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امللخص
حيتل الدرس األصويل املكانة املرموقة يف ُسلّم املعرفة اإلسالمية  ،إذ عن طريقه يتم ضبط التعامل مع نصوص
الوحي  ،بتقدمي خمطط منهجي منضبط لقواعد قراءة النصوص الشرعية  ،وتوضيح العالقة بني الوحي املنزل والعقل
البشري ؛ وذلك ألن الفكر األصويل ميد املشتغل ابلعلوم الشرعية بنسق من املفاهيم اليت تشكل رؤية االجتهاد واالستنباط
من جهة  ،ومن جهة أخرى ميده مبجموعة من القواعد واآلليات اليت يستخرج هبا األحكام الشرعية العملية من أدلتها
التفصيلية .
وقد أصابت تلك املنهجية عوامل كثرية سامهت يف تراجع هذا العلم على مدى القرون السابقة  ،ويف تلك
املراحل قد هيأ هللا تبارك وتعاىل من يعيد هلذا العلم دوره ومكانته لضبط مسار االجتهاد  ،وضبط منهجية التعامل مع
نصوص الشريعة  .وقد قدمت دراسات كثرية يف جمال جتديد علم أصول الفقه  ،فبعضها ميكن أن يوضع يف مشاريع
التجديد لتضمنها مجلة من الربامج املنهجية اليت تساهم فعلياً يف جتديد العلم  ،وبعضها ال يعدو أن يكون جمرد نظرات
جزئية وهامشية  ،وبعض تلك الدعوى قامت ابلضد حبيث قامت بتفريغ أصول الفقه من حمتواه الوظيفي  ،وذلك بتغيري
املسار املنهجي والدفع به إىل اجتاهات مضادة للمنهج األصويل فعاد الفرع على أصله ابإلبطال .
وحنن يف هذه الدراسة سنقوم بتقدمي رؤية من داخل البيت اإلسالمي املنضبط  ،لتجديد علم أصول الفقه من

خالل اطروحة العالمة مصطفى الزملي (رمحه هللا تعاىل) .
وال شك أن جعل املناهج العلمية للشخصيات العلمية املتميزة حمل دراسة ونظر وحبث لتُ ُّ
عد إحدى اجملاالت
املهمة يف تطوير املعارف واملناهج  ،وتنشيط البحث العلمي  ،وذلك لالستفادة مما قدموه من علوم وفنون وبصمات
جتديدية لتساهم يف انتاج الفكر وجتديد العلم  ،ال سيما إذا كانت تلك الشخصيات معدودة ضمن أهم الشخصيات
العاملية اليت رمست منهجاً وفكراً متميزاً ابلعمق املعريف والشمول املنهجي  ،مع التمسك أبصول الشرع وعدم التنكر
ملقتضيات العصر .
وق د وجدت جمموعة ثرية ومميزة آلراء جتديدية أصولية احتوهتا موسوعة العالمة الزملي قد توزعت يف مؤلفاته وحبوثه
 ،وقد كان كتابه األصويل الذي قدمه بنسيج جديد حاوايً ألهم اآلراء التجديدية والبحوث املفيدة .
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ومتثل اآلراء التجديدية األصولية الكلية واجلزئية معامل أتصيلية تساهم يف هنضة العلم وتطويره يف مسالك
 فضالً عن معيارية التجديد اليت تكاد تكون، ً مما ينعكس على العلوم األخرى ضبطا وانضباطا، االستنباط واالرتباط
. غائبة وغائمة يف كثري من الدراسات اليت تعىن بتجديد الدرس األصويل
: وإلبراز معامل التجديد األصويل يف موسوعة العالمة الزملي فسنشري إليها ابحملاور التالية
 معامل التجديد يف: احملور الثالث.  مرتكزات التجديد:  احملور الثاين.  التجديد األصويل ومسوغاته: احملور األول
 اخلامتة. ًقراءة النص أتويالً وتعليالً وتنزيال
Abstract
The fundamentalist lesson occupies a prominent place in the Islamic
knowledge ladder, through which the handling of the texts of revelation is
determined by presenting a disciplined methodological scheme for the
reading of the shar'i texts and clarifying the relationship between the
revelation of the home and the human mind. Seeing diligence and
deduction on the one hand, and on the other hand, it provides a set of rules
and mechanisms by which the practical legal provisions are extracted from
their detailed evidence.
This method has been influenced by many factors contributed to the
decline of this science over the past centuries, and at those stages has
prepared God Almighty and the return of this science role and position to
control the course of Ijtihad, and adjust the methodology of dealing with the
provisions of the law. There have been many studies in the field of renewing
the jurisprudence of jurisprudence, some of which can be placed in the
renovation projects to include a number of methodological programs that
actually contribute to the renewal of science, some are just a partial and
marginal views, Of its functional content, by changing the methodological
path and pushing it to the opposite directions of the fundamentalist
approach.
In this study, we will present a vision from inside the disciplined
Islamic House to renew the knowledge of the fundamentals of jurisprudence
through the thesis of the scholar Mustafa Zulmi.
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احملور األول  :التجديد األصويل ومسوغاته
إن مفهوم التجديد األصويل من االطالقات املعاصرة واليت حتتاج إىل مزيد بيان وتوضيح  ،ليتسىن لنا إبراز معامله
يف موسوعة العالمة الزملي  ،ولتوضيحها فسنشري إليها يف الفروع التالية :
الفرع األول  :التعريف اللغوي واالصطالحي :إن بيان املعىن املقصود يف هذه الدراسة ال بد أن مير بثالث

مراحل :مرحلة التعريف ابملصطلح لغوايً ،ومرحلة التعريف ابملصطلح اصطالحياً ،ومرحلة التعريف ابملصطلح وضميمته.

