
مرة ،وسرية
باالستدالل عىل حج ّية داللة الدليل
الرشعي استناد ًا إىل السرية العقالئية ّ
ّ

املترشعة من أصحاب األئمة
ّ

أخرى.

واحلاصل ّ
أن األصول ّيني ركَّبوا -هنا -قياس ًا أصول ّي ًا يكون
األصغر يف صغراه حتديدَ
ُ
بحج ّية الظهور
دالالت الدليل
الرشعي ،ثم بحثوا يف إثبات صغراه وكرباه؛ ليخرجوا ّ
ّ
اجلدي للموىل .والظنون الظاهرة هي ما يشيع
العقالئي ،التي هي ركيزة فهم املراد
العريف
ّ
ّ
ّ
والسنّة -كام أسلفنا.-
يف الكتاب ّ

(حج ّية ظواهر القرآن
ثالث ًا :أزمة و َعزْمة يف تاريخ أصول الفقه عند اإلمام ّية
ّ

الكريم واملعركة األصول ّية األخبار ّية عند الشيعة):

وإذا كان االحتجاج بظواهر أخبار اآلحاد وختصيص الكتاب هبا قد رفضه الس ّيد

املرتىض من الشيعة ،وبعض العلامء من غريهم ،فإن االحتجاج بظواهر القرآن الكريم
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غلو بعض
شهد معركة بني أهل أصول الفقه ،وأعالم احلركة األخبار ّية ،التي ر ّدت عىل ّ
وفضل به -بعض من
متسك بالسنّةّ ،
األصول ّيني باالعتامد عىل العقل واملنطق ّ
بغلو أكرب َّ
هؤالء -الضعيف منها مع احتامل الصدور عىل آراء العقول «وأوهام ما يف الصدور»،

وبلغت الطا ّمة حدّ إنكار البعض االحتجاج بظواهر القرآن ،ما عزل -عندهم -أبا
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الرشيعة وأ ّمها عن ساحة االستنباط.

واحلر العاميل ،واملح ّقق
ومن أبرز أقطاب هذه احلركة املوىل حممد أمني االسرتابادي،
ّ

متوجات ودرجات متفاوتة يف الشدّ ة واالعتدال .ومل تكن ظواهر القرآن
البحراين ،مع ّ
ّ
السنّة ،بل صارت تابعة يف ذلك لبياهنا .وقد ناقش
حجة مستق ّلة ّ
عند هؤالء ّ
احلج ّية عن ّ

خاصني تفسريه بمن خوطب به،
حج ّية ظواهر الكتاب ّ
بعض رجال احلركة اإلخبار ّية يف ّ
وهم النبي واملعصومون

حج ّية
 ،أو جادل يف حتريف الكتاب بالنقيصة ،ما يؤ ّثر عىل ّ

القرآين ،ويمنع من االعتامد عليه.
ظهور السياق
ّ

وابتدا ًء من عرص الفاضل التوين ،والوحيد البهبهاين الذي حت ّقق معه انحسار املدّ

األخباري وغلبة احلركة األصول ّية ،انتقاالً إىل الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء ومن
ّ

بعدهُ ،ر ّدت حجج األخبار ّيني بطرق خمتلفة ،وحاول األصول ّيون بيان عدم انحصار فهم
ظواهر القرآن باألئمة

؛ بتوجيه َّ
أن األخبار تتحدث عن فهم القرآن ك ّله ،أوفهمه

حق فهمه (التوين والبهبهاين) ،وصوالً إىل تركيز كاشف الغطاء عىل آيات البيان ،وعىل

القرآين ،والتحدّ ي بالقرآن((( ،وتركيز بعض املعارصين كالس ّيد اخلوئي عىل
اإلعجاز
ّ
أن األخذ بالظواهر املكشوفة ليس تفسري ًا؛ َّ
َّ
واملنهي عنه
ألن التفسري كشف للمغ ّطى،
ّ
-عنده -هوتفسري املتشابه الذي يشتبه بعضه ببعض وتفسري القرآن بالرأي((( ،كام ر ّدت
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الشيعي( ،»)2املنهاج ،جملة
األخباري يف الفكر
حب اهلل ،حيدر« :املرجع ّية القرآنية واالجتاه
ّ
((( ملزيد من التفصيل ،انظرّ :
ّ
إسالم ّية فكر ّية معارصة تصدر عن مركز الغدير للدراسات اإلسالم ّية ،العدد ،34السنة  ،9صيف 1425هـ.ق2004/م،
ص.138-115
((( انظر :اخلوئي ،أبو القاسم :البيان يف تفسري القرآن ،ط ،3بريوت ،مؤسسة األعلمي1394 ،هـ.ق1974/م ،ص-167
270؛ وانظر أيض ًا :اهلاشمي ،بحوث يف علم األصول ،م.س ،ج ،4ص.290-286

الدعاوى الناشزة للتحريف بالنقيصة بأد ّلة وافية(((.
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تطورات البحث يف أصول الفقه َّ
طوروا
أن بعض األصول ّيني الشيعة املعارصين ّ
ومن ّ

املتشابه نفسه.

