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السنة 2 العدد 4 صيف - خريف 2017

رؤية جديدة يف هيكليَّة علم الفقه عىل ضوء مقتضيات العرص
أمني كربايس زاده)١)

ل ترمجة: الشيخ حسنني اجلامَّ

خاصة:

اعتمد الفقهاء عىل مّر التاريخ أساليب خمتلفة يف تنظيم املسائل الفقهيَّة ومنهجة علم 
الفقه. وتسّمى هذه الطرق املنظِّمة ملسائل علم الفقه هبيكليَّات علم الفقه. وسوف نبحث 
جديدة  هيكليَّة  إىل  الوصول  بغية  الفقه،  علم  يف  املذكورة  اهليكليَّات  عن  املقال  هذا  يف 
تكون مواكبة ملقتضيات هذا العرص؛ لذا سوف يبدأ البحث بتعريف هيكليَّة علم الفقه 
وبيان أمهيَّة هذا البحث، ثمَّ عرض اهليكليَّات املطروحة يف الفقه الشيعّي وتسليط الضوء 
مبايَن  بوصفها  وهدفه  وجماله  الفقه  علم  موضوع  إىل  بعدها  لننتقل  ضعفها،  نقاط  عىل 
ة هليكليَّة هذا العلم. ويف النهاية، نورد بياًنا للهيكليَّة املقرَتحة لعلم الفقه. ويف هذه  نظريَّ
إىل  الفردّي  الفقه  ينقسم  ثمَّ   . وفقه حكوميٍّ فرديٍّ  فقه  إىل  ابتداًء  الفقه  ينقسم  اهليكليَّة، 
ستَّة أقسام: عالقة املكلَّف مع نفسه، عالقته مع ربِّه، عالقته مع أبناء نوعه، عالقته مع 
حميطه، عالقته مع احلكومة واملسائل املرتبطة باألمور املاليَّة. وينقسم الفقه احلكومّي إىل 
أربعة أقسام: عالقة احلكومة اإلسالميَّة مع اهلل تعاىل، عالقتها مع الشعب، عالقتها مع 

سات احلكومة. سات العامليَّة وسائر احلكومات واملسائل املرتبطة بمؤسَّ املؤسَّ

)))   باحث يف الفكر اإلسالمّي، من إيران.
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مصطلحات مفتاحّية: 

الفقه  الفردّي،  الفقه  الفقه،  تقسيم  الفقه،  هندسة  الفقه،  تبويب  الفقه،  علم  هيكليَّة 
احلكومّي، عالقات املكلَّف، عالقات احلكومة، جمال الفقه، مقتضيات العرص.

مقّدمة:

اللحد«))) هذا كالم  إىل  املهد  اإلنسان من  ة واقعيَّة وكاملة إلدارة حياة  نظريَّ »الفقه 

العلاميّن. وقد  إّبان احلكم  الدين  منبثقة من  ثورة  لقيادة  فقيه وحكيم تصّدى  صادر من 

أعادت هذه الثورة الدين إىل كل الساحات السياسّية – االجتامعّية. ومل�َّا انترصت الثورة، 

تدفَّق سيل من األسئلة عىل احلوزة العلميَّة، وهتيَّأت الفرصة للفقه كي ينتقل من حالة 

هبذا  الفقه  يواجه  وسوف  املجتمع.  أوساط  يف  حضوره  حالة  إىل  امل��دارس  يف  انزوائه 

احلضور االجتامعّي مواضيع جديدة مل تبحث يف الفقه احلايّل؛ ويبدو أنَّ هيكليَّة اجلوامع 

الفقهيَّة والرسائل العمليَّة غري متناسبة مع مقتضيات العرص. وبغّض النظر عن املسائل 

الشهيد  ويقول  نظر.  إعادة  إىل  حيتاج  مسائله  وتنظيم  الفقه  هيكليَّة  أنَّ  جتد  الفقهيَّة، 

مت طبق مبنى  مطهري يف هذا املجال: »هل ُنظِّمت املسائل الفقهيَّة الكثرية املتشّعبة وُقسِّ

صحيح أم ال؟ ولألسف، اجلواب هو النفي«)))؛ فهذه النقائص كانت داعًيا للخوض 

يف هذا البحث. وبناًء عليه، يّتضح أنَّ اهلدف األساس من هذا املقال هو السعي لطرح 

الزمان وحاجات هذا  متناسبة مع مقتضيات  الفقه، بحيث تكون  لعلم  هيكليَّة جديدة 

العرص.

ووكاالت  وأحكام  ومقابالت  ونداءات  خلطابات  اجلامعة  اإلمام)الصحيفة  صحيفة  املوسوّي:  اهلل  روح  اخلمينّي،     (((
 ، اخلميني اإلمام  تراث  ونرش  تنظيم  مؤّسسة  طهران،  ط)،   ،) اخلميني لإلمام  شخصّية  ورسائل  رشعّية 

430)ه�.ق/009)م، ج))، ص)6).
سة، صدرا، 380)ه�.ش، ج0)، ص)9. )))  املطهري، مرتىض: جمموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ط)، قم املقدَّ
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: ماهيَّة هيكليَّة الفقه: أّوالاً

هكيليَّة العلم: عبارة عن طريقة تنظيم مسائل هذا العلم وفًقا لعالقة منطقية فيام بينها 
ألجل الوصول إىل أهداف هذا العلم؛ لذا مقصودنا من هيكليَّة علم الفقه هو بيان جامع 
لعلم الفقه نبدأ فيه بذكر أكثر العناوين الفقهيَّة كليَّة إىل أضيق العناوين اجلزئيَّة. كام أنَّ 
مرادنا من التبويب هو تقسيم األبواب الفقهيَّة. ومن هنا، ُيعّد التبويب جزًءا من اهليكليَّة. 

وبالتايل، يمكن للهيكليَّة أن تشتمل عىل أكثر من تبويب))). 

ثانياًا: أمهيَّة البحث عن هيكليَّة الفقه:

، تؤدِّي إىل النتائج اآلتية: هيكليَّة الفقه اجلامعة واملرّتبة بنحو منطقيٍّ

عدم تشّتت مسائل علم الفقه- )

انسجام علم الفقه وتناسقه- )

تسهيل تعليم علم الفقه وفهمه- 3

حتديد جمال علم الفقه- 4

العثور عىل مواضع النقص واألمور التي جيب بحثها يف علم الفقه- 5

تطوير علم الفقه- 6

نرش علم الفقه- 7

فقه”)))  دانش  پژوهشی  هاى  »اولويت  كتاب  َجعل  األمور-  هذه  -ألجل  ولعلَّه 
ة )أ( هلذا املوضوع)3).  األولويَّ

السنة0)،  فقه اسالمى(،  نو در  فقه )كاوشى  اماميه«، جملة  فقه مدون  بر ساختارهاى  »تأمىل  آگاه، حممد رىض:  )))  آصف 
العدد77، خريف وشتاء، )39)ه�.ش، ص8)).

)))  »أولويَّات البحث يف علم الفقه«.
سة، مركز مديريت حوزه عليمه قم،  )3)  مركز مديريت حوزه علميه قم: اولويت هاى پژوهشی دانش فقه، ط)، قم املقدَّ

)39)ه�.ش، ص)9.
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ثالثاًا: اهليكليَّات املوجودة:

مني عىل ذكر أبواب فقهيَّة مستقلَّة مشتملة عىل مسائل فقهيَّة  جرت عادة الفقهاء املتقدِّ
ا هلذه األبواب. إاّل أنَّه يمكن استكشاف ما يف أذهانم  بة. لكنَّهم مل يبيِّنوا تقسياًم خاصًّ مرتَّ
بني  املوجود  الرتتيب  هذا  حتليل  خالل  من  واألب��واب  املسائل  هذه  لرتتيب  منطق  من 
الفقهاء شيًئا فشيًئا يطرحون تقسيامت  ره، بدأ  الفقه وتطوُّ م علم  أيدينا))). لكنَّه مع تقدُّ
هذه  أهّم  إمجايّل  بشكل  نستعرض  وسوف  الفقه.  لعلم  وهيكليَّات  الفقهيَّة  لألبواب 

التبويبات والتقسيامت املوجودة يف تراثنا الفقهّي.

١- تقسيم سّار بن عبد العزيز الديلمّي )ت: ٤٤8هل.ق.( يف املراسم)٢):

م املعامالت إىل:  رتَّب ساّلر مباحث كتابه عىل قسمني: العبادات واملعامالت. ثمَّ قسَّ
العقود واألحكام. فصارت األحكام الفقهيَّة موّزعة عىل ثالثة أقسام: العبادات والعقود 

واألحكام. وصار هذا التقسيم متداواًل بعد تأليف ساّلر هلذا الكتاب. 

٢- تقسيم أيب الصاح احللبّي )ت: ٤٤7هل.ق.( يف الكايف يف الفقه)٣):

م أبو الصالح احللبّي مباحث كتابه الفقهيَّة -حتت عنوان التكاليف السمعيَّة)4)-  قسَّ
إىل:

)))  ومن هذه الكتب الفقهيَّة املشتملة عىل هكذا ترتيب، نذكر: »املقنع« و«اهلداية« للشيخ الصدوق، و«املقنعة« للشيخ املفيد، 
الت يف التبويب الفقهّي  و»االنتصار« و»مُجَل العلم والعمل« للسيِّد املرتىض. وقد أشار مؤلف مقالة »اشاره اى« إىل التحوُّ
وإىل طريقة تبويب املقنعة، كام سعى املؤلِّف إىل أن يبنّي خصائص هذا التبويب وأن يكشف عن التسلسل املنطقّي يف تبويب 
الشيخ املفيد من خالل حتليل ترتيب مسائل املقنعة )انظر: عميد الزنجاين، عباس عيل: »اشاره اى به حتوالت تبويب فقه 

وشيوه تبويب در املقنعة«، جمموعه مقاالت كنگره شيخ مفيد، ال ت، العدد)8(.
ة يف الفقه اإلمامّي، حتقيق: حمسن احلسينّي األميني،  ة واألحكام النبويَّ )))  ساّلر الديلمّي، محزة بن عبد العزيز: املراسم العلويَّ

، 4)4)ه�.ق، ص8). سة، املعاونّية الثقافّية للمجمع العاملّي ألهل البيت ال ط، قم املقدَّ
)3)  عىل الرغم من كون تاريخ وفاة أيب الصالح احللبّي أسبق من تاريخ وفاة ساّلر، فقد نقل تبويبه عن تبويب ساّلر؛ ألنَّه 

ر نسبيًّا عن كتاب »املراسم«. تلميذه وألنَّ كتاب »الكايف يف الفقه« متأخِّ
)4)  أبو الصالح احللبّي، تقي الدين بن نجم: الكايف يف الفقه، حتقيق: رضا أستادي، ال ط، أصفهان، مكتبة  اإلمام أمري املؤمنني 

ة، ال ت، ص07)؛ 3))؛ 76)؛ 86). العامَّ
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النذر  األن��ف��ال،  اخلمس،  )ال��زك��اة،  األم��وال  حقوق  الصالة،  العبادات:  أ- 
أداء  الوديعة،  األيامن،  والعهد،  بالنذر  الوفاء  احلّج،  الصيام،  والكفارات(، 
اجلهاد،  )التوبة،  سبحانه  اهلل  َتَعبََّد  وما  اجلنائز،  أحكام  الوصايا،  الديون، 

الفسق، األمر والنهي(.

واألرشب��ة  األطعمة  مة،  املحرَّ األرشب��ة  مة،  املحرَّ األطعمة  املحّرمات:  ب- 
مة،  املحرَّ املكاسب  مة،  املحرَّ األفعال  يكره،  وما  إدراكه  حيرم  ما  املكروهة، 

املكاسب املكروهة، النكاح احلرام.