 . 0 . 1التعريف اللغوي  :ترد كلمة التجديد يف أصلها إىل كلمة (جدَّ):اجليم ،والدال هلا معان ثالثة :األول

العظمة ،والثاين :احلظ ،والثالث :القطع( .ابن فارس 1399 ،هـ 1979 -م  . )406/1 ،فالتجديد من حيث اللغة
يؤصل ملعاين االبتكار واالبداع والتميز والتفرد ،مما يضفي على املادة اجملددة تلك املزااي والصفات املتميزة.
التعريف ابملصطلح وضميمته  :من خالل املعاين السابقة اليت يشري إليها مفهوم التجديد عموماً ،فإننا نستنتج

أنه يشري إىل أننا نتعامل مع قضااي موجودة وحتتاج إىل إعادة إصالح وتعديل وترميم ،فهي حماولة إحياء املادة وإرجاعها
إىل قوهتا اليت كانت عليها  .وإن األطروحة التجديدية عند العالمة الزملي تتضمن التمسك ابلثوابت ،وجتعلها األساس يف
االنطالق أتصيالً وتوصيالً ،فتحاول إصالحها وإعادهتا إىل القوة اليت كانت عليها  .وإن األطروحات املعاصرة املتناولة
ملفهوم التجديد األصويل خمتلفة إىل حد التباين  ،فال نكاد نعثر لدى دعاة التجديد األصويل على آلية واضحة للمشروع
التجديدي  ،ويعود ذلك لألسباب التالية :
عدم وجود تصور حمدد ملفهوم التجديد :إذ ميثل مصطلحاً حيتوي على مفهوم سيال غري حمدد األبعاد واألجزاء

؛ وهذا ما أشار له شيخنا ابن بيّه بقوله ( :وهذا النوع من املفاهيم املتمددة أو املشككة أو ما يسمى بكلمات التذكري
واالاثرة (  )des mots devocationغري احملددة يصعب حصره حبدود احلد والرسم  ،وإن كان يسهل التعاطي معه
من خالل املثال والعد والسرد والتقسيم والسرب) (.إاثرات جتديدية  ،ص  )12فنجد لكل ابحث وعامل رؤية خمتلفة
الختالف املنطلقات والبواعث اليت ينطلق منها يف مشروعه التجديدي  ،والختالف الزوااي اليت يركز عليها يف مشروعه
التجديدي
غموض منهجية التجديد واضطراهبا :إن غموضاً ملحوظاً عند كثري من دعاة التجديد مما انعكس على
وسائلهم وآلياهتم وبراجمهم  ،فتارة جند وضوحاً وجند اترة غموضاً يف اآللية والربامج واملنهجية ؛ ولعدم وضوح أغلب

املشاريع التجديدية  ،وقف العالمة البوطي مشككاً يف عملية التجديد للدرس األصويل ؛ وذلك الختالف طبيعة
االطروحات السائدة ،ولعدم تقدمي منوذج واضح ومنضبط  ،فنجده يقول" :ترى أهو جتديد االنضباط بقواعده وأحكامه،
وإصالح ما تصدع من بنيانه ،ومتتني ما وهي من دالئله ،وسد ما تفتح من ثغرات يف مفاهيمه ،ونفض ما غشى عليه من
غبار النسيان له واإلعراض عنه ،وعرض مضمونه أبسلوب أكثر جدة وأيسر فهماً؟ أم هو االستبدال به  ،وتطوير
قواعده ،وجتاوز أحكامه إىل غريها؟"1426 (.هـ2006/م ،ص.)156فلعدم وضوح أغلب تلك النظرايت جعلته يسأل
متشككاً أبي معىن سيقوم دعاة التجديد .ويبني العالمة البوطي معاين التجديد اليت أوردها ،وموقفه منها فيقول " :فإن
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كان املراد بكلمة "التجديد" املعىن األول ،فهو حق ال جمال للخالف والنقاش فيه1426 ( "...هـ2006/م ،ص..)156
ونتلمس من عنوان الكتاب األصويل للعالمة الزملي أنه حياول أن يعيد األنسجة الرابطة بني األدوات األصولية فيعيد
اجلدة والنشاط هلا لتكون منسجمة  ،ويعيد الرتابط بني أدوات االستنباط  ،ويقوم بصياغة املادة األصولية بنسيج جديد
ويضفي على الصورة اخلارجية للمادة نسيجها املرتابط يف تبويبها وتركيبها وترتيبها وتلقيبها وتقريبها .
وبعد جولة يف اطروحة العالمة الزملي التجديدية ميكن أن نقدم تعريفاً خلصائص املعرف جبمع مجلة من اخلصائص
اليت أشار هلا املؤلف يف مشروعه التجديدي فنقول  :جتديد أصول الفقه يف نسيجه اجلديد عبارة عن جتديد املوضوعات
اجلوهرية العملية واالبتعاد عن املسائل اخلالفية والتارخيية العقيمة إبضافة قواعد ومسائل وأمثلة جديدة مالئمة للتطور
احلديث إبتباع أسلوب وسط يف العرض بني التطويل اململ واالجياز املخل(.البوطي 1426،هـ2006/م ،ص)156
ونستخلص من هذا التعريف ثالثة مرتكزات للتجديد األصويل وهي :

جتديد التصفية  :وهي حماولة ختليص املادة األصولية من بعض املباحث غري ذات الصلة ،و اليت مل تعد انفعة.

جتديد اإلضافة  :وهي حماولة اضافة بعض معارف العصر إىل مكوانت مادة الدرس األصويل لتساهم يف
توصيف الواقع ليتمكن األصويل من حتقيق املناط بتنزيل احلكم الشرعي على الواقع.

جتديد احملتوى  :وهي حماولة اضفاء احليوية والواقعية يف مضامني مادة الدرس األصويل.