ملف العدد

رأي ًا يف املحكم واملتشابه يمدّ مساحة االحتجاج بظواهر القرآن الكريم عن طريق إحكام
حتركت املسألة يف التفسري عندما قال الس ّيد الطباطبائي صاحب تفسري امليزان
وقد ّ

بإمكان ر ّد املتشابه إىل املحكم ،وإحكامه بذلك .وكان هلذا -من قبلَ -ر ْج ٌع مقارب
عند ابن كثري يف باب التفسري((( ،بل ّ
إن هذا الرأي كان ناضج ًا يف آخر القرن الرابع،

الريض يف «حقائق التأويل»((( .وقد وجدنا معاجلة شبيهة شيئ ًا ما
وقد اختاره الرشيف
ّ

بمعاجلة الطباطبائي عند الس ّيد حممد باقر الصدر يف أصول الفقه ،فقد ذهب إىل إمكان أن
يكون النهي عن اتباع املتشابه هني ًا عن اتباعه وحده طلب ًا للفتنة ،وهذا اإلمكان يتالقى مع
قول من قالُ :أوضح و ُأحكم باملحكم ،فال يكون داخ ً
ال حتت النهي .وقد حاول الصدر

من جهة أخرى ر ّد روايات حرص فهم القرآن باألئمة ألسباب منها وقوع رجال الباطن ّية
يف أسانيدها(((.

وحاصل ما تقدَّ م ،هو َّ
حج َّية مستق ّلة
أن املدرسة األصول ّية االجتهاد ّية جعلت للقرآن ّ

حج ّية
لتتم هلا الدليل ّية يف عمل ّية االستنباط
الفقهي بعدما كانت ّ
ّ
السنّة وغري تابعة هلا؛ ّ
عن ّ

خمصصة ومق ِّيدة ومب ِّينة
للسنّة عند
السنّة ِّ
ّ
األخباري .نعم ،تبقى ُّ
ظواهر القرآن تابع ًة بيان ّي ًا ّ
ومفصلة .ولكن املنهج األصو ّيل مل جيعل دليل ّية القرآن ومرجع ّيته مقدّ مة عىل الدليل
ِّ

((( انظر يف موضوع رد دعاوى التحريف كتايب :معرفة ،حممد هادي :صيانة القرآن من التحريف ،ط ،1قم املقدّ سة ،مؤسسة
احلسيني :التحقيق يف نفي التحريف ،ط ،3قم املقدّ سة ،مركز احلقائق
التمهيد1428 ،هـ.ق2007/م؛ و :امليالين ،عيل
ّ
اإلسالم ّية1426 ،هـ.ق1384/هـ.ش.
((( انظر :ابن كثري ،إسامعيل بن عمر :تفسري القرآن العظيم ،تقديم :يوسف عبد الرمحن املرعشيل ،ال ط ،بريوت ،دار املعرفة،
1412هـ.ق1992/م ،ج ،1ص352؛ وراجع أيض ًا :الكلاّ س ،صالح الدين خليل :التشابه منهج القرآن يف فهم القرآن،
ط ،1دمشق ،دار القادري1422 ،هـ.ق2001/م؛ ص(74-21رأي الكلاّ س) ،ص(83-75أقوال العلامء).
العلوي :حقائق التأويل يف متشابه التنزيل ،رشح :حممد الرضا آل
الريض  ،حممد بن احلسني بن موسى
((( انظر :الرشيف ّ
ّ
كاشف الغطاء ،ط ،1بريوت ،دار األضواء1406 ،هـ.ق1986/م ،ج ،5ص.23/2
((( انظر :اهلاشمي ،بحوث يف علم األصول ،م.س ،ج ،4ص.286-280
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الروائي بل قبلهام يف عرض واحد لناحية احلُ ّج ّية.
السنّي
ّ

هذا تنظري ًا ،أما تطبيق ًا ،ف ُي َعدّ الفقه املستند إىل األصول مقصرِّ ًا يف تطبيق هذه ال َع ْرض ّية
السنّة بالنسبة إىل الكتاب)،
بني القرآن والسنّة (مع األخذ بعني االعتبار -بال شك -كثرة ُّ
السنّة كبري ًا ،وهذا مطلوب ،ولك ّن الرتكيز عىل القرآن
فكان الرتكيز يف أد ّلة االستنباط عىل ُّ
علم �أ�صول الفقه -درا�سة يف منهج الفهم ور�ؤى التجديد (-)1

ال نسب ّي ًا؛ ّ
ولعل ذلك الفرتاض َّ
جاء قلي ً
مفصالً.
أن السنّة حتوي القرآن ّ

تبرصت يف أمر
وح َّق لِقرآين مميز-هو العلاّ مة الطباطبائي -أن يقول بعد هذا« :إن
َ
ُ
هذه العلوم {اإلسالم ّية} وجدت هَّأنا ُن ِّظمت تنظي ًام ال حاجة هلا إىل القرآن أصالً ،حتّى

ثم جيتهد ،وهو مل يقرأ القرآن ،ومل
ثم يتض ّلع هباّ ،
أنّه يمكن ملتع ّلمها أن يتع ّلمها مجيع ًا (ّ )...
يبق للقرآن -بحسب احلقيقة -إال التالوة لكسب الثواب(.(((»)...
يمس مصحف ًا ،فلم َ
ّ
ونحن لو فتحنا موسوعة كموسوعة «جواهر الكالم» يف الفقه لصاحبها املريزا حممد

حسن بن الشيخ باقر ،لوجدنا االعتامد عىل األحاديث واألخبار هو األساس يف عمل ّية

الفقهي.
االستنباط
ّ

وهذه املسألة واحدة من املسائل التي جيب عىل علم أصول الفقه املعارص أن يوليها

عنايته.