القصاص،  العقود،  أحكام  التذكية،  الطالق،  أن��واع  النكاح،  األحكام:  ج- 
َيات، اخلسارات، احلدود  الدِّ

ابتدائيَّة  إىل  الرشعيَّة  التكاليف  تقسيم  عىل  اًل  أوَّ يعتمد  التقسيم  هذا  أنَّ  والظاهر 
العبادات(،  )وهو  مطلوًبا  فعله  كان  ما  إىل:  االبتدائّي  التكليف  م  يقسِّ ثمَّ  وطريقيَّة)))، 
ي التكاليف الطريقيَّة باألحكام. فيّتضح  مات(. ويسمِّ وما كان تركه مطلوًبا )وهو املحرَّ
أنَّ مراده من األحكام يف هذا التقسيم هو مصطلح خاّص خمتلف عن مصطلح األحكام 

املوجود يف هيكليَّة »رشائع اإلسالم«.

٣- تقسيم املحقِّق احليّل )ت: 676هل.ق.( يف رشائع اإلسام:

ُيعّد هذا التقسيم أشهر التقسيامت الفقهيَّة وأكثرها رواًجا، فقد رّتب الفقه كلَّه عىل 
أربعة أقسام:

الطهارة )وتشتمل عىل الوضوء والغسل والتيّمم(، الصالة، الزكاة،  أ- العبادات: 
اخلمس، الصوم، االعتكاف، احلّج، العمرة، اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر.

ر( ع ليكون طريًقا إىل يشء آخر، واالبتدائي بخالفه ويعرِّ بعض الباحثني عن الثاين باملوضوعي. )املحرِّ الطريقي هو احلكم الذي يرشَّ  (((
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احلوالة  فيه  ذكر  الضامن )وقد  احلجر،  التفليس،  الرهن،  التجارة،  العقود:  ب- 
العارية،  الوديعة،  املزارعة واملساقاة،  املضاربة،  الرشكة،  الصلح،  والكفالة(، 
السبق  اهلبات،  واحلبس،  السكنى  والصدقات،  الوقف  الوكالة،  اإلج��ارة، 

والرماية، الوصايا والنِّكاح.

ج- اإليقاعات: الطالق، اخللع واملباراة، الظِّهار، اإليالء، اللعان، العتق، التدبري 
واملكاتبة واالستيالد، اإلقرار، اجلعالة، األَْيامن والنذور.

إحياء  الشفعة،  الغصب،  واألرشبة،  األطعمة  والذباحة،  الصيد  األحكام:  د-  
والتعزيرات،  احل��دود  الشهادات،  القضاء،  الفرائض،  اللقطة،  امل��وات، 

القصاص والِدَيات.

التقسيم:  هذا  تريره  مقام  يف  والفوائد«  »القواعد  كتابه  يف  األّول  الشهيد  قال  وقد 
ل:  ا أن تكون غايته اآلخرة، أو الغرض األهّم منه الدنيا، واألوَّ إمَّ »إنَّ احلكم الرشعّي 
ل: إما أن تكون  ا أن حيتاج إىل عبارة، أو ال، والثاين: األحكام. واألوَّ العبادات. والثاين: إمَّ

ل: العقود، والثاين: اإليقاعات«))).  العبارة من اثنني –حتقيًقا أو تقديًرا- أو ال، واألوَّ

٤- تقسيم الشهيد الصدر )ت: ١٤٠٠ هل.ق.( يف الفتاوى الواضحة)٢):

يعتمد هذا التقسيم عىل ماهيَّة األفعال، وهو قريب من هيكليَّة علم احلقوق. وهو عىل 
النحو اآليت:

أ- العبادت، وتشمل: الصالة، الصوم، االعتكاف، احلج،ّ العمرة واالعتكاف.

األموال، وتشمل:

األموال العاّمة، وتشمل: اخلراج، األنفال، اخلمس والزكاة. -

سة، مكتبة املفيد، ال ت، ج)، ص30. د بن مكي: القواعد والفوائد، حتقيق: عبد اهلادي احلكيم، قم املقدَّ )))  الشهيد األّول، حممَّ
403)ه�.ق/983)م،  التعارف،  دار  بريوت،   ، البيت أهل  ملذهب  وفقا  الواضحة  الفتاوى  باقر:  حممد  الصدر،    (((

ص)3)- 33).
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األموال اخلاّصة، وتشتمل عىل بابني: األسباب الرشعيَّة للتملُّك وأحكام  -

ف يف األموال. الترصُّ

اآلتية:  باألمور  املرتبطة  للتملُّك األحكام  الرشعيَّة  باب األسباب  نطاق  ويدخل يف 

إحياء املوات، احليازة، الصيد، املرياث، الضامن، الغرامة.

الوقف،  الرشكة،  الصلح،  البيع،  األم��وال:  يف  ف  الترصُّ أحكام  نطاق  يف  ويدخل 

الوصيَّة واملعامالت.

��ة  األرسيَّ العالقات  ويشمل:  الشخيّص(،  )السلوك  اخلللاّص  السلوك  ب- 

واالجتامعيَّة.

الظِّهار  - املباراة،  اخلُْلع،  الطالق،  النِّكاح،  وتشمل:  للة،  األرسيَّ العاقات 

واإليالء.

واملساكن،  - املالبس  واألرشبة،  األطعمة  وتشمل:  االجتامعيَّة،  العاقات 

باملعروف  واألمر  الذباحة  الصيد،  العهد،  النذر،  أحكام  املعارشة،  آداب 

والنهي عن املنكر.

والقضاء،  احلكم،  جماالت  يف  األمر  ويل  سلوك  به  ويريد  العاّم:  السلوك  ج- 

ة،  واحلرب، وخمتلف العالقات الدولّية، ويدخل يف ذلك: أحكام الوالية العامَّ

والقضاء، والشهادات، واحلدود، واجلهاد.

هذه  يف  إهبام  وثّمة  اجلديدة،  اهليكليَّة  يف  الفقهيَّة  األبحاث  كّل  مكان  د  حيدِّ مل  لكنَّه 

اهليكليَّة؛ ألنَّ األبحاث الفقهيَّة التي اعتنى هبا تشتمل عىل ماهيَّات خمتلفة وخيتلف مكانا 

باختالف االعتبارات.
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5- سائر اهليكليَّات)١):

ة هيكليَّات أخرى  ال تنحرص هيكليَّات الفقه الشيعّي يف ما ُذكر؛ فعىل سبيل املثال، ثمَّ
إرشاد  احليّلّ يف  العاّلمة  املهّذب،  الّراج يف  ابن  قبيل:  دون، من  متعدِّ فقهاء  بيَّنها  خمتلفة 
يف  الكاشايّن  الفيض  والفوائد،  القواعد  يف  األّول  الشهيد  اإليامن،  أحكام  إىل  األذهان 
مفاتيح الرشائع، السيِّد حممد جواد احلسينّي العاميّل يف مفتاح الكرامة، العاّلمة فضل اهلل 
يف فقه الرشيعة، آية اهلل املشكينّي يف الفقه املأثور. لكّن املقام ال يّتسع لعرضها كّلها، كام 

أنَّه توجد بعض املصادر التي بيَّنت هذه اهليكليَّات))). 

ا: مشاكل اهليكليَّات املوجودة: رابعاً

دة، وال سيَّام هيكليَّة رشائع اإلسالم)3).  تعاين اهليكليَّات املوجودة من مشاكل متعدِّ
وسوف نعرض هذه املشاكل والنقائص من اجلزئيِّ واملورديِّ إىل الكيلِّ والرئيس.

١- عدم اإلدراج يف املحلِّ املناسب ووقوع اخلطأ يف درج بعض اجلزئيَّات:

ال  أنَّه  -مع  باملعروف  واألمر  اجلهاد  كتاب  اإلسالم:  رشائع  يف  احليّلِّ  ق  املحقِّ جعل 
-مع  والكفارات  والعتق  النذر  وكتاب  العبادات،  باب  يف  القربة-  قصد  فيهام  ُيشرتط 

نّة، انظر: جمموعة مؤلفني: دائرة املعارف فقه مقارن، إرشاف: نارص  )))  لالطالع اإلمجايّل عىل اهليكلّية القديمة عند أهل السُّ
عىل  ولالطالع  ص453؛  385)ه�.ش،   ، طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  مدرسة  سة،  املقدَّ قم  ط،  ال  الشريازّي،  مكارم 
اهليكليَّات احلديثة عندهم، انظر: الرجي، يعقوب عيل: »نگاهی به دسته بندى باب هاى فقه«، جمله فقه اهل بيت، العدد3، 
سة، مركز مديريت حوزه علميه، 384)ه�.ش، ص85، 87.  374)ه�.ش؛ إسالمي، رضا: مدخل علم فقه، ط)، قم املقدَّ
بر فقه شيعه، ترمجة: حممد آصف فكرت،  الطباطبائّي، حسني: مقّدمه اى  املدّريّس  انظر:  اهليكلّيات،  بقّية  )))  لالطالع عىل 
ط)، مشهد، بنياد پژوهش هاى اسالمى ، 0)4)ه�.ق، ص0)-5)؛ دائرة املعارف فقه مقارن، م.س، ص447-456؛ 
إسالمي، مدخل علم فقه، م.س، ص07)-54)؛ زاده، حسني حسن: »بررسى ساختار فقه«، جملة قبسات، العدد)3، 
نا استفدنا يف هذه املقالة من هذه  383)ه�.ش؛ الرجي، »نگاهی به دسته بندى باب هاى فقه«، م.س. وجتدر اإلشارة إىل أنَّ

املصادر.
)3)  وسبب التأكيد عىل الرشائع هو مقبوليَّة هذا الكتاب ورواجه، بحيث ُطبعت رشوح عليه )مثل: مسالك األفهام، جواهر 
الكالم و...(، وتأثَّرت به الكثري من الكتب الفقهيَّة األخرى؛ فعىل سبيل املثال، نجد أنَّ اللمعة الدمشقيَّة وأغلب الرسائل 

العمليَّة تعتمد هيكليَّة الرشائع مع تغيري طفيف وجزئّي يف بعض املوارد.
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أنَّه ُيشرتط فيها قصد القربة- يف باب األحكام، وكتاب املكاتبة -وهو من العقود- يف 
باب اإليقاعات، وكتاب احلجر والتفليس والرشكة -وهي ليست من العقود- يف باب 

العقود.

٢- تفريق املشرتكات:

من مصاديق تفريق املسائل املشرتكة، نذكر: فصل العمرة عن احلّج، وذكر النِّكاح يف 

العقود والطالق يف اإليقاعات، وعدم تفريق الطالق واللِّعان والظِّهار واإليالء واخلُْلع 

واملباراة، وذكر اإلجارة يف العقود واجلعالة يف اإليقاعات والشفعة يف األحكام.

٣- مجع املختلفات:

وال سيَّام فی باب األحكام، من قبيل جعل األطعمة والغصب يف باب واحد. وقد 

هلا  يكون  أن  يمكن  كلمة )أحكام(... ال  »أساًسا  األمر:  ري عن هذا  الشهيد مطهَّ قال 

مفهوم هنا؛ فهي مصطلح غري مناسب ألبواب ليست من العبادات، وال من العقود، وال 

اإليقاعات والعادات، وال السياسات«))).

٤- عدم االلتفات إىل ماهيَّة األفعال:

ويف احلقيقة، ُيعدُّ هذا اإلشكال أصل اإلشكاالت السابقة؛ فعىل سبيل املثال، جعل يف 

الرشائع أساس القسمة هو احلاجة أو عدم احلاجة إىل الصيغة وكون املوضوع ذا طرفني 

به  األجدر  كان  أنَّه  مع  وطبيعتها.  املسائل  ماهيَّة  إىل  يلتفت  مل  لكنَّه  واحد؛  طرف  ذا  أو 

م املسائل الفقهيَّة بلحاظ طبيعتها، فيميِّز بني املسائل املتشاهبة واملسائل املختلفة،  أن يقسِّ

فيضع املتشاهبة بعضها مع بعض ويفصلها عن املختلفة.