الفرع الثاين  :مسوغات التجديد إن التجربة العلمية للعالمة الزملي واخلربة العملية التدريسية جعلته قادراً وأكثر

أتهيالً إلبصار مكامن الرتاجع يف املنظومة األصولية على املستوى الوظيفي والتدريسي  ،ما جعله يبادر إلرفاد املكتبة
األصولية جبملة من املؤلفات التأصيلية األصولية ذات األنسجة الفاعلة واملؤثرة يف بناء العقلية االجتهادية .
 .1قدَّم العالمة الزملي مجلة من األنسجة الفكرية يف منظومة األصولية الذي ينظر له الكثري من املسلمني
بشيء من القداسة ملا يتحلى به من صفات ومزااي جتعله يتقلد صفة قانون االستنباط "وهو جمموعة
قواعد عامة حتمي مراعاهتا الذهن عن اخلطأ يف االستنباط" ( )19/1 ،1435/ 2014بل يزيد العالمة
البوطي يف بيان خطر جتاوز هذه القواعد بقوله  " :ما يسمى اليوم أبصول الفقه أو قواعد تفسري
النصوص  ،هو منهج املسلمني مجيعاً إىل تطبيق اإلسالم  ،حبيث لو ختلى عنه مسلم لفقد برهان التزامه
ابإلسالم"(، 2006 / 1427ص . ) 23وقد تنوعت مسوغات التجديد إىل مسوغني :

املسوغات العامة  :وهي تلك املسوغات العامة اليت كانت ذات أثر واسع مشل العلوم الشرعية عموما ومنها
الدرس األصويل  ،نذكر منها :

مسوغات جتديدية لعدم نضوج املدوانت األصولية احلديثة :يرى العالمة الزملي أن أغلب الدراسات املعاصرة مل

أتيت جبديد يُذكر وال عاجلت ظاهرة الرتاجع وإمنا كانت عبارة عن نقوالت لكالم العلماء "مل تربز مكانته يف املؤلفات
األصولية احل ديثة اليت تولت إيضاح ما هو واضح من قواعده  ،واكتفت مبجرد نقل ما هو غامض من أصوله"2014( .
 )23/1 ،1435/فاملنهجية التجديدية تقتضي تقدمي آراء عملية ميكن أن تساهم يف تطوير العلم وعدم حصر اجلهود يف
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نظر املتقدمني وتفسري آرائهم ومناقشة خصومهم  ،وإمنا الغاية تطوير العلم وإعادته إىل مكانته احلقيقية والواقعية التييمكن
من خالهلا قيامه بوظيفته بتوليد األحكام .
التالقح الفكري بني املدارس األصولية  :وهي حماولة جادة إلبراز جوانب التعاضد املنهجي والوظيفي بني

العلوم واملذاهب وإعادة اللحمة بني الفروع واألصول كي ال تبقى األصول عقيمة وال الفروع يتيمة ؛ فضالً عن االستفادة
من التعاضد بني التأصيالت والتفريعات اليت حفلت هبا املدوانت األصولية وجتاوز النظرات االعتزالية اليت جتعل كل
مدرسة منطوية على نفسها  ،فجاءت اطروحة الزملي مبادرة علمية وعملية إلعادة التوازن االستداليل فيقول " :العمل
على تطوير الدراسات األصولية والفقهية من نتائج التالقي الفكري يف أوسع نطاق عن طريق ربط الفقه أبصوله من جهة
 ،واملقارنة بني آراء األصوليني والفقهاء يف خمتلف املذاهب من جهة اثنية ؛ ألن الطريقة التقليدية لدراسة الفقه أو أصول
الفقه غالباً طريقة انفرادية مبنية على عزل الفقه عن أصوله  ،وعزل األصول عن فروعها  ،ومستندة إىل اعتزاز كل مذهب
أبصوله وفروعه  ،واإلعراض عما للمذاهب األخرى من األصول والفروع  ،مما أضاف مجوداً إىل مجود يف الفقه اإلسالمي
منذ القرن الرابع اهلجري إىل يومنا هذا")20/3 ،1435/ 2014( .
دفاع عن الشريعة  :فقد أثريت شبهات متعددة على ألسنة القانونيني وغريهم لتعدد التأصيالت مما كان له األثر

يف تعميق شقة االختالف واخلالف "إزالة الشكوك اليت تساور بعض النفوس الضعيفة فتقول  :إذا كان القرآن واحداً
والنيب واحداً  ،فلم هذا االختالف ؟ وملاذا مل تتفق كلمة الفقهاء يف الفروع ؟ وما هي أسباب هذه اخلالفات ؟ إىل غري
ذلك من الشكوك واألسئلة اليت أساسها اجلهل أبسباب االختالف" (الزملي )20/3 ،1435/ 2014،
املسوغات اخلاصة  :وهي تلك األسباب اليت كان هلا األثر الكبري يف تراجع الدرس األصويل  ،وهي اليت تتعلق
مبادة الدرس األصويل وكيفية صياغتها وتشكيلها  ،والنظر يف البنية االستداللية اليت صيغة فيه املادة األصولية  ،نذكر أمهها

:

التقليد األعمى لكل ما قيل سابقاً من اجملتهدين ( .الزملي )203/10 ،1435/ 2014،

تقديس القائل يف كل صغرية وكبرية (الزملي .)203/10 ،1435/ 2014،وهذا التقديس سببه التقليد األعمى
الذي فرض سطوته على العامل اإلسالمي وجعل املقلد خيلط بني نصوص الشريعة والفقه اإلسالمي( .الزملي 2014،

)558/1435،1/
ويوضح العالمة الزملي الفروق اجلوهرية بني الشريعة والفقه واليت ميكن أن تساهم يف رفع القداسة عن أقوال األئمة