نموها:
رابع ًا :يف مصاعب التجربة األصول ّية وآفاق ّ
1ـ مصاعب علم أم أزمة ّأمة؟

قصدت من تعبري التجربة يف هذا العنوان َّ
أن العلوم عليها أن تسعى دائ ًام لتكملة
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عدّ هتا وتطوير مناهجها وأدواهتا ،فهي يف جتربة دائمة وسعي حثيث ،ييش باحلياة و ُي َوشيّ

العلم ،والعلم الناجز هو العلم امليت.

وأصول الفقه -كام قلنا سابق ًا -علم مركّب اشرتك يف تركيبه النقل ،واللغة والعقل.
((( الطباطبائي ،حممد حسني :امليزان يف تفسري القرآن ،ط ،5بريوت ،مؤسسة األعلمي1403 ،هـ.ق1982/م ،ج ،5ص.276
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ٍ
وكثري
وقد نشأ حلاجة االستنباط العمل ّية إليه ،وقد أ ّدى منهجه دور ًا مهماّ ً جد ًا يف الفقه

جواني ًا
الفلسفة التي بقيت نامية يف ذلك الوقت يف األوساط الشيع ّية((( ،ثم صار نموه ّ

رصف ًا؛ ّ
ألن باب النقل بات مسدود ًا ،وباب إبداع األ ّمة يف اللغة والعقل صار حمدود ًا...

ملف العدد

الشاطبي
السنّة يف القرن الثامن بوفاة
من العلوم اإلسالم ّية .وقد توقف ّ
ّ
نموه عند أهل ُّ
جواني ًا عند الشيعة؛ لضمور أكثر روافده من العلوم ،عدا
(790هـ ) ،وبقي ينمو نمو ًا ّ

إن مل نقل أكثر .ونكاد نقول ّ
إن األصو ّيل بحث يف اللغة أكثر من املطلوب منه وأبدع ،لكنّه
يف القرون املتأخرة كان وحده(((.

اجلواين قدرة االستمرار الو ّثابة ،ونحن نتساءل عن
وطبيعي أن يستهلك هذا
التطور ّ
ّ
ّ

التطور الذي أحرزه أصول الفقه عند الشيعة يف السنوات اخلمسني األخرية ،بعد
مدى
ّ
الفورة اإلجياب ّية التي شهدها -قبل ذلك -خالل قرن ونصف القرن من الزمن.

وتقصري أصول الفقه يف االسرتفاد من العلوم املعارصة اللغو ّية واإلنسان ّية هو تقصري

بزوادة املناهج ،عرب تطوير املناهج
األ َّمة ونخبها العلم َّية التي قصرَّ ت عن تزويد األصول ّ
بزوادة موضوعات احلياة
اللغو ّية واللسان ّية ،وطرق االستدالل
العقيل ،وعن رفد الفقه ّ
ّ
املتخصص ،وكم حيتمل من علوم؟!
املعارصة .وكم يطيق الفقيه
ِّ
اليم مكتوف ًا وقال له		
ألقاه يف ّ

تبتل ِ
إ ّياك إ ّياك أن ّ
باملاء

أوالً-َر ْفدُ أصول الفقه -إذن -جيب أن يكون جهد األ ّمة ،وجهد نخبها ،وال عيب ّ

ٍ
بشكل ال ُيصادم الدين ،وقد حصل من هذا يش ٌء يف
يف األخذ واالقتباس مع التكييف

ولعل األ ّيام حبىلّ ...
العقود األخريةّ ..
ولعل ناق ً
يترصف.
ال ّ
يتعرف ،ينقلب واضع ًا ّ

((( أظ ّن ّ
السنّي مع ابن رشد ،وبقائها يف إيران ونواحيها ح ّية متجددة إىل حني ،عالق ًة بالتأ ّثر
أن النحسار الفلسفة عن العامل ّ
الكبري ألصول الفقه عند الشيعة بالفلسفة واملنطق ،وليس ذلك ملجرد األسباب االجتامع ّية التي ذكرها الشيخ شمس الدين
يف أحد حواراته (انظر :شمس الدين« ،مناهج االجتهاد وجتديد أصول الفقه»(حوار) ،م.س ،ص.)23-22
النحوي عند األصول ّيني ،سلسلة:
اللغوي عند األصول ّيني :مجال الدين ،مصطفى :كتاب البحث
((( انظر يف موضوع الدرس
ّ
ّ
قضايا لغوية إسالم ّية معارصة ،ط ،1دار اهلادي ،بريوت1426 ،هـ2005 /م؛ و :احلكيم ،حممد تقي :من جتارب
املؤسسة الدول ّية للنرش1423 ،هـ.ق2002/م.
األصوليني يف املجاالت اللغوية ،ط ،1بريوتّ ،
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درس ُه عالقة علم األصول بالعلوم
وقد نقل عن السيد
السيستاين يف كتاب الرافد ُ
ّ
ّ
(ولعل هلذا عالقة باسم الكتاب) ،وأنّه جعل االستفادة من العلوم املختلفة يف
األخرى
والروائي،
واللغوي،
واملنطقي،
واالجتامعي،
الفلسفي،
ستة حقول:
والقانوين(((.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

النمو:
2ـ يف املصاعب وآفاق
ّ
علم �أ�صول الفقه -درا�سة يف منهج الفهم ور�ؤى التجديد (-)1

وسنفهرس هذه املصاعب واآلفاق يف نقاط متسلسلة:

لح عليه بعض الباحثني هو عدم وجود هرم ّية معرف ّية يف أصول الفقه،
أّ .أول ما ُي ّ
وقد قدّ منا يف (ثالث ًا) َّ
أن األصول أعطت احلج ّية للقرآن الكريم وظواهره بشكل
ّ
حجية َع ْرضية
السنّة ،وبدون إيضاح مرجع ّيته هلا ،فوقعت يف ّ
مستقل عن حج ّية ّ
ال هرم ّية طول ّية بني الثقلني :األكرب واألصغر.

