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- -االفتتاح ّية

«جتديد الفقه عىل ضوء حاجات العرص»

خال�صة ملف العدد

 -ملف العدد:ملف هذا العدد موضوع التجديد يف علم الفقه؛
تناولت جم َّلة االجتهاد املعارص يف ّ

نظرا ملا تقتضيه حاجات العرص من رضورة التجديد يف هذا العلم ،سواء عىل صعيد
ً
اجلامعي ،أو حتى عىل صعيد
التخصص يف الفقه واالجتهاد ،أو عىل صعيد االجتهاد
ُّ
ّ
إعادة رسم هيكلة جديدة لعلم الفقه بام يتناسب والواقع املعارص .وقد عالج جمموعة من

واملتخصصني هذا املوضوع يف أربع مقاالت؛ وفق الرتتيب اآليت:
الباحثني
ِّ

التخصص يف الفقه
احلضاري –عىل ضوء احلاجة إىل
1 -1االجتهاد احلا ّيل واالجتهاد
ُّ
ّ
وتوسيع الفقه واالجتهاد-

الفقهي –قراءة يف حتديد املفهوم وعرض الدوافع-
التخصص
2 -2
ُّ
ّ
وحج َّيته-
اجلامعي –مفهومه
3 -3االجتهاد
ِّ
ّ
4 -4رؤية جديدة يف هيكل َّية علم الفقه عىل ضوء مقتضيات العرص

ملف بحوث ودراسات:
احلكومي املعارص -دراسة حتليل ّية للرؤية التجديد ّية
اإلسالمي والفقه
1 -1احلكم
ّ
ّ
عند اإلمام اخلميني -

2 -2قراءة يف املنهج الرجا ّيل لإلمام اخلامنئي

ٍ
لبناين لألحوال الشخص َّية-
قانون
املدين -دراسة نقد َّية مقارنة ملرشوع
3 -3الزواج
ٍّ
ّ
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ملف قراءات علم ّية:

- -قراءة يف كتاب :شورى اإلفتاء {شورا در فتوا}

مرسى االجتهاد:
 -خم ّطط العدد()5خال�صة باللغة العرب ّية
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خالصة ملف العدد:
1 -1خالصة باللغة العرب ّية
2 -2خالصة باللغة اإلنكليز ّية

احلضاري
احلايل واالجتهاد
االجتهاد
ّ
ّ
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التخصص يف الفقه وتوسيع الفقه واالجتهاد-
عىل ضوء احلاجة إىلُّ
خال�صة ملف العدد

الشيخ الدكتور عيل رضا أعرايف

خالصة:
يبحث هذا املقال عن إجياب َّيات االجتهاد احلا ّيل وسلب ّياته .فمن إجياب َّياته أنَّه :ينظر إىل

احلج َّية يف أبحاثه .لكنَّه مبتىل بالنظرة
األبحاث بعمق ،وفيه تفريعات كثرية ،و ُيالحظ
ِّ
ِ
والغفلة عن العلوم اإلنسان َّية
الفرد َّية إىل الفقه ،وبعدم االعتناء الكايف بالدراسات املقارنة،
واالجتامعية ،والب ِ
ِ
وبانحصار ِه يف الفقه،
والتخصص َية،
عد عن معرفة املوضوعات العلم َّية
ُّ
ُ
َّ
ِ
وبتربير الواقع يف بعض األحيان؛ وألجل رفع هذه النقائص اقرتحنا بعض احللول ،من
قبيل :توسعة األبواب الفقه َّية ،إعادة هندسة العلوم احلوزو َّية ،مراعاة األولو َّيات ،فتح

التخصص يف الفقه ،االهتامم بالفقه املقارن ،رصد املوضوعات اجلديدة ،والنظرة
باب
ُّ

احلضاري ،فب ّينّا مرادنا
الكل َّية إىل الفقه ،ثم انتقلنا من االجتهاد احلا ّيل إىل االجتهاد
ّ
الرشعي .وذكرنا بعض
منه وأنَّه عبارة عن التف ُّقه يف الدين ك ِّله ال يف خصوص احلكم
ّ
الوظائف املنت َظرة منه ،مثل :بيان املنظومة الدين َّية الفرد َّية واالجتامع َّية ،وإنتاج العلم
وأسلمة العلوم اإلنسان َّية واالجتامع َّية ،وتصدّ ي احلوزة لإلجابة عن تساؤالت املجتمع