ري، جمموعه آثار استاد شهيد مطهرى، م.س، ج0)، ص))). )))   املطهَّ
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5- عدم تنقيح مباين فلسفة الفقه:

يكمن نجاح أّي هيكليَّة مقرَتحة لعلم الفقه يف مراعاة القواعد املنطقيَّة للتقسيم، ويف 
د بدقَّة موضوع علم الفقه وهدفه،  االعتامد عىل مباين فلسفة الفقه؛ ألنَّ فلسفة الفقه حتدِّ
األنسب  املعيار  املختلفة-  الفقهيَّة  املسائل  حتليل  خالل  -من  د  حتدِّ الفقه  فلسفة  أنَّ  كام 
املباين  عىل  االعتامَد  ذكرناها  التي  الفقهيَّة  اهليكليَّات  افتقدت  وقد  الفقه.  علم  لتقسيم 

حة- املرتبطة بفلسفة علم الفقه. -املنقَّ

6- عدم اجلامعيَّة:

م نظروا إىل جمال ضيِّق من جماالت علم الفقه. مع أنَّه  يبدو يف العديد من املصادر أنَّ
ة للمكلَّفني حكاًم تكليفيًّا من  جيب عىل الفقه أن يعطي لكل فعل من األفعال االختياريَّ
األحكام اخلمسة. وقرص النظر عىل بعض املجاالت، أوجب خروج الكثري من اآليات 

والروايات عن ساحة الفقه، وبالتايل مل يوهلا الفقهاء عناية.

7- عدم االنسجام مع حاجات العرص:

خلت اهليكليَّات السابقة من الكثري من املسائل املستحدثة واجلديدة، والشاهد عىل 
ذلك هو حجم املسائل املستحدثة املذكورة يف أواخر الرسائل العمليَّة، أو املذكورة بنحو 

ق، أو ضمن مالحق))). متفرِّ

النقائص  هذه  اإلمكان  قْدَر  نعالج  أن  سنقرتحها  التي  اهليكليَّة  يف  نحاول  وسوف 
والسلبيَّات التي ذكرناها.

ا: اهليكليَّة املقرَتحة:  خامساً

ة شاهد آخر -بل أقوى- هو كتاب: )اولويت هاى پژوهشی دانش فقه(، وقد ذكر يف هذا الكتاب ما يقرب من 40)  )))   وثمَّ
مسألة من أصل 978 مسألة حتت عنوان: "ملحقات األحكام"، أي ما يعادل ربع الكتاب )5)%( تقريًبا.
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ة للهيكليَّة املقرَتحة: ١- املباين النظريَّ

ة للهيكليَّة املقرَتحة،  ة النظريَّ سوف نبحث يف هذه الفقرة عن األسس واملباين الفكريَّ
األبواب  توقيفيَّة  مسألة  نناقش  سوف  كام  وهدفه،  وجماله  الفقه  علم  موضوع  بدراسة 

الفقهيَّة.

أ- موضوع الفقه:

احلكم  بلحاظ  للمكلَّف  ة  االختياريَّ األفعال  هو  الفقه  علم  موضوع  أنَّ  ذك��روا 
»أفعال«  هو  الفقه  علم  موضوع  كون  املقرَتحة  اهليكليَّة  يف  نتبنَّى  وسوف   .((( الرشعيِّ
مبنيَّة  املقرَتحة  اهليكليَّة  املكلَّف األعّم من اجلوارحّية واجلوانحّية. وبعبارة أخرى: هذه 
أن  رشًعا  جيب  )ما  كلِّها  اإلنشائيَّة  الدينيَّة  القضايا  لتحديد  يتصّدى  الفقه  علم  أنَّ  عىل 
ُيفعل، وما جيب أن ُيرتك()))؛ والدليل عىل ذلك أنَّ اآليات القرآنيَّة والروايات الرشيفة 
ق  تفرِّ ومل  اجلوارحيَّة،  األفعال  إىل  مضاًفا  اجلوانحيَّة  لألفعال  رشعيَّة  تكاليف  حّددت 
هيتمَّ  أن  وجيب  الرشعيَّة،  مات  واملحرَّ للواجبات  ًدا  حمدِّ الفقه  ُيعدُّ  عليه،  وبناًء  بينهام)3). 
املكلَّف  يشمل  الفقه  يف  عنه  املبحوث  املكلَّف  أنَّ  كام  ماته.  ومقدِّ االختيارّي  بالسلوك 
املعنوّي،  املكلَّف  ا  وأمَّ الفرد،  اإلنسان  الطبيعي  املكلَّف  من  واملراد  واملعنوي.  الطبيعي 
فهو املجتمع واحلكومة اإلسالميَّة. والدليل عىل شموليَّة الفقه هلذين املكلََّفنْي مبنيٌّ عىل 
القول باحلكومة اإلسالميَّة ولزوم حتديد تكاليفها عىل ضوء املصادر اإلسالميَّة من خالل 
؛ فإنَّه ال يمكن القول بحكومة إسالميَّة غري مكلَّفة بأيِّ تكليف  املنهج الفقهيِّ االجتهاديِّ
أن  بدَّ  ال  اإلسالميَّة  احلكومة  هذه  تكاليف  أنَّ  الواضح  ومن  س.  املقدَّ الشارع  ِقَبل  من 

سة،  املقدَّ قم  ط)،  فقه،  علم  فلسفه  سعيد:  فر،  ضيائي  انظر:  النظريَّات،  وسائر  املوضوع  هذا  عىل  االطِّالع  من  ملزيد    (((
پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، )39)ه�.ش، الفصل الثالث.  

ل القضايا اخلرية يف النصوص الدينية املعارف العتقادية سواء كان ذلك يف جمال معرفة الوجود  )))بناًء عىل هذا املبنى ُتشكِّ
)الفلسفة(، أو معرفة الدين، أو معرفة اإلنسان )اإلنسانية الدينية(..

)3)  انظر: أعرايف، عيل رضا؛ املوسوّي، نقي: »گسرتش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى«، جمله فقه )كاوشى نو در 
فقه اسالمى(، السنة8)، العدد70، 390)ه.ش.
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تؤدَّى من خالل املسؤولنِي يف احلكومة والعاّمل فيها))).

ب- جمال الفقه:

لكنَّنا هنا سوف  العلم؛  ما جمال هذا  إىل حدٍّ  يتَّضح  الفقه،  بعد حتديد موضوع علم 

نطرح السؤال اآليت: هل يعتني الفقه باألحكام املرتبطة بعالقة املكلَّف مع ربِّه فقط، أم 

األحكام  هل  أخرى:  وبعبارة  املكلَّف؟  عالقات  بكلِّ  املرتبطة  األحكام  لبيان  يتصّدى 

الداخليَّة  احلكومة  ولعالقات  واالجتامعيَّة  ة  الفرديَّ اإلنسان  لعالقات  شاملة  الفقهيَّة 

أنَّ  يعتقد  فبعض  رين؛  واملفكِّ رين  املتنوِّ من  العديد  طرحه  ما  وهذا  ال؟  أم  والسياسيَّة، 

الدين هيتّم بعالقة اإلنسان بربِّه، دون عالقته مع اآلخرين ومع الطبيعة، كام هيتّم بالشأن 

الفردّي دون االجتامعّي))). وال يّتسع املجال يف هذا املقال لردٍّ عىل هذه الرؤية)3)، لكنَّنا 

نقول إنَّ اهليكليَّة الفقهيَّة املقرَتحة مبنيَّة عىل كون جمال الفقه شاماًل جلميع أفعال املكلَّف 

وعالقاته. 

          ج-   اهلدف من الفقه:

املسلمني  والفقاهة هو مساعدة  االجتهاد  من  اهلدف  أنَّ  الصدر  الشهيد  السيِّد  يرى 

إذا كانت  إال  يتّم  التطبيق ال  احلياتيَّة. وهذا  امليادين  ة اإلسالم يف شّتى  نظريَّ تطبيق  عىل 

وعرفان،  ارشاق  فرهنگی  مؤسسه  انتشارات  سة،  املقدَّ قم  ط)،  ها،  فرض  وپيش  مبانى  تربيتى  فقه  رضا:  عيل  أعرايف،    (((
)39)ه�.ش، ج)، ص85-64. 

)))  هذا البيان عن العلامنيَّة ذكره مصطفى ملكيان يف سلسلة حمارضات عن األصوليِّني والتجديديِّني يف جامعة صنعت رشيف، 
مل�ّا ُينرش بعد.

سة،  املقدَّ قم  اجتهاد، ط)،  مبانى كالمى در  فر، سعيد: جايگاه  انظر: ضيائي  النظريَّات ومناقشاهتا،  )3)  لالطِّالع عىل هذه 
بوستان كتاب، )38)ه�.ش، ص743-8)8؛ مهريزي، مهدي: فقه پژوهی، ط)، طهران، سازمان چاپ وانتشارات 
وزارات فرهنگ و ارشاد اسالمى، 379)ه�.ش، ص))-37؛ رباين الكلبايكايّن، عيل: »نقد نظريه حد اقىل در قلمرو فقه 

اسالمى«، جملة قبسات، العدد8)، )38)ه�.ش. 
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حركة االجتهاد مبيِّنًة معاملَ النظرة وجزئيَّاهتا)))؛ لذا جيب إبراز الفقه بحيث يستطيع الفرد 
املسلم واحلكومة اإلسالميَّة أن ينظِّموا حياهتم وفق نظر اإلسالم.

د-   أبواب الفقه غي توقيفّية:

تبتني اهليكليَّة املقرَتحة عىل أنَّ الفقه وأبوابه غري منحرصة بالكتب الفقهيَّة القديمة، 
بل يمكن إضافة األبواب الفقهيَّة أو حذف بعضها بحسب حاجات الزمان ومقتضيات 
العرص؛ وذلك ألنَّ األبواب الفقهيَّة مل تكن هكذا منذ البداية، بل طرأت عليها الزيادة 
والتعديالت مع مرور الزمن وتغرّي احلاجات. ثمَّ إنَّ عدد األبواب الفقهيَّة يف كتب القدماء 
بة  خمتلف؛ فعىل سبيل املثال: »املسائل الفقهيَّة يف كتاب النهاية للشيخ الطويّس كانت مرتَّ
ويف  باًبا،   5( احليّل  ق  للمحقِّ اإلسالم  رشائع  ويف  باًبا،   7( املبسوط  ويف  باًبا،   (( عىل 
القواعد للعاّلمة احليّلّ )3 باًبا، ويف تبرصة املتعلِّمني للعاّلمة احليّل -أيًضا- 8) باًبا، ويف 
ل -أيًضا- 48 باًبا«))). وبناء  ل )5 باًبا، ويف الدورس للشهيد األوَّ اللمعة للشهيد األوَّ

عليه، يمكن -بل من الواجب- أن ُتضاف أبواب جديدة عىل الفقه.

كام أنَّ بعض املوضوعات يف عرصنا الراهن، مل تعد حملَّ ابتالء حتى ُيفرد هلا باب فقهيٌّ 
ا  خيتصُّ هبا، من قبيل: كتاب العتق، التدبري، املكاتبة، االستيالد وغريها. ولو فرضنا أنَّ
ما زالت حمالًّ لالبتالء، فإنَّ أحكامها ليست بحاجة إىل إفراد كتاب مستقلٍّ هلا، بل يمكن 
حيث  واللِّعان،  واإليالء  الظِّهار  يف  فعلوا  كام  األبواب،  أو  الكتب  بعض  ذيل  يف  بيانا 
األبواب  بعدد  نتعبَّد  أن ال  م، جيب  تقدَّ ما  الطالق. ومن خالل  ذيل بحث  جعلوها يف 
يف  حمصورة  عنهم  الصادرة  الروايات  وآالف   ، البيت أهل  فقه  ونجعل  الفقهيَّة 

قالب بعض األبواب الفقهيَّة)3).