ثم َّ
إن هذه ال َع ْرض ّية مل تتبلور يف الفقه ،وبقي استنهاض القرآن واستثارته غري
كافيني مع حاجة إىل اإلرسال واالسرتسال.

وعالج هذه املسألة أساس عند من ينادي بمرجع ّية القرآن املعرف ّية(((.
ب .موت رافد العلوم اللغو َّية عند العرب ،وحاجة أصول الفقه الشديدة إىل تنمية
مداخله اللغو َّية ،وطرقه يف الفهم واالستفادة .ونحن مع التأنيّ يف هذا املوضوع،
ومع اإلرصار عليه يف آن ،وس ُيذكر يف القسم الثاين من البحث «الذي ُينرش يف
العدد الالحق» بعض أنواع هذه العلوم املطلوبة .وقد ُأملع -قبل قليل -إىل أمه ّية
اللغوي ،ولك ّن الكالم عىل اإلضافة وليس
التارخيي يف البحث
جهد األصول ّيني
ّ
ّ

عىل الركون.
70

ج .جتديد االبتكار يف حقل العلوم العقل ّية؛ يف املنطق خصوص ًا ويف الفلسفة عموم ًا؛
القطيفي ،الرافد يف علم األصول ،م.س ،ص.30-18
((( انظر:
ّ
((( انظر ً
مثال :املريزائي ،نجف عيل« :فلسفة مرجعية القرآن املعرف ّية نظرة من أجل تطوير علم األصول» ،احلياة الط ّيبة ،جم ّلة
فصل ّية ختصص ّية تصدر عن جامعة املصطفى العاملية-فرع لبنان ،العدد ،16السنة ،5خريف2004م1425/هـ.ق،
ص.205-191
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ملا يف ذلك من فوائد عىل حتسني قدرة األصول عىل االستدالل .والنظر فيام أنتجه

مهم لتوسيع املنطق عند املسلمني وتطويره،
الدرس
املنطقي الغر ّ
يب احلديث ّ
ّ
واالستفادة منه يف تطوير أصول الفقه .وقد وجدنا استفادة للشهيد الصدر من

السرية.

ملف العدد

االستقراء الناقص وحساب االحتامالت يف أبحاث التواتر واإلمجاع وطرق إثبات

وهذا يشء مفيد ،ولكن رأى بعض العلامء ّ
أن من احلاجات تغيري لغة العرض يف

أصول الفقه ،وختفيف اللغة املنطق ّية والفلسف ّية ،وهتذيب أصول الفقه من األفكار
الفلسف ّية التي ال عالقة هلا باالستنباط((( ،وبخاصة يف الكتب التعليم ّية .واملرء مع
يصب يف خانة املنهج ،وليس مع ُجدر التعابري الفلسف ّية.
الفلسفي الذي
املنطقي أو
ّ
ّ
ّ

الشاطبي يف املقاصد ،وأ َّلف ابن
السنّة إىل إحياء مرياث
ّ
د .ذهب األصول ّيون من أهل ُّ
وحترك بعض الشيعة نحو دراسة املسألة ،فناقشها الشيخ
عاشور كتاب ًا مهماّ ً فيهاّ ،
حممد مهدي شمس الدين يف أكثر من ّ
حمل ،وحاول مقاربتها ودرس إمكان ّية
االستفادة منها ،وقالّ :
الشيعي عن االهتامم هبذا احلقل
«إن سبب بعد الفقيه
ّ

الشيعي عن السلطة،
تارخيي وليس فكر ّي ًا ،وهو يرجع إىل انعزال الفقيه
األصو ّيل
ّ
ٌّ
ويرى َّ
يرجحه
أن جتربة إيران فتحت هذا الباب يف الفكر األصو ّيل((( .وهذا ما ال ّ
الشيعي من عدم
السيد حممد حسني فضل اهلل ،بل يرجعه إىل انطالق األصو ّيل
ّ

اإلمامي يتح َّفظ يف
حج ّية الظ ّن املطلق ...وهذه املسألة هي التي جعلت املجتهد
ّ
ّ

مسألة مالكات األحكام ،وهي التي يعبرّ عنها باملصالح واملفاسد ،والتي ُيعبرّ
عنها بمقاصد الرشيعة»((( .والس ّيد فضل اهلل يلفت النظر إىل رضورة البحث عن
احلج ّية ،عىل الرغم من الشعور باحلاجة إىل بحث املقاصد يف هذا العرص .وقد
ّ

((( انظر :شمس الدين« ،مناهج االجتهاد وجتديد أصول الفقه»(حوار) ،م.س ،ص.27-24
((( انظر :حوار مع العالمة الشيخ حممد مهدي شمس الدين يف :جمموعة مؤلفني :االجتهاد واحلياة (حوار عىل الورق) ،ط،2
بريوت ،مركز الغدير للدراسات اإلسالمية1417 ،هـ.ق1997/م ،ص.25-24
((( انظر :حوار مع العلاّمة السيد حممد حسني فضل اهلل يف :جمموعة مؤلفني ،االجتهاد واحلياة(حوار عىل الورق) ،م.س،
ص.45
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ذهب بعض الباحثني إىل َّ
أن الس ّيد الشهيد الصدر بنى بعض نظريته يف «اقتصادنا»

يرصح بذلك ،وهي دعوى حتتاج فحص ًا .وهذا
عىل نظرية الفقه
ّ
املقاصدي ،وإن مل ِّ
املوضوع من ميادين البحث اخلصبة.