احلضاري:
بعضا من فوائد هذا االجتهاد
واحتياجاته ،وغري ذلك .ثم ذكرنا
–أخرياً -
ّ
ً

العميل.
العلمي أو
سواء عىل الصعيد
ّ
ّ
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الفقهي
التخصص
ُّ
ّ
قراءة يف حتديد املفهوم وعرض الدوافع-الشيخ سامر توفيق عجمي

خال�صة باللغة العرب ّية

خالصة:
الفقهي» بنزعة التحديث يف علم الفقه وتطوير آل َّيات
«التخصص
يرتبط عنوان
ُّ
ّ
مفتوحا ضمن جدل َّية الرتاث واحلداثة ،بني مقتنع
االجتهاد فيه ،وما زال البحث فيه
ً
ٍ
وناف للحاجة إليه.
برضورته
وثمة التباسات عديدة يف داللة هذا املصطلح تقتيض البحث عن مدلوله؛ ولذلك ت ََّم
َّ
واملرجعي.
البحثي،
األكاديمي،
عرضه بمعانيه الثالثة:
ّ
ّ
ّ
الفقهي باملعنيني األخريين ،عاجلنا املسألة
التخصص
وكي يتَّضح مدى احلاجة إىل
ُّ
ّ

ضمن نقاط عديدة:

اإلسالمي ودوائره وامتداداته يف حياة اإلنسان،
األوىل :اجلواب عن هدف الفقه
ّ
والذي هو تنظيم احلياة اإلنسان َّية بكا َّفة أشكاهلا.

َّ
شك يف َّ
والثانية :تتع َّلق بتحليل معامل احلضارة البرش َّية الراهنة ،فال َّ
البياين
اخلط
أن
ّ
يتحرك تصاعد ًّيا ،فبني األمس واليوم تغيرَّ عاملنا ،تغيرُّ ً ا
لنمو املجتمعات اإلنسان َّية
ِّ
َّ
معرف ًّيا ،وثقاف ًّيا ،واجتامع ًّيا ،وتكنولوج ًّيا ،...عىل مستوى عالمََي األفكار واألشياء م ًعا.
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نمو داخل َّية تصاعد َّية بوترية عالية؛ إذ
الثالثة :شهد الرتاث
الفقهي واألصو ّيل حركة ٍّ
ّ
ٍ
والكيفي يف بحث
الكم ّي
ساهم فتح باب االجتهاد
ّ
اإلسالمي يف إجياد حالة من الرتاكم ِّ
ّ
الفقه وأصوله.
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شك يف َّ
الرابعة :ال َّ
اإلسالمي كانت منسجمة مع طبيعة
أن املسائل الفقه َّية يف الرتاث
ّ

حياة إنسان ذلك الزمان يف جماالت أنشطته التجار َّية والزراع َّية و ،...وكانت جتيب عن

أو العالقات الدول َّية ...ممَّا حيتاجه األفراد واملجتمعات يف احلياة املعارصة.

اخلامسة :فردان َّية فعل االجتهاد ،بمعنى َّ
أن النزعة الفرد َّية -كانت وما زالت -حترض
يعزز سيكولوج ًّيا األُنس هبا،
بقوة يف عمل َّية استنباط الترشيعات اإلسالم َّية؛ وهذا ِّ
َّ

خال�صة ملف العدد

خاص بالبيئة ،أو اإلدارة ،أو اإلعالم،
أي باب
ّ
حاجات ذلك العرص؛ ونحن ال نجد فيها ّ

التخصص يف الفقه.
ويوجب الغفلة عن
ُّ

نعم ،يبقى َّ
االجتهادي باملعنى
التخصص
التخصص َّية الفقه َّية باملعنى الثالث -أي
أن
ّ
ُّ
ُّ