وال يعاملوها معاملة الشريعة  :الشريعة اإلسالمية هي نصوص الكتاب والسنة املنظمة حلياة اإلنسان يف كافة اجملاالت
احلياتية  ،بينما الفقه هو شرح لتلك النصوص .الشريعة نتيجة الوحي والفقه نتيجة االجتهادات البشرية  .الشريعة

نصوصها ال تقبل اإللغاء أو التعديل ولكن من حيث التطبيق قد تتغري معانيها حبسب الظروف  ،بينما الفقه
كالقانون الوضعي يقبل التعديل وااللغاء  .الشريعة كلها صواب خبالف الفقه فإنه حيتمل اخلطأ والصواب .الشريعة

ملزمة عقيدة وعمالً خبالف الفقه( .الزملي )18/24 ،1435/ 2014،
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أتويل كل عبارة مبا يرفع اخللل فيها تعصباً لرأي قائلها(( . )1الزملي )203/10 ،1435/ 2014،

النظر يف مستوى التمثيل  :فنجد أن املدوانت األصولية القدمية واحلديثة التزال تكرر األمثلة البالية اليت جتاوزها

اإلسالم  ،وجند أن املؤلفات احلديثة خالية من األمثلة احلديثة والواقعية اليت تناسب مستوى املتلقي فنجد أمثلة قدمية
ومكررة " يف عاملنا املعاصر جند كل شيء تطور من حالة إىل حالة أخرى سوى الفقه اإلسالمي وأصول الفقه اإلسالمي ،
وال تزال أكثر أمثلة الفقه اإلسالمي يف املذاهب اإلسالمية كافة ابلية ،مثل " ابع جاريته  ،رهن عبده  ،وطأ جارية أبيه
 "...رغم أن نظام الرق قد وىل من غري رجعة  ،بعد أن وجده اإلسالم كمستنقع ننت  ،فقطع مجيع الروافد اليت كانت
تزوده ابملاء  ،فيبس إىل األبد من غري رجعة  ،وكذلك ماتزال املراجع األصولية حمرومة من األمثلة العملية احلديثة  ،بل جند
مثاالً مكرراً يف مجيع مراجع أصول الفقه  ،كالقرء والعني للمشرتك اللفظي" (الزملي ، 203/10 ،1435/ 2014،
.)204
احملور الثاين  :مرتكزات التجديد األصويل

إن املرتكزات التجديدية اليت نرشحها إلبراز جوانب التجديد األصويل هتدف إلعادة جوانب القوة وحتديد
جماالت التوظيف وتقدمي برامج متكاملة لتوسيع مولدات األحكام وإقامة الربهان على قدرة األدوات املعرفية األصولية
على توليد األحكام واحتواء الواقع وتقدمي األجوبة اليت يفرضها .
إن املقرتح التجديدي ملرتكزات البناء املعريف األصويل تقتضي إعادة تصور البناء األصويل على نسق منطقي
منضبط حيدد األطر الكلية اليت ترسم حدوداً وقواعداً ملاهية املقرتح التجديدي الذي يسهم يف ضبط احلدود فكرايً جبملة
من احملددات املنضبطة كي ال ترتد على _ ماصدقاهتا _ ابالضطراب وعدم الوضوح .
وأفضل وسيلة بيانية لتصور ماهية الشيء والنظر يف جماالت التجديد فيها هو حماصرة البناء الرتكييب عقلياً لضبطه