)))  الصدر، حممد باقر: ومضات، إعداد وحتقيق: جلنة التحقيق التابعة للمؤمتر العاملّي لإلمام الشهيد الصدر، ط)، ال م، مركز 
األبحاث والدراسات التخّصصّية للشهيد الصدر، 8)4)ه�.ق، ص)47. 

)))  انظر: املدّريّس الطباطبائّي، مقدمه اى بر فقه شيعه، م.س، ص5). 
)3)  كتب الشيخ حممد رضا حكيمي مقالة مرتبطة برضورة توسعة الفقه، انظر: حكيمي، حممد رضا: آنجا كه خورشيد مى 

سة، دليل ما، 387)ه�.ش، ص43)-74). وزد، ط)، قم املقدَّ
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١- بيان كيلٌّ للهيكليَّة املقرَتحة:

النحو  عىل  وهي  الفقه،  لعلم  املقرَتحة  اهليكليَّة  إمجايّل  بشكل  نبنيِّ  أن  اآلن  بنا  جيدر 
اآليت:
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1- بيان تفصييّل للهيكليَّة املقرَتحة:

هتدف هذه الفقرة إىل بيان املكان اخلاصِّ باملسائل الفقهيَّة))).

٢- تقسيم الفقه إىل فقه فردّي وفقه حكومّي:

ألجل  بينهام  والتفكيك  )سيايّس(.  وحكومّي  فردّي  قسمني:  إىل  أّواًل  الفقه  م  نقسِّ
أفراد  عموم  هو  الفردّي  الفقه  يف  املكلَّف  ألنَّ  منهام؛  كلٍّ  يف  املكلَّف  ماهيَّة  اختالف 
يمكن  كام  اإلسالميَّة.  واحلكومة  املجتمع  هو  احلكومّي  الفقه  يف  واملكلَّف  املسلمني، 
ة املتنّوعة من خالل التعامل  االعتامد يف هذا التفكيك عىل املصادر الفقهيَّة املختلفة واألدلَّ
الكليَّة واحلكوميَّة  النظرة  من  الفقيه  أنَّ الستفادة  إىل  استنباطّي))). مضاًفا  بمنهج  معها 
أثًرا كبرًيا عىل طريقة استنباطه، وال سيَّام يف ما يرتبط بمجال الفقه احلكومّي)3). وجتدر 
اإلشارة إىل أنَّ أهل السنّة بحثوا املباحث الفقهيَّة احلكوميَّة حتت عنوان األحكام السلطانيَّة 
م قلَّام  ا الشيعة، فام زال بحثهم يف هذا املجال قلياًل؛ ألنَّ أو فقه اخلالفة أو نظام احلكم، أمَّ

استلموا زمام احلكومة تارخييًّا.

أ- األحكام املرتبطة بشخص املكلَّف )الفقه الفردّي(:

املسائل  أنَّ  هو  التقسيم  هذا  ووجه  أقسام.  وستَّة  مدخل  إىل  الفردّي  الفقه  ينقسم 
ا مرتبطة بعالقة املكلَّف مع نفسه أو عالقته مع غري نفسه، وغري نفسه هو:  إمَّ الفقهيَّة: 
ا خالقه )العالقة مع ربِّه( أو غري خالقه -أي سائر املخلوقات-، وسائر املخلوقات:  إمَّ
ا أبناء نوعه )عالقته مع أبناء نوعه( أو غريهم )عالقته مع حميطه والطبيعة(، كام أنَّ  إمَّ
األموال  مع  )عالقته  ة  واالقتصاديَّ املاليَّة  العالقات  بلحاظ  ا  إمَّ نوعه:  أبناء  مع  ارتباطه 

)))  يمكن تعريف املسائل الفقهيَّة بام يدور حول عالقة املكلَّف باهلل تعاىل أو بنفسه. لكنَّ املتفاهم العريّف من الكثري من املسائل 
الفقهيَّة هو أمور أخرى. وقد سعينا يف هيكليَّتِنا املقرَتحة أن نبنّي هذا املتفاهم العريّف من املسائل الفقهيَّة.

)))  إسالمي، رضا: اصول فقه حكومىت، ط1، قم املقدَّسة، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمى، 1385هـ.ش. 
ة إىل الفقه، انظر: الصدر، ومضات، م.س، ص)480-47.  )3)  ملالحظة أمهيَّة نظرة الفقيه احلكوميَّة وسلبيَّات النظرة الفرديَّ
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ا عالقة  ة مع أبناء نوعه: إمَّ واألمور املاليَّة( أو غري ذلك، والعالقة غري املاليَّة واالقتصاديَّ

هلا )عالقته مع احلكومة( أو غري ذلك )فتندرج حتت العالقة  سياسيَّة مع احلكومة وعامَّ

مع أبناء نوعه(. وبناًء عليه، تكون املسائل املرتبطة بالعالقات املاليَّة مع اآلخرين والعالقة 

مع احلكومة مندرجة -يف الواقع- حتت عالقته مع أبناء نوعه، وليست قسياًم هلا. لكن مل�َّا 

عة، وكانت ماهيَّتها مغايرة، صار من األفضل بحثها يف قسم  كانت مسائلها كثرية ومتفرِّ
))). كام أنَّ املدخل يشتمل عىل بيان املراد من املكلَّف وكيفيَّة وصوله إىل تكاليفه.  مستقلٍّ

ل))). وسوف نبنّي يف ما يأيت كلَّ قسم من هذه األقسام بشكل مفصَّ

- املدخل:

بنحو  املكلَّف  فيه  ص  وُيشخَّ وموانعه،  التكليف  رشائط  عن  املدخل  يف  ُيبحث 
عاتقه.  عىل  امللقاة  التكاليف  إىل  املكلَّف  وصول  طرق  عن  احلديث  يأيت  ثم  دقيق. 
إثبات  طرق  املرجع،  رشائ��ط  والتقليد،  االجتهاد  التالية:  املسائل  عن  فُيبحث 

، يبدو  ثنائيٍّ نبنّي العالقة وفق تقسيٍم  القسم أن  ة العالقات األربع للعاّلمة اجلعفري. وقد حاولنا يف  )))  كان يف ذهني نظريَّ
أنَّه غري مذكور يف الكتابات السابقة عىل هذا املقال. وفيام يرتبط بالعالقات األربع، يمكن االستفادة من رواية: »أصول 
ومفتاح  الرشيعة  )مصباح  الدنيا«  ومعاملة  اخللق  ومعاملة  النفس  ومعاملة  اهلل  معاملة  أوجه:  أربعة  عىل  تقع  املعامالت 
(، ط)، بريوت، مؤّسسة األعلمي، 400)ه�.ق/980)م، ص5.(بوصف هذه  احلقيقة )منسوب إىل اإلمام الصادق

ًدا –بغّض النظر عن املناقشة يف اعتبار سندها-. الرواية مؤيِّ
ليَّة هلذه اهليكليَّة غري مقتبسة من دراسة أخرى. لكن عندما رشعت يف البحث والكتابة،  )))  جتدر اإلشارة إىل أنَّ الفكرة األوَّ
رنا يف تقسيم آخر  وجدت بيانات مشاهبة هلا، مما يزيد يف قبول هذه اهليكليَّة؛ فعىل سبيل املثال، يقول الشيخ الشريازي: »فكَّ
م يف بادئ  للكتب الفقهيَّة يمكن أن ُتنظَّم الكتب الفقهيَّة عليه ويرفع الكثري من السلبيَّات، وهو: أنَّ األحكام الفقهيَّة ُتقسَّ
اإلنسان مع  نفسه، وعالقة  اإلنسان مع  اإلنسان مع اخللق، عالقة  اهلل، عالقة  اإلنسان مع  أقسام: عالقة  أربعة  إىل  األمر 
احلكومة. كام يمكن إضافة قسم خامس وهو عالقة اإلنسان مع الطبيعة أو مع حميطه« )دائرة املعارف فقه مقارن، م.س، 
العالقات  الفقهيَّة عىل ضوء هذه  الكتب  »تنظيم  أعرايف ذكر طرًحا مشاهًبا، ومن لطيف قوله:  اهلل  آية  أنَّ  ص)45(. كام 
مبانى وپيش فرض ها، م.س، ص4)4- تربيتى  فقه  لبحث مستقّل« )أعرايف،  اًبا  أن يكون موضوًعا جذَّ األربع يمكن 
6)4(. ونجد يف بعض أقسام كتاب "مفاتيح احلياة" هيكليَّة مشاهبة ملا ذكرناه، وإن كان هذا الكتاب غري حمسوب من الكتب 
الفقهيَّة ) انظر: جوادي آميل، عبد اهلل: مفاتيح اجلياة، ال ط، گروه فقه پژوهشگاه علوم وحيانى معارج، )39)ه�.ش(. 
ومع احرتامي لكلِّ ما كتبه هؤالء األعالم، لكنَّ اهليكليَّة التي بّيناها يف هذا املقال ُتعّد أكثر جامعيَّة وأقّل إشكاالت، ويمكن 
الدفاع عنها بشكل أفضل. ومن الواضح أنَّ هذا ال يعني عدم ورود أّي إشكال عىل هذه اهليكليَّة، بل إينِّ يف أشدِّ الشوق 

لالستامع إىل انتقادات األساتذة الفضالء وآراء الباحثني يف علم الفقه حتَّى نتجاوز هذه اإلشكاالت.
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من  الفتوى  يَّة  حجِّ التقليد،  يف  والتبعيض  ئ  املتجزِّ االجتهاد  واألعلميَّة،  االجتهاد 
خالل الشورى، وغري ذلك.

- يف عاقته مع نفسه)١):

ومباحث هذا القسم مرتَّبة عىل الشكل التايل:

يف عاقته مع عقله )األفعال املعرفيَّة(: ●

ة التي جيب حتصيلها  ○ فقه العقيدة: وهذا القسم يشتمل عىل األبحاث الَعَقديَّ
ة واملعاد  من قبيل: األبحاث املرتبطة باهلل -تعاىل- واألنبياء واألئمَّ
أنَّ  إىل  اإلشارة  الدين )عددها وحّدها( وغري ذلك، وجتدر  ورضوريَّات 
األبحاث؛  بعٍض من هذه  إىل  ضت  تعرَّ قد  السابقة  الفقهيَّة  الكتب  بعض 
فعىل سبيل املثال: تعّرض الشيخ الصدوق يف بداية كتابه »اهلداية«، والشيخ 
املفيد يف أوائل كتابه »املقنعة«، والسيِّد املرتىض يف مستهّل كتابه »اجلَُمل«، 

ة))). لبعض األحكام املرتبطة ببعض العقائد اخلاصَّ

فقه املعرفة: ُيبحث يف هذا القسم بنظرة فقهيَّة عن املعرفة واكتساهبا، فيأخذ  ○
وهذا  اخلمسة.  التكليفيَّة  األحكام  من  اخلاّص  حكمه  معريّف  سلوك  كلُّ 
الدين، تعليم  العلوم، تعلُّم  التعلُّم، تعلُّم مطلق  من قبيل: أحكام وآداب 
واملذاهب  لألديان  التابعة  العلميَّة  املراكز  يف  الدراسة  االبتالئيَّة،  املعارف 
الغريبة  والعلوم  الفلسفة  تعلُّم  أحكام  الضالل،  األخرى، مصاديق كتب 

والسحر واملوسيقى، وغري ذلك.)3) 

لإلمام  احلقوق  رسالة  من  تعاىل  اهلل  مع  العالقة  عىل  النفس  مع  العالقة  أحكام  وتقديم  املقالة  أفكار  بعض  )))  استوحينا 
أكر  عيل  وتعليق:  تصحيح   ، الرسول آل  عن  العقول  حتف  عيل:  بن  احلسن  احلّرايّن،  شعبة  ابن  انظر:   ، اد السجَّ

الغفاري، ط)، قم املقّدسة، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة جلامعة املدّرسني، 404)ه�.ق/363)ه�.ش، ص55). 
ة، انظر: مركز حتقيقات كامپيوتری علوم اسالمى: قرص جامع  )))  لالطِّالع عىل الكتب الفقهيَّة التي تعّرضت ألبحاث عقائديَّ

مات العبادات. ، اإلصدار الثاين، قسم األبواب، عنوان: مقدِّ فقه أهل البيت
)3)  عىل سبيل املثال، انظر: أعرايف، »گسرتش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى«، م.س. كام يمكن مالحظة األبحاث 

ة التي طرحها الشيخ أعرايف نفسه. الفقهيَّة الرتبويَّ
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يف  ○ والتفكري  املعصية  يف  التفكري  حكم  ويشمل  املعايص:  يف  التفكي  فقه 
من  الفقهيَّة،  الكتب  البحث سابقة يف  ذلك. وهلذا  ة وغري  الشهويَّ األمور 

قبيل ما ُذكر يف كتاب »فقه الرضا« مما يرتبط بحديث النفس))). 