رشعي؛ بمعنى البحث يف جواز التبعيض يف التقليد
املرجعي -تفرض حتدِّ يات ذات طابع
ّ
ّ
املتخصص من مصاديق
املتجزئ -عىل فرض كون
َّأولاً  ،ويف جواز تقليد املجتهد
ِّ
ِّ
املتجزئ -ثان ًيا .وهذا ما متَّت اإلجابة عنه بطرح َف ْرض َّيتني.
املجتهد
ِّ

اجلامعي
االجتهاد
ّ
وحج ّيته-
مفهومهِّ
د.حسن مبيني؛ د.حسني نارصي مقدم

خالصة:
االجتهاد هو بذل الفقهاء اجلهد املمنهج من أجل استنباط األحكام الرشع َّية .وهو

الشيعي وأغلب
هبذا املعنى له تارخيه العريق يف اإلسالم .وكان االجتهاد يف أدوار الفقه
ّ

مه َّية هذا األمر وقيمته،
أدوار الفقه السن ّّي يعتمد عىل املجهود
ّ
الفردي .وعىل الرغم من أ ّ
إلاَّ أنَّه يواجه َّ
توسع العلوم والعالقات اإلنسان َّية وتعقيدها.
مؤخ ًرا
أخطارا جدِّ َّية بسبب ُّ
ً
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مجاعي حلاًّ من احللول .وقد ُطرحت تفسريات عدَّ ة
و ُيعدُّ حتويل االجتهاد إىل جمهود
ّ
والتوصل
اجلامعي ،منها :اجتامع عدد من الفقهاء الواجدين للرشائط
هلذا املجهود
ُّ
ّ

من خالل جممع آرائهم املتضاربة إىل نتائج واحدة .وعىل الرغم من مواجهة هذا النوع
ٍ
إهبامات عديد ًة من اجلهتني :النظر َّية والعمل َّية؛ لكنَّه يبقى أكثر فائدة من
من االجتهاد
الفردي.
االجتهاد
ّ
ويشتمل هذا البحث عىل مسائل كثرية ،عاجلت هذه املقالة مسألتني منها ،مها :مفهوم

خال�صة باللغة العرب ّية

وحج َّيتُه.
اجلامعي،
االجتهاد
ِّ
ّ

رؤية جديدة يف هيكل َّية علم الفقه عىل ضوء مقتضيات العرص
أمني كربايس زاده

خالصة:
مر التاريخ أساليب خمتلفة يف تنظيم املسائل الفقه َّية ومنهجة علم
اعتمد الفقهاء عىل ّ
وتسمى هذه الطرق املن ِّظمة ملسائل علم الفقه هبيكل َّيات علم الفقه .وسوف نبحث
الفقه.
ّ
يف هذا املقال عن اهليكل َّيات املذكورة يف علم الفقه ،بغية الوصول إىل هيكل َّية جديدة
تكون مواكبة ملقتضيات هذا العرص؛ لذا سوف يبدأ البحث بتعريف هيكل َّية علم الفقه

الشيعي وتسليط الضوء
ثم عرض اهليكل َّيات املطروحة يف الفقه
ّ
وبيان أمه َّية هذا البحثَّ ،
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مباين
عىل نقاط ضعفها ،لننتقل بعدها إىل موضوع علم الفقه وجماله وهدفه بوصفها
َ
رتحة لعلم الفقه .ويف هذه
نظر َّية هليكل َّية هذا العلم .ويف النهاية ،نورد بيانًا للهيكل َّية املق َ
الفردي إىل
ثم ينقسم الفقه
فردي وفقه
اهليكل َّية ،ينقسم الفقه ابتدا ًء إىل فقه
ّ
ٍّ
حكوميَّ .
ٍّ
ستَّة أقسام :عالقة املك َّلف مع نفسه ،عالقته مع ر ِّبه ،عالقته مع أبناء نوعه ،عالقته مع
احلكومي إىل
حميطه ،عالقته مع احلكومة واملسائل املرتبطة باألمور املال َّية .وينقسم الفقه
ّ
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أربعة أقسام :عالقة احلكومة اإلسالم َّية مع اهلل تعاىل ،عالقتها مع الشعب ،عالقتها مع

بمؤسسات احلكومة.
املؤسسات العامل َّية وسائر احلكومات واملسائل املرتبطة
َّ
َّ

خال�صة ملف العدد
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