عملياً ؛ ويتم تصور الشيء ببناء تركييب يتم حصر ماهية املوضوع وحتديد عناصره املركبة  ،وهي املادة والصورة والغاية
والفاعل .
يقول اإلمام الغزايل " :فباين البيت ينبغي له أن يسعى أوال للجمع بني املفردات اعين املاء والرتاب والتنب،
فيجمعها على شكل خمصوص ليصري لبناً مث جيمع اللبنات فريكبها تركيبا اثنياً ؛ كذلك ينبغي أن يكون صنيع الناظر يف
كل مركب ،وكما أن اللنب ال يصري لبنا إال مبادة وصورة ،املادة الرتاب وما فيه ،والصورة هو الرتبيع احلاصل حبصره يف
قالبه"(.د .ت  ،ص  )107والبناء الذهين ال خيتلف عن البناء احلسي ؛ ألن بناء املفاهيم ال بد أن يرتكز يف تصوراته
على أجزاء تعد مقدمات للوصول اىل القضااي التصديقية  ،فهذه املقدمات تعد أجزاء مؤثرة يف تصور املفهوم .
ولكن هناك مسألة يف غاية األمهية وهي  :أننا يف البناء الذهين _ أو احلسي _ جند أن األجزاء املكونة للذات
مرتادفة يف الغالب  ،ومنها تتشكل أغلب العلوم  ،وهذا هو احلاصل يف أغلب علوم الشريعة اإلسالمية ألننا جند أن
استمداد علم من العلوم ال ميكن أن تكون له خواص منفردة عن العلوم األخرى وقد رأينا يف مادة الدرس األصويل فقد
تركب من أجزاء  ،لكن الشيء الذي يربز الفوارق هي الصورة اليت يرتكب منها الشيء ؛ اضافة للغاية.
( )1جمموعة األحباث القانونية )203/10( ،
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فاإلنسان خلق من نطفة أمشاج وهذا األمر تشرتك به البشرية  ،فاملادة املكونة للذات هي "النطفة" لكن الصورة
متباينة بتصوير الباري هلا خبلق آخر  .وقد أشار العالمة الزملي لتقسيمات أرسطو لطبيعة مكوانت الكون وقام إبعادة
توظيفها يف املنظومات القانونية اليت أعيدت صياغتها صياغة جديدة فيقول  " :اعتقد أرسطو _وكان مصيباً يف اعتقاده_
أن كل حدث إرادي يصدر عن اإلنسان العاقل الواعي اهلادف إىل حتقيق غايته إبخراج احلدث املنوي من حيّز القوة إىل
حيّز الفعل له أربع علل  :العلة الفاعل  ،والعلة املادية  ،والعلة الصورية  ،والعلة الغائية  .وعلى سبيل املثل الكرسي الذي
جيلس عليه اإلنسان علته الفاعلة النجار أو الصانع  ،وعلته املادية اخلشب أو املعدن  ،وعلته الصورية هي اهليئة اليت
حتصل له بعد اكتماله  ،وعلته الغائية اجللوس عليه  .فالقانون الذي يُشرعه املشرع علته الفاعلة هي السلطة التشريعية
وعلته املادية مفرداته وعلته الصورية هي اهليئة احلاصلة ملفرداته بعد تركيبها وصياغتها يف شكل املواد والفقرات  ،وعلته
الغائية حتقيق وتنظيم ومحاية مصاحل اجملتمع الذي خيضع هلذا القانون"( .الزملي )30/23 ،1435/ 2014،
إن البناء األصويل يتكون من عدة عناصر ميكن أن نوزع األبواب األصولية على هذه األلقاب املسمات العلل
األربع اليت يتم من خالهلا تصور األشياء وبعدها نقوم بتسليط منهجية التجديد على ونبني مستوى التجديد فيها.
ولتوضيح األمر نقول :
العلة األوىل  :املادية  :وهي املوضوعات اليت يتكون منها البناء األصويل .
العلة الث انية  :الصورية  :وهي شكل البناء األصويل الذي يساهم يف إخراج املادة األصولية حبلة خمتلفة عن ابقي
الرحل اليت تنتقل من علم آلخر وإمنا
العلوم ؛ وذلك ألن كثرياً من العلوم الشرعية جند بينها صلة كبرية فهي من العلوم ُّ
مييزها يف جماالت توظيفيها هي صورهتا االخراجية اليت ميكن حصرها بـ الصورة الرتكيبية  ،والصورة التبويبية  ،والصورة
الرتتيبية  ،والصورة التلقيبية  ،والصورة التقريبية.
العلة الثالثة  :الفاعلية :واملقصود هبا اجملتهد يف الشريعة  ،فمجتهد الفقه غري جمتهد اللغة وغري جمتهد العقيدة
وهكذا دواليك  ،فالبد من بيان منهجية التجديد يف شروط االجتهاد .
العلة الرابعة  :الغائية  :وهي الغاية اليت يقصد منها تدوين علم أصول الفقه من توسيع أوعية االستنباط وتوليد
األحكام  ،فإذا احنرفت غاية التدوين عن الغاية األصيلة فأصبح التدوين لتحقيق غاية بسيطة فإن هذا ال يعد جتديداً ،
وأي حماولة لتغيري غاية الدرس األصويل عن مقاصده ال يعد جتديداً وإمنا تبديداً وتغيرياً .
وحنن هبذا الرتكيب نستطيع إحلاق املوضوعات األصولية هبذه العناوين الكربى لنركز على املنهجية التجديدية
وجماالهتا واملناحي اليت مشلتها املنهجية التجديدية ؛ وذلك لتجنبنا هذه اخلطة إعادة سرد املوضوعات األصولية كما هي
الطريقة املعتادة يف الكتب األصولية .
وقد صرح العالمة الزملي أبن منهجيته التجديدية مشلت مثاين أوجه أشار هلا العلماء أبهنا ال ينبغي أن خيلو منها
تصنيف أو واحدة منها وهي  :اخرتاع معدوم  .مجع املباحث املفرقة  .تكميل انقص  .وتفصيل جممل  .وهتديب مطول
و تعيني مبهم  .و تبيني خطأ (2014م  . )20/1،وهذه األوجه اليت أشار هلا العالمة الزملي قد تضمنتها موسوعته
التجديدية يف كل املوضوعات اليت انقشها ؛ لتكون مؤلفاته ذات قيمة علمية وفائدة عملية .
7

ولبيان املرتكزات التجديدية فسنشري ابختصار ألربعة مرتكزات
األول  :التجديد يف املادة  :متثل املادة حجر األساس يف صناعة املركبات ابعتبارها متثل األداة الفاعلة يف البناء ،
حبيث ال يتم البناء إال بوجود هذه املركبات وإعادة ترميمها وتوجيهها ليستقر املوضوع وحتدد الوظائف  .والدرس األصويل
كغريه من العلوم فإن مصادر استمداده تعد اللبنات الرئيسة يف بناءه وتكوينه  ،وأي حماولة إلخراج بعضها عن حميطه فإنه
يفقد البناء خصائصه ووظائفه ومل يعد انفعاً وال ميكن توظيفه يف توليد األحكام .
وإن جماالت التجديد فيه ميكن حصرها بثالثة جوانب كربى :

جتديد احملتوى  :وهي إع ادة اجلدة والنشاط ملركبات الدرس األصويل بغية توظيفها يف جماالت توليد األحكام ؛
ليكون العلم انفعاً وعمالً ال معطالً .
جتديد اإلضافة  :وهي حماولة إضافة بعض املركبات اليت تساهم يف إثراء املوضوع فيما خيدم إحياء لوظائفه

ومسارات توظيفه  ،كما أشران يف جتديد الفاعل .

جتديد التصفية  :وهي إزالة املسائل اليت ال عالقة هلا ابلدرس األصويل واستبداهلا مبسائل يندرج حتتها عمل

ويكون هلا مثرة علم .

وميكن حصر مركبات مادة الدرس األصويل ابألجزاء التالية (:الزملي . )46/1 ، 2014 ،

الكتاب العزيز :السنة النبوية الشريفة  :قوالً وفعالً  .اللغة العربية  .الفقه .فتاوى الصحابة .علم الكالم .