ولك َّن بناء األحكام الرشع ّية عند اإلمام ّية قائم عىل املصالح واملفاسد ،وعىل
علم �أ�صول الفقه -درا�سة يف منهج الفهم ور�ؤى التجديد (-)1

التحسني والتقبيح؛ وهذا يتناسب مع املقاصد اإلهل ّية من الترشيع .ولك َّن اكتشاف

هذه املصالح واكتناهها واستنباطها أو استقراءها من األد ّلة يف مورد ّ
كل حكم

النص عىل أكثرها .وفرق بني ابتناء األحكام
التيس ،مع عدم ّ
رشعي ليس دائم رّ
ّ
رشعي ّ
لكل مصلحة ،واملصالح تتفاوت
الرشع ّية عىل املصالح ،وبني وجود حكم
ٍّ
يف الرتبة واألمه ّية ،وكذلك املفاسد(((.

هـ .ومن املسائل الرئيسة إدخال العلوم االجتامع ّية إىل أصول الفقه ،وتأصيل قواعد
االجتامعي
الفردي عن قواعد االستنباط يف الفقه
تفر ُق قواعد االستنباط يف الفقه
ّ
ّ
ّ
السيايس.
أو
ّ

اخلميني إىل الفقه نظرة اجتامع ّية ،بل رأى ّ
«أن احلكومة يف نظر
ولقد نظر اإلمام
ّ
احلقيقي هي الفلسفة العمل ّية للفقه يف مجيع زوايا احلياة البرش ّية؛ فاحلكومة
املجتهد
ّ

العلمي للفقه يف تعامله مع مجيع املعضالت االجتامع ّية
هي جتسيد اجلانب
ّ
والسياس ّية والعسكر ّية والثقاف ّية .فالفقه هو نظر ّية واقع ّية وكاملة إلدارة اإلنسان
واملجتمع من املهد إىل اللحد»(((.

اخلامنئي يف هذه الرؤية ،فدعا إىل إعادة النظر فقه ّي ًا يف كثري من
استمر اإلمام
وقد
ّ
ّ
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ورصح بأنّنا «نطرح الدين بوصفه نظام ًا للدولة وإطار ًا
األحكام الرشع ّية الفرد ّيةّ ،
ّ
العاميل ،مالك مصطفى :دور العقل يف تشكيل املعرفة الدين ّية ،ط ،1بريوت ،دار اهلادي1426 ،هـ.ق2005/م،
((( انظر :وهبي
ص.268-246
اإلمام
خطاب
يف
ة
ي
العلم
واحلوزة
العلامء
:
اخلميني -مقتطفات من توجيهات اإلمام إىل
األكرم
الرسول
((( إعداد :حوزة
ّ
ّ
العلامء واحلوزات ،-ط ،1بريوت ،حوزة الرسول األكرم للدراسات اإلسالم ّية1421 ،هـ.ق2000/م ،ص.24

للحكومة ،وطوال العصور املاضية مل ننظر إىل الفقه من هذا املنظار»(((.
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و ُيفرتض أن تنعكس هذه النظرة االجتامع ّية للفقه عىل األصول ،الذي نام -عند

ولك ّن هذه النظرة االجتامع ّية جيب ألاّ تكون ذات ّية وال إسقاط ّية ،بحيث ُت َبارش
ِ
النص بموقف
النصوص وتستنطق بحرف ّية ،وتستنبط أحكامها ،من دون أن ُي َبارش ّ

ملف العدد

الشيعة عىل ّ
األقل -يف ظرف ابتعادهم عن احلكم وإدارة املجتمعات.

النص ذا طبيعة فرد ّية ،أو
نفيس مسبق يستخرج منه احلكم
االجتامعي ،وإن كان ّ
ّ
ّ
النص ذا طبيعة اجتامع ّية(((.
الفردي ،وإن كان ّ
ّ

وقد انعكست الطبيعة الفرد ّية للمشتغل بالعلوم الرشع ّية عليها ،وعىل األصول
فجوز كثريون احليل الرشع ّية املبيحة للربا مث ً
ال -ولو نظروا نظر ًة اجتامع ّية
والفقه؛ ّ

الورعي ،والورع تُطلب به النجاة
ملا فعل كثري منهم ذلك ،-وكثر االحتياط
ّ
الفرد ّية ،واملفروض بالفقيه النظر إىل صالح حال اجلامعة عىل ضوء الدليل .وقد
احتاط بعض يف خروج املرأة من بيتها يف حال عدم حاجة زوجها إليها ،مع َّ
أن

دليله عىل اخلالف ،ويف هذا أثره الكبري عىل املجتمع ،واألمثلة عىل هذا كثرية .وقد
م ّثل الشيخ شمس الدين بأمثلة منها:

استحباب اإلنجاب وتكثري النسلَّ ،
وأن هذا ال ينبغي النظر إليه بمعزل عن حاجة
املجتمع إىل ذلك وعدد السكان ونسبة الرفاه {واحلاجة العسكر ّية} ،وم ّثل بأمثلة