يف عاقته مع نفسه )األفعال النفسيَّة(: ●

سنًخا  ○ املغاير  الداخيّل  بالسلوك  القسم  هذا  خيتَّصُّ  األخللاق)٢):  فقه 
للمعرفة والعقيدة، لكنَّه يبقى مندرًجا حتت أفعال النفس. وُيبحث يف هذا 
ة من قبيل: اخللقيَّات، احلاالت والصفات األخالقيَّة،  القسم عن مسائل عدَّ
فات احلسنة. ومن الواضح أنَّ الصفات النفسانيَّة تدخل يف جمال علم  الترصُّ
ة منها، فخارجة قطًعا عن دائرة  ا غري االختياريَّ ة، أمَّ الفقه إن كانت اختياريَّ
قبيل: أحكام  القسم عن مسائل من  الفقه. ومن هنا، نبحث يف هذا  علم 
الصفات وامللكات، معرفة النفس، جهاد النفس، هتذيب النفس، املعايص: 
كالرياء والعجب والكر وسوء الظنِّ واحلقد واحلسد وغريها. وجتد سابقة    
-أيًضا- هلذه املباحث يف بعض الكتب مثل وسائل الشيعة يف ذيل كتاب 
اجلهاد حيث أفرد احلّر العاميّل أبواًبا للحديث عن جهاد النفس)3)، وكتاب 
النخبة يف احلكمة العمليَّة واألحكام الرشعيَّة حيث بحث الفيض الكاشايّن 

يف ذيل كتاب الطهارة عن طهارة الباطن)4).

يف عاقته مع جسمه وبدنه: ●

مضاًفا  ○ واألرشب��ة،  باألطعمة  املرتبطة  املسائل  ويشمل  والرشب:  األكل 

(، حتقيق: مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ط)، مشهد املقّدسة،  )))  انظر: فقه الرضا) الفقه املنسوب إىل اإلمام الرضا
، 406)ه�.ق، باب08)، ص385. املؤمتر العاملّي لإلمام الرضا

ة ال االجتامعيَّة، وحتَّى ال ُتفهم هذه املسألة بشكل خاطئ، يمكن  )))  من الواضح أن املراد من األخالق هنا هو األخالق الفرديَّ
عنونة هذه الفقرة ب� »فقه التهذيب«.

، ط)، قم  )3)  احلر العاميّل، حممد بن احلسن: تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة، حتقيق: مؤسسة آل البيت
، 409)ه�.ق، ج5)، ص)6)-ج6)، ص4)). املقّدسة، مؤسسة آل البيت

ط)،  القمّي،  األنصارّي  مهدي  حتقيق:  الرشعيَّة،  واألحكام  العمليَّة  احلكمة  يف  النخبة  حمسن:  حممد  الكاشايّن،  الفيض    (4(
طهران، مركز چاپ  ونرش سازمان تبليغات اسالمى، 8)4)ه�.ق، ص86-84. 
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مة  املحرَّ واألرشب��ة  واألطعمة  البطنة  وحكم  احلرام  اللقمة  مصاديق  إىل 
مة واملكروهة، واألجزاء التي حيرم أكلها  )ويشمل: اللحوم املحلَّلة واملحرَّ
من احليوان مأكول اللحم، أحكام األطعمة واألرشبة اخلارجيَّة، اجليالتني 
اجلديدة  املصاديق  املسِكرة،  )املرشوبات  املسكر  وأحكام  ذلك(،  وغري 
ئات،  املهدِّ رة،  املخدِّ املواّد  )التدخني،  واملخدرات  ذلك(  وغري  للمسكر، 

وغري ذلك(.

ف يف أعضاء اجلسم: ويشمل أحكام اجلراحة التجميليَّة، واإلرضار  ○ الترصُّ
وبيع  حم(،  الرَّ إجارة  )مثل  األعضاء  وإجارة  األعضاء،  ووهب  بالبدن، 

األعضاء، وتغيري اجلنس، وإحداث العقم و...

ة و... ○ حَّ النظافة: ويشتمل عىل أحكام الدين يف جمال النظافة وحفظ الصِّ

اللباس: ويشتمل عىل أنواع األلبسة وأحكامها )نوع اللباس ولونه، لباس  ○
اجلنس املخالِف )كأن يلبس الرجل ما هو خمتَّصٌّ باملرأة والعكس(، لباس 
ومكروهاته،  اللباس  ومستحبَّات  ذلك(،  وغري  ار،  بالكفَّ التشبُّه  الشهرة، 
...إلخ، وجتدر اإلشارة إىل رضورة دراسة األحاديث الواردة يف ذيل كتاب 

ل واملروءة يف كتاب الكايف))).  ّي والتجمُّ الزِّ

والشعر  ○ الزنية،  وسائل  واستعامل  اللِّحية،  حلق  أحكام  وتشمل  الزينة: 
الصناعّي، والوشم، وآداب التزّين والزينة، وغري ذلك.

ة والرتفيه: ● حَّ يف ما يرتبط بالصِّ

واملالكمة  ○ القتاليَّة  )الفنون  الرياضات  أنواع  أحكام  ويشمل  الرياضة: 
والشطرنج والبليارد، وغري ذلك(، والبطوالت الرياضيَّة، ورياضة النساء، 

وغري ذلك، كام أنَّ املسائل املرتبطة بالسبق والرماية ُتبحث يف هذا القسم.

واللعب  ○ واللهو  ومصاديقه،  السليم  الرتفيه  أحكام  عىل  ويشتمل  الرتفيه: 

د بن يعقوب: الكايف، تصحيح وتعليق: عيل أكر الغفارّي، ط4، طهران، دار الكتب اإلسالمّية، 365)ه�.ش،  )))  الكلينّي، حممَّ
ج6، ص438. 
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والتصفيق  باملزاح  املرتبطة  األحكام  الرتفيه،  مقدار  السليم،  غري  والرتفيه 
احلاسوب،  )ألعاب  األلعاب  وأحكام  واليانصيب،  واملراهنة  والرقص 

والطاولة، وآالت القامر وغري ذلك(،... إلخ. 

يف ما يرتبط بالُعمر واحلياة والوقت: ●

ويشتمل عىل حكم إتالف العمر ومصاديقه، وكيفيَّة تقسيم الوقت، وحكم البطالة، 
وطلب الرزق، وغري ذلك. وال بدَّ من مالحظة أحاديث كتاب املعيشة من كتاب الكايف، 

ل أبوابه))).  وال سيَّام أوَّ

ة(: - يف عاقته مع ربِّه )فقه العبوديَّ

األخّص(،  )باملعنى  العبادات  يف  املذكورة  املباحث  مع  كثرًيا  القسم  هذا  ويشرتك 
املسائل  إىل  )مضاًفا  والذكر  والصالة)))  للصالة(  مة  مقدِّ )بوصفها  الطهارة  فيشمل 
املذكورة يف كتاب الصالة وأحكام الذكر والدعاء والتوبة واالستخارة...إلخ(، والصوم، 
هذا  إىل  آخرين  بابني  إضافة  املناسب  ومن  العمرة(.  إىل  )مضاًفا  واحلّج  واالعتكاف 

القسم، ومها:

ل والزيارات: ● باب التوسُّ

لعلَّ السبب يف قلَّة ذكر هذه املسائل يف الكتب الفقهيَّة املعارصة هو كونا مستحبَّة. 
ح وُتبحث بحًثا  لكنَّها مل�َّا كانت حملَّ ابتالء كثري وُعرضًة للدسِّ والتشويه، وجب أن ُتنقَّ

)))  الكلينّي، الكايف، م. س، ج5، ص65.
)))  جتدر اإلشارة إىل أنَّ السالئق واألذواق خمتلفة فيام يرتبط بتنظيم مسائل كلِّ كتاب؛ فعىل سبيل املثال، نظَّم الشيخ البهائي 
مة هذا الكتاب: »)...( مرتبة الفصول  ة يف الصالة اليوميَّة« بشكل مميَّز، وقال يف مقدِّ مسائل الصالة يف كتابه »االثنا عرشيَّ
عىل نج قريب يسهل تناوله عىل الطالب وأسلوب غريب هيّش إليه أولو األلباب)...( إنَّ األمور املعترة يف الصلوات 
ا لسانيَّة أو جنانيَّة أو  ا واجبة أو مستحبَّة، وكلٌّ منها: إمَّ ا أفعال، أو تروك، وكلٌّ منها: إمَّ ا: إمَّ اخلمس اثنا عرش نوًعا؛ ألنَّ
أركانيَّة، فصارت مسائل هذه املقالة االثني عرشّية منحرصة يف اثني عرش فصاًل )ملزيد من االطالع، انظر: البهائّي، حممد 
النجفّي، 409)ه�.ق، ص3)؛  املرعيّش  سة، مكتبة  املقدَّ اليوميَّة، ال ط، قم  الصالة  ة يف  االثنا عرشيَّ العاميّل،  بن احلسني 
الرصامي، سيف اهلل: »جستار گشتاد در فقه پژوهی شيخ هبايى«، جملة كاوشى نو در فقه، العدد)7، )39)ه�.ش(. لكن 

نعتقد أنَّ ترتيب العروة الوثقى املذكور يف كتاب الصالة أفضل.
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فقهيًّا. وهذا القسم يشمل ما ييل:

القدماء؛ فعىل  - وجتد هذه املسائل مذكورة يف كتب  الزيارة وآداهبا:  أحكام 
سبيل املثال: خّصص الشيخ املفيد ما يقارب 40 صفحة من كتابه املقنعة 
ملسائل  التعّرض  يمكن  كام  اهلل)))،  وأولياء  املعصومني  زيارة  ألحكام 
عند  نفسه  الزائر  تكبيل  اللطم،   ، ة األئمَّ أبناء  زيارة  قبيل:  من  أخرى 

الرضيح، إضاءة الشموع وغري ذلك من املسائل املرتبطة هبذا املجال.

للمسائل  - القسم  هذا  يف  التعّرض  فيجب   : املعصومني عزاء  مراسم 

املراثي  قراءة  حكم   ، املعصومني عزاء  جمالس  يف  اجلزع  حدود  اآلتية: 

وغري  للمراثي،  النساء  قراءة  الكاذب،  الشعر  قراءة  واملوسيقى،  )اللحن 

الوجه،  رضب  ذل��ك(،  وغري  اهلرولة،  الصدور،  )تعزية  اللطم  ذل��ك(، 

الرضب بالسالسل املعدنيَّة، التطبري، رفع األعالم، االستفادة من اآلالت 

العزاء،  يف  اآلخرين  وحقوق  إلخ(،  الناي...  الصنج،  )الطبل،  املوسيقّية 

وغري ذلك.

: أحكام املدائح، التصفيق، حكم  - مراسم الفرح فيام يرتبط باملعصومني

املراسم يف التاسع من ربيع )حكم املشاركة، وغري ذلك(.