املنطق االرسطي

ويشري العالمة الزملي لقيمة هذه املركبات ودور توظيفها يف توليد األحكام ابعتبارها متثل البوصلة احلاكمة
لالستنباط فيقول  ":اكتشف علماء اإلسالم من األصوليني والفقهاء طرقاً متعددة تُساعد اجملتهد والقاضي على إرجاع
اجلزئيات واملستحداثت إىل تلك الكليات اليت هي من الوحي اإلهلي فال تقبل اخلطأ وال تعرف التخلف وترفض كل مجود
للعقل البشري وكل تقييد مبذهب معني ". )55/20 ، 2014(.
وأضاف يف نص آخر ألبعاد التعاضد املنهجي والوظيفي بني الدرسن األصويل واملنطقي يف صناعة عقلية
اجتهادية تؤهلها إلتقان مهارة التحليل والتعليل والرتكيب واالستنتاج فيقول  ":أفاد املنطق فقهاء الشريعة اإلسالمية فائدة
كبرية يف اكتساهبم لعقلية منطقية وذهنية انضجة وملكة فقهية اجتهادية  ،ساعدهتم على التحليالت والتعليالت
واالستنتاجات من األدلة الشرعية يف كل جمال من جماالت احلياة العلمية  ،وبذلك تركوا لنا ثروة فقهية عظيمة لو نقحت
واستثمرت ألغنت قوانني دول العامل " (الزملي . )26/15( ، 2014 ،
والذي نالحظه أن التجديد يف مادة الدرس األصويل يعد قليالً جداً قياسا على الفاعل والصورة ؛ إال أن
مساحة التجديد تتجلى يف املادة أكثر ينطبق يف جزئيات حمدودة بتخفيف املادة من األمثلة البالية واملتكررة وحذف
املسائل اليت ال يندرج حتتها علم وال عمل  .ولدي كلمة أخرية يف هذه املسألة إن وضع ألقاب منهجية للتجديد دون
تقدمي برانمج متكامل لتطبيقه يفتح الباب لكل دعوى لتديل بدلوها مما يضر ابلعلم وخيرجه عن سياقه  ،وبعبارة أخرى
فإن منهجية ختفيف املادة األصولية أن أطلقت هذه املنهجية بال قيود حتدها تكون تبديداً وليس جتديداً ؛ ألنه قد يتم
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توظيفها من قبل أانس مل يتمرسوا يف تلقي علم األصول فيخرجوا منه ما ال يصح أن يستغين العلم عنها ويضعوا فيه ما ال
ينفع يف جمال توظيفه مما يعود على األصل ابإلبطال ؛ وهلذا نلمس التواضع الكبري الذي أشار له العالمة الزملي ابختياره
عنواانً متواضعاً يشري إىل دوره يف إعادة بناء املدونة األصولية بنسج جديد ينسجم مع بقية مركبات الدرس األصويل
ويسارع يف إنعاش وظائفه ويعيده للحياة لتوليد األحكام
الثاين  :التجديد يف الفاعل  :إن الناظر يف علوم الشريعة فضالً عن املتصدر لتنزيل احلكم الشرعي أو الذي يريد

أن يقدم برانجماً جتديدايً فعليه أن يكون على قدر كبري من العلم الشرعي  ،وجيب أن تتحق به مجلة الشروط املنهجية اليت

تؤهله للنظر واالستنباط ؛ بله التجديد يف علم األصول .
ومن تلك املفاهيم اليت يكون للواقع فيها دور ابرز يف صناعته وحتديد أدواته مصطلح "اجملتهد" إذ أن هذا الركن
الرئيسي يف منهجية االجتهاد يتوقف بناؤه على معرفة شروطه اليت تؤهل املتصدر لإلفتاء للنظر يف النصوص تفسرياً
واستنباطاً وتعليالً وتنزيالً .
ومبا أن الواقع اليوم خيتلف عن العصور السابقة الختالف التحدايت اليت تواجه العلماء بسبب تعقيد بيئة التنزيل
 ،فإن العلماء املعاصرين أشاروا إىل مجلة من الشروط اليت يلزم توفرها يف اجملتهد اليوم واليت تناسب املتغريات  ،وهلم سند
يف ذلك وهو عمل كثري من العلماء يف القرون السابقة إذ عملوا هبذه املنهجية الصناعية  ،إذ قام كل قرن إبضافة مركب
جديد وشرط إضايف لشروط اجملتهد بناءً على التحدايت اليت كان الناس يتعاملون معها .
ومنهجية صناعة مفهوم اجملتهد ال تقتصر على حتديد أدوات النظر االجتهادي وحسب  ،إذ يضاف إليها بعد
آخر  ،وهو النظر إىل هذه األدوات اليت مثلت شرطاً ضرورايً يف قرن من القرون إىل أي مدى ميكن أن تؤدي الوظائف
املنهجية العلمية من عدمه  ،فهو منهج يتسم ابلتخلية والتحلية .
وجند عند العالمة الزملي نظرة متكاملة يف التعامل يف جتديد الفاعل إذ يشري إىل جمالني جتديدين إلحياء وظائف
اجملتهد وتوظيفها يف التعامل مع مستجدات املعاصرة .
اجملال املنهجي النظري  :يركز يف هذا اجملال إىل الشروط املنهجية لصناعة اجملتهد وجماالت توظيفها وقد حصرها

ابإلملام ابلعلوم الشرعية املقاصدية والعلوم الوسيلية  ،وقد حصرها بثالثة شروط منهجية كربى وهي ( :الزملي ، 2014،
. )552 ، 551/1

النظر يف الشروط العلمية  :وهي اليت يتمكن الفقيه من خالهلا النظر يف النصوص أتويالً وتعليالً وتنزيالً .

اإلملام بقواعد النحو والصرف والبالغة .