واملهم
كثرية((( ،ولفت النظر إىل املسائل السياس ّية التي هلا صلة بأحوال املجتمع.
ّ
اإلهلي
الرشعي
عنده-أنّه ّفرع عىل هذه التحليالت حماولة تفريق بني احلكمّ
ّ
والقرارات التدبري ّية التي كانت يصدرها النبي واألئمة

 ،والتدبريات ال تكون

((( إعداد :مركز التخطيط واملناهج يف معهد الرسول األكرم  :احلوزة العلم ّية يف فكر اإلمام اخلامنئي ،سلسلة بحوث
ختصص ّية ،دراسات تربو ّية( ،)1ط(2مزيدة ومن ّقحة) ،بريوت ،معهد الرسول األكرم العايل للرشيعة والدراسات
األول 1412هـ.ق ،ص.139
اإلسالم ّية1424 ،هـ.ق2003/م ،من خطاب لإلمام اخلامنئي ألقي بتاريخ  12ربيع ّ
اللبناين1403 ،هـ.ق1983/م ،ص.369
((( انظر :الصدر ،حممد باقر :اقتصادنا ،ال ط (مزيدة ومن ّقحة) ،بريوت ،دار الكتاب
ّ
((( انظر :شمس الدين« ،مناهج االجتهاد وجتديد أصول الفقه»(حوار) ،م.س ،ص 16وما بعدها.
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مطلق ًة باإلطالق
األزماين أو االحوا ّيل((( .وسيأيت إملاع إىل هذه النقطة بعد قليل.
ّ

و .وربام نُدخل يف املسائل املقرتحة -مثالً -نقل بحث كل ّيات االجتهاد من الفقه
إىل أصول الفقه (وقد غابت عنه يف كتب الشيعة املعارصة) ،لبحث موضوعة منهج

االجتهاد ،وفرد ّيته ،واجتامع ّيته ،وضوابطه ،وأثرها عىل عملية االستنباط.
علم �أ�صول الفقه -درا�سة يف منهج الفهم ور�ؤى التجديد (-)1

ز .ومن املقرتحات إدخال أبحاث الزمان واملكان أصول الفقه ،وقد ذكر اإلمام
اجلواهري-
التقليدي واجتهاد
اخلميني جتدّ د الفقه -يف معرض حديثه عن الفقه
ّ
ّ
ّ
وقالّ :
إن «الزمان واملكان مها العنرصان األساس ّيان يف االجتهاد؛ فاملسألة التي هلا

حكم يف القديم ،يظهر ّ
أن نفس املسألة قد يكون هلا حكم جديد ،بسبب العالقات
احلاكمة عىل السياسة واالجتامع يف النظام .يف الواقعَّ :
إن املوضوع صار جديد ًا؛

هلذا فإنه يتط ّلب حك ًام جديد ًا حت ًام؛ لذا جيب أن يكون املجتهد حميط ًا بقضايا
زمانه»(((.

ور ّبام يؤ ِّثر تغيرّ الزمان واملكان تغيرّ ًا يف احلكم الختالف املوضوعات ،فتختلف
األحكام ،أو لتغيرّ بعض العناوين احلاكمة ،التي تؤ ِّثر تغيري ًا يف احلكم ،ولو كان

احلكم الثاين ثانو ّي ًا .ونجد عند اإلمام اخلامنئي ترصحي ًا بتغيرّ األحكام تبع ًا لتغيرّ
ِّ
املتعذر تطبيق نفس األحكام»(((.
وحتوهلا« ،ما جعل من
املوضوعات ّ

وقد حتدّ ث عن دور الزمان واملكان عدد من العلامء ،منهم السيد حممد حسني

فضل اهلل(((.
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ضم بعض أبحاثه إىل
وكان الزمان واملكان يبحثان يف فلسفة الفقه ،وهو ما يمكن ّ
أصول الفقه نفسها ،أو بحثه يف املوض َعني مع ًا (يف علم األصول بصفته منهج ًا،
((( انظر :شمس الدين« ،مناهج االجتهاد وجتديد أصول الفقه»(حوار) ،م.س ،ص .27-24
((( إعداد :حوزة الرسول األكرم  ،احلوزة العلم ّية يف خطاب اإلمام
اخلميني  ،م.س ،ص.24
ّ
((( إعداد :مركز التخطيط يف حوزة الرسول  ،احلوزة العلم ّية يف فكر اإلمام اخلامنئي ،م.س ،من نداء اإلمام اخلامنئي إىل
اإلسالمي بتاريخ  1شعبان 1414هـ.ق ،ص.141
العاملي لدائرة معارف الفقه
املؤمتر
ّ
ّ
((( انظر :حوار مع العلاّمة الس ّيد حممد حسني فضل اهلل يف :جمموعة مؤلفني ،االجتهاد واحلياة(حوار عىل الورق) ،م.س ،ص.50-29

ويف فلسفة الفقه بصفتها فلسف ًة).
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التوسع يف مناسبات احلكم واملوضوع؛ فقد ترد آية أو رواية
املهم -أيض ًا-
ّ
ومن ّ

وتفرقت
ح .ولع ّله من املناسب البحث يف ضوابط عا ّمة لألحكام الثانو ّية التي كثرت ّ

ملف العدد

خاص أو مق ّيد لك ّن مالكها عا ّم أو مطلق ،والعكس صحيح أيض ًا.
بلسان
ٍّ
بفعل تع ّقد احلياة السياس ّية واالجتامع ّية.