باب املواثيق الرشعيَّة: ●

ارات. فُيبحث عن النذر والعهد واليمني والكفَّ

- يف عاقته مع أبناء نوعه )الفقه االجتامعّي(:

)))  املفيد، حممد بن حممد بن النعامن: املقنعة، ط)، قم املقّدسة، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، 3)4)ه�.ق، ص455-494؛ 
وانظر: الكليني، الكايف، م.س، ج4، ص548؛ وملزيد من االطِّالع عىل كثرة هذه املباحث يف كتب القدماء، ُيبحث عن 

كلمة »زيارة« يف قرص جامع فقه أهل البيت، اإلصدار الثاين.
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فقه األرسة: ●

مع الوالدين: حقوق األب واألم، مدى وجوب طاعتهام، قضاء حوائجهام  ○
يف حال احتياجهام... إلخ. 

مع الزوج: ○

الزواج: أحكام العزوبة وعدم الزواج، رشائط العقد وآدابه وأحكامه،  ■
عىل  املرتتِّبة  املسائل  وآداب��ه،  املهر  أحكام  الزوجة،  أو  الزوج  اختيار 

النِّكاح.

العاقة بني الزوجني: احلقوق املتبادلة بني الزوجني، النفقة... إلخ.  ■

ة بني الزوجني: أحكام املواقعة وآداهبا، النشوز والتمكني،  ■ العاقة اخلاصَّ
الوظائف يف حال عدم كفاية التكاليف اجلنسيَّة وغري ذلك، كام ُيبحث 

يف هذا القسم عن حتديد النسل.

كيفيَّة  ■ )موجباته،  النِّكاح  فسخ  اآلتية:  املباحث  ويشمل  االنفصال: 
اإليالء  الظِّهار،  واملباراة،  اخلُْلع  الطالق،  أحكامه(،  سائر  إح��رازه، 
األذهان)))،  إرشاد  يف  احليّلّ  العاّلمة  أنَّ  إىل  اإلشارة  وجتدر  واللِّعان. 
والفيض الكاشايّن يف مفاتيح الرشائع))) قد ذكرا هذه املسائل يف ذيل 

كتاب الفراق.

مع األوالد: وُيبحث عن: حقوق األوالد، أحكام تسمية األوالد وآداهبا،  ○
العقيقة، الرضاع، املحبَّة، االحرتام، الرتبية، التزويج... إلخ. 

مع بقيَّة األقارب: معنى الرحم، صلة الرحم وقطعه، مصاديق قطع الرحم،  ○
ار، أهل البدعة، أهل الفسق واملعايص... إلخ.  أحكام صلة الرحم الكفَّ

املطهر األسدي احليل: إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن، حتقيق: فارس حسون، ط)، قم  ، احلسن بن يوسف بن  )))  احليّلّ
سة، دفرت انتشارات اسالمى، 0)4)ه�.ق، ج)، ص)4.  املقدَّ

سة، انتشارات مكتبة السيد املرعيش النجفّي، ال ت، ج)،  )))  الفيض الكاشايّن، حممد حمسن: مفاتيح الرشائع، ال ط، قم املقدَّ
ص303. 
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مع العبيد: ُتذكر هنا األبواب الفقهيَّة املرتبطة بالعبيد، من قبيل: العتق، التدبري،  ●
املكاتبة واالستيالد. لكن مل�َّا خال زماننا من العبيد تقريًبا، فإننا نرّجح حذف 

هذه األبحاث وعدم ذكرها.

مصاديق  ● أنواع  اآلتية:  املسائل  عىل  القسم  هذا  ويشتمل  املحارم:  غي  مع   
العالقة مع غري املحارم )موجباهتا، رشائطها وأحكامها(، أحكام العالقة مع 
غري املحارم )النظر، الكالم، االستامع، االختالط يف العمل، اخللوة(، العالقة 
بني الرجل واملرأة األجنبيَّنْي )رشائط املرشوعيَّة(، حدود العالقة بني الرجل 

واملرأة األجنبيَّنْي ورشائطها فيام يرتبط باألعامل املشرتكة، وغري ذلك. 

األمر  ● الناس وأحكام تضييعه،  ملا ييل: حّق  القسم  ويتعّرض هذا  الناس:  مع 
باملعروف والنهي عن املنكر )أقسامه، رشائطه، كيفيَّته، مراتبه... إلخ(، أحكام 

املعارشة وآداهبا وهي عىل قسمني:

ة اإليامنيَّة وغريها  ○ مع الشيعة: احلقوق املتبادلة بني املؤمنني، أحكام األُخوَّ
مون من الفقهاء إىل مباحث حقوق املؤمنني أو  من املسائل. وقد أشار املتقدِّ

حّق املؤمن عىل أخيه يف كتبهم الفقهيَّة والروائيَّة))).

ة وأهل الكتاب  ○ مع غي الشيعة: أحكام التعامل مع أهل السنَّة وأهل الذمَّ
وأتباِع  ذلك(،  وغري  والزردشتيِّني،  الصابئة  حكم  الكتاب،  أهل  )طهارة 
ة،  األديان غري اإلبراهيميَّة )البوذيِّني، اهلندوس، البهائيِّني، األديان البرشيَّ

ار. ة احلديثة، وغري ذلك( واملرشكني والكفَّ املعنويَّ

وآداب��ه،  ● السّن  كبار  مع  التعامل  أحكام  ويشمل:  احلللاجللات))):  ذوي  مع 
املستضعفني، الفقراء، األيتام، املرىض، ذوي املصائب... إلخ.

)))   انظر: الكلينّي، الكايف، م.س، ج)، ص69).
)))   يمكن جعل هذا القسم والقسم القادم )األموات( يف ذيل مباحث املعارشة مع املسلمني، لكن مل�َّا كانت مسائله كثرية 

ة، ناسب ذلك ذكره بصورة مستقلَّة. ومهمَّ
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)التغسيل  ● وامليِّت  املحترض  أحكام  ويشمل:  واألملللوات:  املحترضين  مع 
الترشيح،  القبور،  نبش  آخر،  إىل  قر  من  النقل  إلخ(،  والدفن...  والتكفني 

املوت السيرّي، زرع األعضاء، وغري ذلك. 

عن  ● والدفاع  اجلهاد  يف  الشخصّية  املباحث  ويشمل  واملعتدين:  املهامجني  مع 
املال والنفس والعرض.

مع  سيَّام  )وال  اجلريان  مع  العالقة  قبيل:  من  أخرى  أبواب  إضافة  يمكن  ماحظة: 
وجود الشقق السكنيَّة املتقاربة أو الداخلة يف بناء واحد(، العالقة مع الضيوف، العالقة 

مع زمالء العمل، العالقة مع األصدقاء... إلخ.

- يف عاقته مع األموال واألمور املاليَّة:

كسب املال والتملُّك: مسائل طرق كسب املال وأحكامها )مثل أخذ األجرة  ●
امللكية  ذلك(،  وغري  التهريب،  الفوائد،  أرباح  النسبة،  أخذ  الواجبات،  عىل 
ة )التأليف، االخرتاع، االكتشاف، احلّق احلرصّي، حّق االمتياز، وغري  املعنويَّ

َقَطة وغصب األموال. ذلك(، إحياء املوات، اإلرث، اللُّ

فات املاليَّة: ● الترصُّ

إىل  ○ مضاًفا  واملتاجر،  املكاسب  يف  املذكورة  األبحاث  وتشمل:  التجارة: 
بدن  أعضاء  الترصيف،  )الكمبيالة،  وبيعها  اجلديدة  السلع  رشاء  أحكام 
وبيع  اإللكرتونيَّة،  والتجارة  و...(،  والتجميل  الزينة  أدوات  اإلنسان، 

الزمان)))، واالستصناع)))... إلخ.

واملضاربة،  ○ والشفعة،  والقسمة،  الرشكة،  أبحاث  وتشمل:  الرشكة: 

: فرهنگ فقه مطابق مذهب  سة دائرة معارف الفقه اإلسالمّي طبًقا ملذهب أهل البيت )))  ملزيد من االطِّالع، انظر: مؤسَّ
اإلسالمّي،  الفقه  معارف  دائرة  سة  مؤسَّ سة،  املقدَّ قم  ط�،  ال  الشاهرودّي،  اهلاشمّي  حممود  إرشاف:   ، البيت أهل 

6)4)ه�.ق، ج)، ص80).
)))  ملزيد من االطِّالع، انظر: م.ن، ج)، ص7)4.
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واملزارعة، واملساقاة، مضاًفا إىل املسائل اجلديدة من قبيل: أوراق الرشكة، 
املصاديق اجلديدة للرشكة، الرشكات التعاونيَّة، وغري ذلك.

○  ، اخلاصِّ )باملعنى  والضامن  والرهن،  القرض،  أبحاث  ويشمل:  الَدْين: 
والكفالة(،  احلوالة  فيشمل  آخر؛  لشخص  مال  بدفع  شخص  تعّهد  أْي 
العارية(.  يف  اخليانة  ومصاديق  وأحكامها  )رشائطها  والعارية  والوديعة، 
هلذه  جتميًعا  القديمة  الفقهيَّة  الكتب  بعض  يف  أنَّ  إىل  اإلش��ارة  وجت��در 

األبحاث يف كتاب واحد))).

السقفليَّة  ○ أحكام  من  به  يلحق  وما  اإلج��ارة  بحث  ويشمل  اإلجللارة: 
)اخللّو())) واجلعالة والوكالة.

دفع األموال: ●

وجتدر  ○ وغريذلك.  وأحكامها،  وجوهبا،  م��وارد  عن  وُيبحث  الزكاة: 
ذيل  يف  واخلمس  الزكاة  بحث  جعل  الفقهاء  من  العديد  أنَّ  إىل  اإلشارة 
أبواب العبادات. لكن مل�َّا كان الطابع املايّل هلذه األبحاث غالًبا عىل طابعها 
العبادّي، ارتأينا أن ُندرجها ضمن األبحاث املاليَّة. كام أنَّ الشهيد الصدر 
مل جيعل هذه األبحاث يف الفتاوى الواضحة يف كتاب العبادات، بل جعلها 

يف ذيل بحث األموال.
الصدقة ○
اخلمس ○

اهلبة ○

الوقف: وُيبحث فيه عن: أحكام الوقف ومصاديقه )املصادر املائيَّة، املال،  ○
ة، القبور، وغري ذلك(، وصيغ الوقف،  ة، األسناد التجاريَّ األوراق النقديَّ

)))  انظر: الطويّس، حممد بن احلسن: هتذيب األحكام، حتقيق وتعليق: حسن املوسوّي اخلراسايّن، ط4، طهران، دار الكتب 
اإلسالمّية، 365)ه�.ش، ج6، ص83).

وهو أن يدفع املستأجر مبلًغا كبرًيا من املال مضاًفا إىل األجرة الشهرية. وهذا يسمح له بالبقاء يف العقار ويسمح له بالتنازل   (((
ر(. عنه ملستأجر آخر مقابل بدل مايل. وثمة نقاش فقهي يف مرشوعية هذا العقد. )املحرِّ
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واحلبس  السكنى  بحَثْي  أنَّ  كام  ذلك،  وغري  الوقف،  استعامالت  وتغريُّ 
ُيبحثان يف ذيل عنوان الوقف.