واإلملام بقواعد أصول الفقه واملنطق والفلسفة ملعرفة خواص األلفاظ وأوجه دالالهتا وطرق االستنباط .
واإلملام بعلوم احلديث ملعرفة أنواعه ودرجة قوته اإللزامية .
واإلحاطة مبقاصد الشريعة وفهم الصلة بني الشريعة واحلياة .
وااللتزام ابلشريعة والتحلي ابلقيم والتخلي عن كل رذيلة .
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واإلملام ابلقواعد الفقهية إلدراك مدارك األحكام وإرجاع اجلزئيات إىل الكليات .واالطالع الواسع على املسائل
اخلالفية الفقهية مع التحليل والتعليل واالستنتاج والرتجيح .
ومعرفة طرق استنباط فقهاء الصحابة والتابعني وأصول املذاهب الفقهية.
وفقه الواقع  :وأشار له بفهم روح وجوهر احلياة ومتطلباهتا( .الزملي )56/20 ، 2014 ،

النظر يف طريقة االجتهاد  :ويقصد هبا بذل ما يف الوسع من الطاقة العلمية واجلهد الفكري وامللكة الفقهية

للوصول إىل حكم هللا يف القضية ؛ فهو مكلف ببذل العناية ال بتحقيق الغاية لذا يكون مثاابً يف حالة عدم إصابته
للحكم الواقعي .

النظر يف طبيعة االجتهاد :ويقصد هبا أن تكون الغاية من االجتهاد حصول الظن كحد أدىن أبن ما يصل إليه

هو حكم هللا وان تكون املسألة املعنية ابحلكم من املسائل االجتهادية اليت مل حيسم حكمها بنص قطعي الداللة وال إبمجاع
.

اجملال املنهجي العملي  :قد قدم العالمة الزملي برانجماً علمياً وعملياً متكامالً لصناعة اجملتهد  .وترتكز الغاية يف
تقدمي الربانمج التجديدي لتأهيل خنبة من محلة الشريعة للنهوض بوظيفة االجتهاد والتجديد  ،وتنحصر جوانب تكامل
املشروع أبربعة خصائص (: )555، 554/1 ، 2014
شروط القبول يف معهد التأهيل االجتهادي املنشود يف ظل الواقع املعاصر:

أن يكون املرشح من اخلمسة األوائل يف كليات الشريعة والقانون .

.

وأن ينتمي إىل أسرة ملتزمة ابلقيم اإلسالمية  ،أو يكون الشخص نفسه ملتزم بقيم اإلسالم السامية ظاهراً وابطناً
و أن يتميز بعقلية مرنة قادرة على التحليل والتعليل واالستنتاج ؛ ألن العقود املعاصرة أضحت معقدة ومركبة ،

فيقتضي ذلك تفكيك مفردات املوضوع قبل احلكم عليه .وأن ال يكون متعصباً ألي مذهب أو طائفة .
طريقة التأهيل يف املعهد االجتهادي املنشود يف ظل الواقع املعاصر :

وترتكز هذه الطريقة ابلقيام بعقد الشراكة العلمية والوظيفية بني قواعد الشريعة والقوانني الوضعية إلنتاج تزاوج
وظيفي مرن ملعاجلة النوازل املعاصرة  ،وختليق خنبة من اجملتهدين ذوي السعة العقلية واالنفتاح الذهين يف تعاملهم مع
العلِمني ؛ وإزالة الوهم أبن أحد العلِمني قادر على مواجهة حتدايت الزمان وإكراهات املكان .
وقد دون العالمة الزملي جمموعة من األحباث واملؤلفات الشرعية والقانونية ملعاجلة القضااي أتصيالً وتوصيالً ؛
فضالً عن البحوث املشرتكة اليت حاول التعاضد ب ينهما على املستوين التنظريي والتطبيقي لإلشارة للنموذج الفريد
للمعاجلات اجلديدة  ،ليضرب يف موسوعته مثالً رائعاً وشامالً ومتكامالً ألوجه التعاضد .
مدة التأهيل يف املعهد االجتهادي املنشود يف ظل الواقع املعاصر :أن ال تقل املدة عن مخس سنوات ،

سنتني للماجستري  ،وثالث للدكتوراه مث مينح اخلريج شهادة دكتوراه يف الشريعة والقانون .

10

و فتح دورة لقائية بني طلبة مجيع املعاهد يف العامل اإلسالمي للمناظرة واملناقشة وتبادل اآلراء والتدريب على

التحليل والتعليل واالستنتاج .و إيفاد طلبة معاهد التأهيل االجتهادي إىل العامل غري اإلسالمي من الدول املتقدمة يف
التشريعات الوضعية لالطالع على سري التشريعات والقضاء واالستفادة منها فيما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية .
املواد املنهجية يف معاهد التأهيل االجتهادي املنشود يف ظل الواقع املعاصر:
العلوم اآللية اإلسالمية "أصول الفقه واملنطق والبالغة والفلسفة" أسوء ابلسلف الصاحل.

والقواعد الفقهية جلميع املذاهب املدونة .واملسائل اخلالفية الفقهية يف املذاهب مع التحليل والتعليل والرتجيح
.واتريخ الفقه والفقهاء وأصول املذاهب الفقهية .

ومتون أهم القوانني يف العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي لفهم الربط بني الشريعة واحلياة واالستفادة من تلك
القوانني فيما ال يتعارض مع الشريعة ألن القانون نتاج العقل السليم الذي أشار القرآن إىل أمهيته يف ( )49آية .