وكذلك يف ضوابط محُ كمة لتمييز األحكام الوالئ ّية والتدبري ّية يف النصوص الدين ّية

عن األحكام الرشع ّية((( ،هبدف متييز الثابت من املتغيرّ يف النصوص.

التوسع يف أبحاث قرائن الفهم وخصوص ًا القرائن املنفصلة ،والقرائن املنفصلة
ط.
ّ
خاص ،حيث تدخل قرائن تارخي ّية واجتامع ّية ونفس ّية وظروف
غري اللفظ ّية بشكل ّ
خمتلفة ،ومنها قرائن الزمان واملكان السابقة.

ي .وقد حاول بعض األصول ّيني الرتكيز عىل موانع الفهم الصحيح ،فتحدّ ث الس ّيد
واملوضوعي ّ
وأن
يت
حممد باقر الصدر يف أبحاثه األصول ّية عن نوعي الظهور الذا ّ
ّ

ّ
وترسبه
احلج ّية هي للنوع الثاين(((،
ّ
وحذر يف كتاب «اقتصادنا» من خطر الذات ّية ّ
إىل عمل ّية االجتهاد.

وهذا اخلطر يشتدّ ويتفاقم عندما تفصل بني الشخص املامرس والنصوص التي
يامرسها فواصل تارخي ّية وواقع ّية كبرية ،وعندما يعيش املامرس واقع ًا خمالف ًا

لطريقة النصوص من عالج قضايا ،كالقضايا املرتبطة باجلوانب املعيش ّية من حياة
اإلنسان(((.

((( انظر :الصدر ،اقتصادنا ،م.س ،ص .357حيث ذكر -يف معرض كالمه عن منطقة الفراغ الترشيع ّيةّ -
«أن نوع ّية الترشيعات
ألنا مل
التي مأل النبي هبا منطقة الفراغ من املذهب
ّ
{االقتصادي} ،بوصفه و ّيل األمر ..ليست أحكام ًا دائم ّية بطبيعتها؛ هّ
النبي بوصفه مب ّلغ ًا لألحكام العا ّمة الثابتة ،بل باعتباره حاك ًام وول ّي ًا للمسلمني».
تصدر من ّ
((( انظر :اهلاشمي ،بحوث يف علم األصول ،م.س ،ج ،4ص.295-291
((( انظر :الصدر ،اقتصادنا ،م.س ،ص.360-359
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هيمنا هنا أن
وذكر الس ّيد الصدر أربعة أسباب لوقوع املامرس يف الذات ّيةّ ،
نعرض ثالث ًة منها(((:
ي :1-تربير الواقع :حيث يندفع املامرس -بقصد أو بدون قصد -لتربير الواقع
الفاسد الذي يعيشه ،ويعتربه رضور ًة ال مناص منها ،وحياول إخضاع

علم �أ�صول الفقه -درا�سة يف منهج الفهم ور�ؤى التجديد (-)1

النص للواقع(((.
ّ

النص يف إطار
النص يف إطار واقع
خاص :وحيدث عندما يدرس ّ
ّ
ي :2-دمج ّ
إسالمي ،ربام يكون منبثق ًا من الواقع املعيش ،وعندما ال يكون
فكري غري
ٍّ
ٍّ
النص منسج ًام مع هذا اإلطار هيمله .ومن األُطر الفكر ّية التي تلعب دور ًا
ّ
اللغويّ ،
تطورت داللته تارخي ّي ًا ،كان
النص :اإلطار
فإن اللفظ إذا ّ
ّ
يف فهم ّ
قريب ًا أن يفهمها املامرس بصورة عفو ّية ،كام ّ
تدل عليه يف واقعها احلا ّيل ال يف
تارخيها البعيد(((.

ويم ِّثل السيد بعملية اإلرشاط االجتامعي ِ
للم ْل ِك ّية ومسامهتها يف تضليل
ّ
ِّ
ُ
ّ
املامرس :فكلمة «االشرتاك ّية» ،مث ً
ال « ُأرشطت خالل مذاهب اجتامع ّية

حديثة عاشها اإلنسان املعارص( )....بكتلة من األفكار والقيم والسلوك،
االجتامعي
وأصبحت هذه الكتلة -إىل حدٍّ ما -جزء ًا مهماّ ً من مدلوهلا
ّ

املجرد حتمل شيئ ًا من هذه الكتلة»(((.
اليوم ،ومل تكن عىل الصعيد
ّ
اللغوي ّ
النص :ويقصد الصدر -هنا -االجتاه
ي :3-اختاذ موقف معينّ بصورة مسبقة جتاه ّ
النفيس للباحث وتأثريه يف عمل ّية فهم النصوص؛ فلو كان ألحد املامرسني
ّ
للنص ،وآلخر اجتاه إىل فهم
االجتامعي
نفيس إىل اكتشاف اجلانب
اجتاه
ّ
ّ
ّ
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الرشعي من ظروفه ورشوطه ،ولكنّه ُيرتكب –بحسب
((( ذكر الس ّيد الصدر سبب ًا آخر للوقوع يف الذات ّية هو جتريد الدليل
ّ
ّ
خاص من األد ّلة هو التقرير ،ولذلك مل نذكره ضمن األسباب؛ ألن موضوع بحثنا هو حتسني الفهم يف
الصدر -يف نوع
ٍّ
اللفظي (انظر :الصدر ،اقتصادنا ،م.س ،ص 369وما بعدها).
الرشعي
الدليل
ّ
ّ
((( انظر :الصدر ،اقتصادنا ،م.س ،ص.360
((( انظر :م.ن ،ص.363
((( م.ن ،ص.364
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الفردي ،فهام سوف خيتلفان يف املكاسب التي خيرجان هبا ويقعان
اجلانب
ّ
يف الذات ّية(((.