ما  ● أْي  للضامن؛  املوِجبة  األع��امل  عن  القسم  هذا  يبحث  املاليَّة:  الغرامات 
الغرامة  حتديد  خالل  ومن  مِدينًا.  املكلَّف  وجيعل  املاليَّة  اخلسارة  يستوجب 
املاليَّة  أداء احلقوق  املكلَّف  الضامن دفعها، يسهل عىل  املكلَّف  الواجب عىل 
اجلديدة  األحكام  عن  ُيبحث  أْن  جيب  كام  املحاكم.  مراجعة  دون  لآلخرين 
اخلسائر  أحكام  وعن  -أيًضا-،  اجلديدة  ومصاديقها  املال  إتالف  ملصاديق 

ة، وغري ذلك))).  املعنويَّ

ة  ● ة تكاليف خاصَّ ى املكلَّف للعمل فيه، ثمَّ فقه العمل))): يف أيِّ موقع يتصدَّ
األعامل  من  عمل  كلِّ  أحكام  عن  ُيبحث  القسم،  هذا  ويف  عاتقه.  عىل  ُتلقى 

بنحو مستقلٍّ عن البقيَّة؛ فعىل سبيل املثال:

والسْخِرَية،  ○ والرتبية،  التعليم  أحكام  عن:  القسم  هذا  يف  ُيبحث  التعليم: 
ة للمتعلِّمني... إلخ. واإلهانة، والعقوبة اجلسديَّ

التعلُّم: ُيبحث فيه عن: أحكام التعلُّم وآدابه، وأحكام املناظرة واملحاورة  ○
العلميَّة، والنقد، والتحقيق، ومواجهة األساتذة املنحرفني... إلخ

واالختالس،  ○ الفوائد،  وأخ��ذ  الرشوة،  أحكام  عن:  وُيبحث  اإلدارة: 
بعض  لصالح  والعمل  القانون،  من  ب  والتهرُّ املال،  ببيت  االهتامم  وقلَّة 
حتت  هو  فيام  تقع  التي  املخالفات  عن  املديرين  ومسؤوليَّة  األح��زاب، 
ل مسؤوليَّة األرضار النامجة عن قرارات املدير اخلاطئة،  مسؤوليَّتهم، وحتمُّ

ن ملا يزيد عن 500 مسألة  ف عىل املسائل املختلفة املرتبطة بالضامن، يمكن مراجعة بعض كتب االستفتاءات املتضمِّ )))   للتعرُّ
سة، ال ن،  يف هذا املجال، انظر عىل سبيل املثال: منتظري نجف آبادي، حسني عيل: استفتاءات مسائل ضامن، ال ط، قم املقدَّ

ال ت.
ة للعمل وبسبب وجود  ة اجلهة االقتصاديَّ )))   يمكن جعل هذا القسم ضمن ما يرتبط بالعمر واحلياة، لكنَّنا ذكرناه هنا بسبب قوَّ

العالقة مع اآلخرين يف أكثر أنواع العمل.
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املدير  إدارة  العامل غري األصلح، وضامن ما يرتتَّب عىل سوء  واستخدام 
وسوء سلوكه، وغري ذلك. 

االختالس،  ○ وأحكام  العمل،  ربِّ  حقوق  عن:  فيه  وُيبحث  التوظيف: 

ة والرشوة  وأخذ الفائدة، وقلَّة االهتامم ببيت املال، واالرتشاء، وتوقُّع اهلديَّ

ّي والكيفّي وإمهال  ب من العمل )بمعناه الكمِّ مقابل أداء العمل، والتهرُّ

تعارض  حال  يف  والتكليف  القانون  من  ب  والتهرُّ العمل(،  وقلَّة  العمل 

قانون العمل مع القانون الرشعّي، وتزاحم مهاّم العمل مع حقوق األرسة، 

وغري ذلك. 

الطبابة: وُيبحث فيه عن: حقوق املريض، خصوصيَّات املريض التي حيرم  ○

القتل  العالج،  ويف  املرض  تشخيص  يف  االشتباه  املعاينة،  حّق  جتاوزها، 

الرحيم، أحكام استنساخ اإلنسان، تغيري اجلنس، التلقيح الصناعّي، إجياد 

العقم، إسقاط اجلنني، املوت السيرّي، زراعة األعضاء، الترشيح... إلخ.

مني،  ○ امني، واملجسِّ الفّن: ويشمل البحث عن: الفنَّانني، واملوسيقيِّني، والرسَّ

والشعراء واألدباء... إلخ.

من  ذلك،  بل جيب  األخرى،  ليَّة  الُعامَّ بالفئات  ة  خاصَّ أقسام  يمكن جعل  ماحظة: 

الصحفيِّني،  واملراسلني  والرشطة،  واملهندسني،  ل،  والعامَّ واملزارعني،  البائعني،  قبيل: 

العلميَّة، واملبلِّغني، وقّراء العزاء...إلخ. ومن  ب احلوزات  قني، وُطالَّ والكتَّاب، واملحقِّ

حكمها  وحتديد  االبتالئيَّة  مسائلهم  وتتبُّع  استقصاء  إىل  حيتاج  األمر  هذا  أنَّ  الواضح 

الرشعّي))).

)))   يشتمل باب الصناعات املذكور يف الكتب الفقهيَّة القديمة عىل صناعات ذلك الزمان؛ فعىل سبيل املثال، انظر: فقه الرضا، 
م.س، باب الصناعات، ص)30؛ الكليني، الكايف، م.س، ج5، ص3)).
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 - يف عاقته مع سائر املخلوقات والبيئة )احليوانات، البيئة، األماكن واألشياء(:

مع احليوانات))): ويشمل: حقوق احليوانات، وأحكام احلفاظ عىل احليوانات،  ●
بالنار أو بيشء حاّر، وتغذية احليوانات، ومدى االستفادة  ووشم احليوانات 
ة احليوانات ولعنهم، وقتلهم، وإجياد العقم فيهم... إلخ،  من احليوانات، وأذيَّ
وذبحه  وآدابه  وأحكامه  رشائطه  عىل  )ويشتمل  الذبح  عن:  فيه  ُيبحث  كام 
والصيد  وأحكامه،  الصيد  رشائط  عىل  )ويشتمل  والصيد  إلخ(،  باحلديد... 

اجلامعّي، والصيد اللهوّي... إلخ(، وقتل احليوانات املؤذية.

البيئة  ● تلويث  أحكام  البيئة،  من  االستفادة  حكم  عىل:  ويشتمل  البيئة:  مع 
وختريبها، ومصاديق اإلرساف يف االستفادة من املصادر الطبيعيَّة، والتشجري 
وموارد جواز قطع األشجار، وحكم املطر الصناعّي، ومعاجلة جينات النبات، 

وغري ذلك. 

يَّة فيام يرتبط بالبناء(، واملوروث  ● مع األماكن: ويشمل املساكن )القوانني الكلِّ
الثقايّف... إلخ.

ة: ويشمل: حكم االستهالك، وحكم ما يرتبط باالستفادة  ● مع املصنوعات البرشيَّ
من احلاسوب )كس الرامج وغريه(، واإلنرتنت )وتشمل مسائل، من قبيل: 
ة اإلنرتنتيَّة... إلخ(،  ة، األمور اإلباحيَّة، رسقة املعلومات، األذيَّ ة املجازيَّ اهلويَّ
وأطباق استقبال اإلرسال التلفزيويّن )الِدش والساتاليت(، اهلاتف املحمول، 

وغري ذلك. 

- يف عاقته مع احلكومة:

وُيبحث يف هذا القسم عن أمر األجهزة الرسميَّة باملعروف ونيها عن املنكر، وعن 

ج6،  الكايف،  انظر:  القسم؛  هبذا  مرتبطة  كثرية  أحاديث  الدواجن،  كتاب  ذيل  يف  الكايف  كتابه  يف  الكليني  الشيخ  ذكر     (((
ص534.
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محاية  وعن  الرسميَّة،  رات  واملقرَّ القوانني  خمالفة  أحكام  وعن  املسلمني،  ة  أئمَّ نصيحة 
فيه عن  ُيبحث  إلخ، كام  املظاهرات...  واملشاركة يف  االنتخابات،  واملشاركة يف  النظام، 

مرشوعيَّة القيام بوجه احلاكم اجلائر )مهام كان بلد املكلَّف(، وغري ذلك. 

أ- األحكام املرتبطة باملجتمع والنظام اإلسامّي:

- يف العاقة مع اهلل تعاىل:

مرشوعيَّة  ومبنى  الَغْيبة،  عرص  يف  احلكومة  مرشوعيَّة  عن:  القسم  هذا  يف  وُيبحث 
الوالية،  وحدود  الفقيه،  ووالية  العاّم،  والرأي  االنتخابات  مرشوعيَّة  ومبنى  احلاكم، 
احلاكم  ووظائف  األعلميَّة،  ورشط  الشورى،  وقيادة  وشؤونه،  الفقيه  الويّل  ورشائط 
ة، إصدار العفو وتبديل األحكام القضائيَّة، اخليارات  )احلكم الوالئّي، األحكام الثانويَّ

خارج احلدود(، وغري ذلك. 

- يف العاقة مع األجهزة احلكوميَّة:

احلكوميَّة  ● األجهزة  ارتباط  كيفيَّة  السلطات،  بني  الفصل  احلكومة:  هيكليَّة 
الفقيه  الويّل  وبني  احلكوميَّة  األجهزة  بني  العالقة  طبيعة  بعض،  مع  بعضها 
الدولة  وظائف  القوى(،  واستقالليَّة  للفقيه  املطلقة  الوالية  بني  )العالقة 

اإلسالميَّة... إلخ.

الرملان،  ● حصانة  التقنني،  مرشوعيَّة  )الترشيعيَّة(:  للقانون  عة  املرشِّ األجهزة 
املباين الفقهيَّة ملجمع تشخيص مصلحة النظام، املعيار الذي عىل أساسه تكون 

القوانني إسالميَّة، تعارض القوانني مع الفقه اإلسالمي... إلخ. 

األجهزة القضائيَّة: ●

قاض  ○ مكانة  املحاكم،  أنواع  مراتبها:  وسلسلة  القضائيَّة  السلطة  هيكليَّة 
القضاة، سلطة النائب العاّم، هيئة التحكيم... إلخ.
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القضاء: ○

صفات القايض ورشوطه: رشطيَّة االجتهاد واعتبار حكم غري املجتهد،  ■
حدود  اجتهاده،  خالف  عىل  كان  إن  للمجتهد  القانويّن  احلكم  اعتبار 

استقالل القاض وأحكامه، القضاء النسائّي، وغري لك. 

ة  ■ ة العامَّ وظائف القايض: أصول املحاكامت املدنيَّة واجلزائيَّة، مثل: األدلَّ
إلثبات الدعاوى )اإلقرار، طرق التحقيق وانتزاع االعرتاف من املتَّهم، 
البيِّنة، علم القاض، الشهادة، القسم، اعتبار الوسائل اجلديدة... إلخ(، 

احلكم عىل الغائب، كيفيَّة صدور احلكم، آداب القضاء، وغري ذلك.

اجلزاء: فأبحاث قانون اجلزاء اإلسالمّي، يشمل: ○

رات  ■ املقرَّ خمالفة  السري،  قوانني  خمالفة  األرسة،  إيذاء  اجلرائم:  أنواع 
املعلومات،  رسقة  األم��وال،  تبييض  االختالس،  االحتيال،  املاليَّة، 
النفيّس  باألمن  اإلخ��الل  السياسيَّة،  اجلرائم  اإللكرتونيَّة،  اجلرائم 
للمجتمع، االرتداد وسّب املعصوم، البدعة، موارد اإلفساد يف األرض 

وسائر اجلرائم اجلديدة.

أو  ■ موضوعيَّتها  احلدود:  )مثل:  اجلزاء  فلسفة  وأنحاؤه:  اجلزاء  أنواع 
إجراء  يف  املصلحة  مكان  ماليَّة(،  خسارة  أم  جزاء  َيات:  الدِّ رادعيَّتها؛ 
ُيبحث يف  بنحو علنّي وغري ذلك، كام  تنفيذ اجلزاء  احلدود وتعطيلها، 
َيات، واحلبس،  هذا القسم عن: احلدود والتعزيرات، والقصاص، والدِّ

وأنواع اجلزاء اجلديدة.

األجهزة العسكرية، والضابطة العدلية واألمنيَّة: ●

ويشمل: الدفاع واجلهاد)))، وصناعة السالح وبيعه والقتل  ○ العسكرية: 

)))   جعل أغلب الفقهاء كتاب اجلهاد يف ذيل العبادات. لكن مل�َّا كانت أغلب مسائله مرتبطة باملسائل احلكوميَّة، استلزم ذكره 
يَّة للجهاد والدفاع  فيها. وهذا ما فعله -أيًضا- السيِّد الشهيد الصدر يف الفتاوى الواضحة. كام يمكن أن ُتطرح املباحث الكلِّ

يف قسم العالقة مع سائر الدول.
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أرسى  النساء،  جهاد  السالح،  استخدام  كيفيَّة  النساء  تعليم  اجلامعّي، 
احلرب، وغري ذلك.

الضابطة العدلية: ويشمل: املسائل املرتبطة هبذا اجلهاز، من قبيل: مصاديق  ○
الرشطة  وشتمهم،  واملتَّهمني  املواطنني  ورضب  والتحقيق،  املنكرات، 

النسائيَّة، وغري ذلك.

املرتبطة بأجهزة املخابرات،  ○ الفقهيَّة  املسائل  القسم:  ويشمل هذا  األمنيَّة: 
س، وحقوق الناس أثناء التحقيقات األمنيَّة، وغري ذلك.  وأحكام التجسُّ

رات  ● ة: وُيبحث يف هذا القسم عن: فقه اإلدارة )رشائط املقرَّ األجهزة التنفيذيَّ
النظام  إل��خ(،  الفقهيَّة...  الناحية  من  ومبانيها  اإلدارة  أصول  وأحكامها، 
)بحث  واالختيار  االستخدام  كيفيَّة  ��ة(،  اإلداريَّ األنظمة  )هيكليَّة  اإلدارّي 
ل،  العامَّ أجرة  أحكام  املوظَّفني(،  واستقطاب  االستخدام  قانون  عن  فقهّي 
املباين  والعامل،  للعمل  الفقهيَّة  )األحكام  العمل  أحكام  ل،  العامَّ حقوق 

الفقهيَّة لقانون العمل، عمل األطفال(، وغري ذلك. 

األمالك  ● يف  الدولة  ف  ترصُّ عن:  القسم  هذا  يف  وُيبحث  العمرانيَّة:  األجهزة 
البيئة، حّق  احلفاظ عىل  العمرانيَّة مع  املشاريع  تعارض  الوقف،  ة ويف  اخلاصَّ
التوسعة  للمدن،  الفقهيَّة  الشخصيَّة، األحكام  الدولة يف األمالك واألراض 

العمرانيَّة اإلسالميَّة.

ة: ● األجهزة االقتصاديَّ

ة للحكومة اإلسالميَّة، املصادر املاليَّة للحكومة  ○ املباين: الوظائف االقتصاديَّ
اإلسالميَّة... إلخ.

ة  ○ اهليكليَّة: املباين الفقهيَّة الستقالل البنك املركزّي، وظائف البنوك املركزيَّ
مها بسائر البنوك... إلخ. وحتكُّ

البنوك: البنك اإلسالمّي، مناقشة قانون البنوك اإلسالميَّة، احلقوق املتبادلة  ○
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أحكام  البنكيَّة،  للعقود  الفقهيَّة  واملباين  األحكام  والبنوك،  الشعب  بني 
الكفاالت  ة،  النقديَّ األوراق  اإللكرتونيَّة،  البنوك  أحكام  البنكيَّة،  الودائع 
البنكيَّة، احلواالت البنكيَّة، الكمبياالت والسندات البنكيَّة، أنواع الفوائد 

البنكيَّة، اجلوائز البنكيَّة، وغري ذلك. 

البورصة: ماهيَّتها، املباين واألحكام الفقهيَّة ألنواع البورصات. ○

التأمني االجتامعّي: رشائطه، أحكامه وأنواعه )للحياة، للمرض، حلوادث  ○
السري، وغري ذلك(، رضورة التأمني.

باملال،  ○ املرتبطة  املسائل  عن:  ة  االقتصاديَّ األجهزة  قسم  ذيل  يف  وُيبحث 
عىل  احلاكمة  والقواعد  ة،  التجاريَّ واحلقوق  وامل��زاي��دات،  واملناقصات 

ة وأحكامها، وغري ذلك.  األسناد التجاريَّة، رشائط العقود التجاريَّ

الفقه  ● يف  يَّة  الكلِّ املباحث  عن:  فيها  وُيبحث  ة:  التعليميَّة-الرتبويَّ األجهزة 
ب اجلامعة،  ، هل التعليم للجميع أم خمتَّّص ببعض األفراد، اختيار ُطالَّ الرتبويِّ
ب مع املصالح طويلة األمد  العلميَّة، تعارض حقوق الطالَّ سني واهليئة  املدرِّ

للمدرسة أو اجلامعة، جعل راتب شهرّي للطاّلب، وغري ذلك.

الثقافة،  ● فقه  يف  يَّة  الكلِّ املباحث  عن:  فيها  وُيبحث  الثقافيَّة-الفنيَّة:  األجهزة 
تكاليف املسؤولني عن الثقافة )السينام، املوسيقى، املسح، الكتب واملطبوعات 

و...(، مصاديق تعظيم الشعائر وأحكامها، وغري ذلك.

الفقهيَّة إلدارة  ● يَّة يف فقه اإلعالم، األحكام  الكلِّ املباحث  األجهزة اإلعاميَّة: 
اإلعالم، املباين واألحكام الفقهيَّة ألنواع الرامج يف اإلعالم )نرشة األخبار، 
األنبياء  )تصوير  األف��الم  إل��خ(،  ة...  التجاريَّ اإلعالنات  الرتفيه،  برامج 
، تصوير األمور امليتافيزيقيَّة »املا وراء الطبيعة«، وغري ذلك(،  واملعصومني
املطبوعات  ذل��ك(،  وغري  الضالل،  نرش  والنرش،  التأليف  )ح��ّق  الكتاب 

واملجاّلت واألخبار اإلنرتنتيَّة... إلخ.
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- العاقة مع الناس:

واالجتامعيَّة،  ● ة  العامَّ يَّات  )احلرِّ للناس  األساسيَّة  احلقوق  الناس:  عموم 
ل،  والعامَّ ام  احلكَّ تعيني  وكيفيَّة  االنتخابات  ة،  واخلاصَّ ة  العامَّ اخلصوصيَّات 
االستفتاء الشعبّي، وغري ذلك(، دور الشعب يف احلكومة اإلسالميَّة، احلقوق 
ة )غري أحكام  املتبادلة بني الشعب واألجهزة احلكوميَّة، أبحاث احلقوق العامَّ

سات(، تقسيم املواطنني إىل درجات ومراتب، وغري ذلك.  األجهزة واملؤسَّ

سات املدنيَّة: مكان األحزاب يف احلكومة اإلسالميَّة، حقوق  ● األحزاب واملؤسَّ
األحزاب، العالقة بني والية الفقيه املطلقة وبني األحزاب، حقوق الناس يف 

سات غري حكوميَّة )NGO(، وغري ذلك. تشكيل مؤسَّ

املستضعفني،  ● العمل،  عن  العاطلني  القسم:  هذا  ويشمل  احلاجات:  ذوو 
ذوي  اجتامعيًّا،  رين  املترضِّ الطبيعيَّة،  الكوارث  نتيجة  خلسائر  ضني  املتعرِّ
ة، األطفال الذين ال ويّل هلم أو هلم ويّل سيِّئ املعاملة، الشباب  اإلعاقات اخلاصَّ

العّزاب... إلخ.

يَّات الدينيَّة، التضييق والرتخيص فيام  ● يَّات الدينيَّة واملذهبيَّة: حقوق األقلِّ األقلِّ
يرتبط بشؤون املواطنني األَخر، وغري ذلك. 

- العاقة مع سائر الباد واألجهزة الدوليَّة:

الدوليَّة،  للعالقات  الفقهيَّة  واألحكام  الدويل  القانون  عن:  القسم  هذا  يف  وُيبحث 

األصول احلاكمة عىل عالقات احلكومة مع سائر الدول، بيان قاعدة نفي السبيل، أحكام 

مصالح  مع  الشعب  مصالح  تعارض  حكم  ومصاديقها،  املستضَعفة  الشعوب  نرصة 

املسلمني يف اخلارج، أصالة الصلح أو احلرب، البحث الفقهّي يف دور مصالح الشعب يف 

حتديد الرشكاء التجاريِّني. هذا مضاًفا إىل األبحاث اآلتية:
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العاقة مع سائر الباد: ●

البضائع،  ○ جتارة  يف  اإلسالميَّة  البالد  م  تقدُّ حقِّ  عن  فُيبحث  اإلساميَّة: 
والعلم والتكنولوجيا... إلخ.

أحكام العالقات بني الدولة اإلسالميَّة والدولة الكافرة،  ○ غي اإلساميَّة: 
ار، ماهيَّة دار احلرب، وغري ذلك. أخذ املساعدات من الكفَّ

العالقة مع األجهزة الدوليَّة: ●

سات  ة، قبول املعاهدات، االلتزام بمعاهدات املؤسَّ وُيبحث يف هذا القسم عن: العضويَّ
سات العامليَّة املرتبطة ب��: )حقوق اإلنسان، مساواة املرأة، السالم،  العامليَّة من قبيل املؤسَّ
املحاكم  االنرتبول،  الدويل،  البنك   ،)WTO( العامليَّة  التجارة  سة  مؤسَّ ذلك(،  وغري 

الدوليَّة )حكم الرتافع لدى حماكم غري إسالميَّة(، وغري ذلك))).

خامتة:

نعتقد أن تبنِّي هذه اهليكليَّة لعلم الفقه يوصلنا إىل النتائج اآلتية:

بساطة هذه اهليكليَّة ومنطقيَّتها وكونا موِجبة لتسهيل تعليم الفقه وفهمه.- )

من خالل االلتفات إىل عنارص أسلوب احلياة، يصبح للفقه دوٌر أساٌس يف حتديد - )
أسلوب حياة املكلَّفني.

عة - 3 متنوِّ مسائل  عىل  اشتامله  بسبب  الفقه  لتعلُّم  الطاّلب  شوق  يزداد  سوف 
ابة. وحديثة وجذَّ

سّد - 4 عاتقه  عىل  الفقهّي  البحث  يأخذ  وبالتايل  اخللل،  مكامن  تتَّضح  سوف 
الثغرات.

)))   من املشكالت التي سعينا إىل معاجلتها يف هذا املقال هي عدم تدوين نظام للموضوعات الفقهيَّة يف الكثري من اجلهات، من 
قبيل: فقه احلكومة، فقه الثقافة واإلعالم، فقه البيئة. فحاولنا يف هذا املقال أن نخطو يف هذا املجال خطوة إىل األمام.
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ص يف االجتهاد عند حتديد جماالت املسائل الفقهيَّة.- 5 سوف يتَّضح لزوم التخصُّ

علم - 6 لتوسعة  األرضيَّة  د  متهِّ اجلديدة  املسائل  وظهور  احلارض  الزمن  حتّوالت 
الفقه وتطويره.

عندما نجعل املسائل اجلديدة يف قلب الفقه وننتزعها من هامشه، سوف ينصبُّ - 7
حة. البحث الفقهّي العميق عليها، فتخرج عن كونا أبحاًثا استطرادّيًة وغرَي منقَّ

شاماًل - 8 إسالميًّا  برناجمًا  إراءهت��م  خالل  من  العلامنيَّة  مواجهة  يمكننا  سوف 
للحكومة واحلياة االجتامعيَّة))).

)))   من الواضح أنَّ هذا ال يعني عدم احلاجة إىل العلوم األخرى. وبعبارة أخرى: ليس املطلوب أن يكون الفقه َوْحَده حالَّاًلً 
ة. بل جيب عىل الفقيه يف مقام حتديد بعض  للمشاكل، بل هو بدوره يسهم يف تطوير املجتمع إىل جنِب سائر العلوم البرشيَّ
ني يف هذه  ِلًعا عىل بعض نظريَّات العلوم التجريبيَّة واإلنسانيَّة، وأن يكون لديه حوارات مع املختَّصِّ األحكام أن يكون مطَّ

العلوم؛ ليستفيد منهم.