ملف العدد

وللشيخ حممد إسحاق الف ّياض مقاربة الختالف املجتهدين يف الفتاوى وأسبابه،
وهو ُي ِ
رجع هذا إىل مرحلتني :مرحلة تكوين النظر ّيات العا ّمة (األصول ّية)،
ومرحلة التطبيق .وهو ُي ِ
رجع االختالف يف مرحلة تكوين النظر ّيات العا ّمة إىل
النفيس ّ
لكل جمتهد إزاء حتديد تلك القواعد والنظر ّيات العا ّمة وتكوينها
املوقف
ّ
وفق ًا لرشوطها ،وإىل اختالف املقدرة الفكر ّية الذات ّية ،واختالف املقدرة العلم ّية
املسبقة لدى املجتهدين ،وإىل غفلة املجتهد أثناء تكوين تلك القواعد والنظر ّيات

عماّ له صلة بتكوينها ،وإىل اختالف الظروف والبيئة التي يعيش فيها املجتهد مدّ ة
العلمي جتاه تكوين القواعد .وخيتم بخطأ املجتهد يف
عمره ،فإنّه قد يؤ ِّثر يف سلوكه
ّ
الفهم والنظر بشكل يتغيرّ معه وجه تكوين تلك القواعد والنظر ّيات عن واقعها
املوضوعي كماّ ً وكيف ًا.
ّ
بحج ّية خرب الثقة يف
أ ّما يف مرحلة التطبيق ،فيقع اخلالف عىل الرغم من التسليم ّ
املرحلة األوىل واالتفاق عليه؛ ّ
ألن الفقيه قد يقع يف خطأ توثيق غري الثقة ،وقد
يظهر له داللة األمر عىل الوجوب مثالً ،غاف ً
ال عن القرينة الدا ّلة عىل االستحباب

نصني ،فيجمع بينهام ،واحلال وجود
أو العكس ،وقد يبدو له عدم التعارض بني ّ
تعارض(((...

ّ
إن املرحلة الثانية التطبيق ّية داخلة يف الفقه ،ولك ّن االختالف يف مرحلة تكوين
النظر ّيات األصول ّية له صلة كربى باألصول ،وملحاولة التقليل من مساحة أخطاء

النظر جمال واسع بحاجة أن خيرج من التوصيف إىل رسم آل ّيات لتدقيق النظر
والتفكري واالستدالل األصو ّيل ،وصوالً إىل عمل ّية إنتاج القواعد األصول ّية؛
((( انظر :الصدر ،اقتصادنا ،م.س ،ص.369
((( انظر :الف ّياض ،حممد إسحاق :النظرة اخلاطفة يف االجتهاد ،ال ط ،النجف األرشف ،مطبعة اآلداب1983 ،م،
ص.69-66
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سواء ُدرست هذه اآلل ّيات يف علم أصول الفقه أم خارجه.
الشيعي احلديث حماولة للتطوير القائم عىل أساس التبويب
ك .وقد شهد أصول الفقه
ّ
حق الطاعة وأصالة اشتغال
مع الس ّيد حممد باقر الصدر ،وقد أ ّثر رأيه يف نظر ّية ّ
الذ ّمة ،يف طريقة تبويبه للعلم(((.

علم �أ�صول الفقه -درا�سة يف منهج الفهم ور�ؤى التجديد (-)1

السيستاين تصنيف أصول الفقه عىل أساس منهج يدور يف
ونُقل اقرتاح الس ّيد
ّ

احلج ّية ،ويف طريقة ثانية عىل حمور االعتبار ...وأوضح
طريقة أوىل عىل حمور
ّ
أن التصنيف املقرتح يدور حول االعتبار يف مخسة عرش بحث ًا ،كثر فيها استعامل
مصطلح القانون(((.

إطاللة يف اخلامتة عىل القسم اآليت من البحث:
الديني ،وبعض
النص
إىل هنا عرضنا رسيع ًا وصف منهج أصول الفقه يف فهم
ّ
ّ
املحاوالت لتطوير منهج الفهم هذا وتدقيقه ،وهي حماوالت قام هبا األصول ّيون أنفسهم،

فكانت عني األصو ّيل عىل األصول ،وهناك عني أخرى لألصو ّيل أو لألصول جيب أن

ترسح إىل الروافد العلم ّية واملنهج ّية خارج األصول للنظر يف إمكان اسرتفاد أصول الفقه

منها.

ني القسم الثاين من البحث الذي س ُينرش يف عدد املج ّلة الالحق -إن شاء
وقد ُع ّ

اهلل -باإلجابة عن سؤال إمكان اسرتفاد أصول الفقه من اهلرمنيوطيقا ،وهو خيتم بإشارة

عجىل إىل إمكان االسرتفاد من العلوم اللغو ّية واإلنسان ّية.
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((( انظر :الصدر ،حممد باقر :دروس يف علم األصول ،ط ،1بريوت ،دار املنتظر1405 ،هـ.ق1985/م ،احللقة الثانية،
ص.36-33
القطيفي ،الرافد يف علم األصول ،م.س ،ص.57-43
((( انظر:
ّ