والتدريب على معاجلة مستحداثت احلياة اليت مل يرد بشأهنا نص خاص يف القرآن والسنة .واملقارنة بني القرارات

القضائية ذات الطابع العام يف العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي .
إن هذه اخلصائص األربع متثل صورة متكاملة إلعداد خنبة من اجملتهدين يف الشريعة اإلسالمية ليتسنموا زمام
اجملامع الفقهية ملعاجلة النوازل املعاصرة  ،ويقوموا إبعادة صياغة املناهج العلمية ليقوموا بتخريج كوكبة من الباحثني والفقهاء
القادرين على ابقاء معهد التأهيل االجتهادي ينتج رجاالً قادرين على توليد األحكام ؛ كي ال تبقى املؤسسات عقيمة يف
انتاجها وال يتيمة بال مؤسسة جتمعها .
وأخرياً  :فإن التجديد يف الفاعل عند العالمة الزملي يتم عرب إنشاء معهد للتأهيل االجتهادي يعيد صناعة الفقيه
من خالله  ،بعد أن خيضع جملموعة من الربامج التأهيلية اليت تساهم يف صناعة عقلية جديدة للفقيه بناء على تكوينه على
نسق جديد يستقي من خالل الشراكة العلمية والوظيفية بني قوانني الشريعة والنظم القوانني الوضعية واالستفادة من
جمرايت الواقع وتطوراته ومستجداته ليتم التكوين اجلديد املعاصر .
الثالث :التجديد يف الغاية  :إن علم أصول الفقه ميثل أحد أهم العلوم املؤسسة للمنهج العلمي األصيل يف

ضبط موازين التفكري وخباصة يف قراءهتا لنصوص الشريعة أتويالً وتعليالً وتنزيالً ؛ وابلتايل فخطوتنا يف إبراز مكانته يف
حتديد غايته ال تعدوا أن تكون حماولة إىل استظهار تلك املنهجية املنضبطة أتصيالً وتوصيالً .
ومتثل الغاية يف تدوين الدرس األصويل أول املقاصد يف بناء األشياء وهي آخر املقاصد وجوداً يف اخلارج ؛ وذلك
ألهنا تكون حاكمة على كل األجزاء وضابطة لسريورة عملها وجماالت توظيفها .
ويوضح العالمة الزملي غاية الدرس األصويل وفلسفته بقوله " :فلسفة علم أصول الفقه  :هي محاية عقول اجملتهدين
عن اخلطأ حني حماولة استنباطهم لألحكام من مصادرها ؛ ألن هذا العلم قانون االستنباط حيمل عقل اجملتهد من اخلطأ

حني اجتهاده وبذل جهوده للوصول إىل احلكم الصحيح للقضية املعنية مبعرفة حكمها  ،وهذا العلم من حيث فلسفته
حيتاج إليه كل من يتعامل مع النصوص" . )20/21 ، 2014( .
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وميكن استنباط مجلة من الغاايت املنهجية :

القانون  :ميثل الدرس األصويل قانوانً ( ،الزملي  )19/1( ، 2014 ،حاكماً لطبيعة االستنباط االجتهادي ،

فتعد قواعده قوانني لضبط التفكري العقلي للمجتهد كي ال يزيغ عن مسارات النظر األصويل فتنحرف به السبل عن غايته

ويبتعد عن مقصده .

وترتكز مبادئ القانون لتحقيق املقاصد التالية :
 .1االنتقال من السطحية يف بناء التصورات  ،إىل الفهم املنهجي العميق لبلوغ التصديقات .
 .2تقدمي ضوابط منهجية لعصمة الفكر عن اخلطأ.
 .3إنشاء جهاز رقايب للحكم على مسارات النظر يف نصوص الشريعة (.الزملي . )23/1 ،2014 ،

الوساطة :ميثل الدرس األصويل الوساطة العملية بني نصوص الشرع والعقل البشري ؛ إذ ال تعد قواعد العقل
الفطرية قادرة على القيام ابلوساطة املنهجية والعملية بني مرتكزات العقل البشري الفطرية وبني طبيعة مقاصد النصوص
الشرعية ؛ وابلتايل احتلت القواعد األصولية املكانة السامية لتكون وسيطاً بني العقل البشري الفطري السليم وبني مقررات
الشرع .وإن علم أصول الفقه ابعتباره ميثل البوصلة احلاكمة والناظمة للتفكري ؛ ألن موقعه يتيح له ابلقيام بدور الرقابة
والوساطة كي يكون هناك معيار حيتكم إليه يف كل اجملاالت (ان دراسة أصول الفقه من املمكن أن تدرب العقل املسلم
على منهج التفكري الصحيح والنظر السديد ؛ إذا استثمران املنهجية اليت يستنبطها علم األصول وتكمن فيه ابلقوة إببرازها
إىل الفعل متمثلة يف بناء الكليات وتوليد اجلزئيات  ،وهي منهجية صاحلة للتوظيف يف كل املعارف بل وكل جماالت

املعايش ) ( .ابن بيّه  ،د  .ت  ،ص . )160 ، 159

البيانية  :قدم الدرس األصويل برانجماً متكامالً لتفسري النصوص وحتديد مراتب وضوح الداللة وغموضها وغريها

من املوضوعات اليت تشكل شجر الداللة ليتم توظيفها يف العلوم األخرى كالقانون وغريها  .يقول العالمة الزملي " :
فالقواعد األصولية اإلمجالية يُستعان هبا يف استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية  ،حيث جتعل القاعدة
األصولية كربى لقياس منطقي موضوعها جزئي من جزئيات موضوع القاعدة" . )50/4 ، 2014( .

تقنني فكر املسلم  :متثل القواعد األصولية مبادئ كلية يستعان هبا يف ضبط التصورات الذهنية للفقيه حبيث

جتعله قادراً على مجع القواعد يف قوالب كلية ليتسىن للفقيه مجعها واستحضارها وبلورة فكره فيها  ،لتكون وسيلة انجعة
يف ضبط فكر الفقيه واملسلم على حد سواء .
وقد ذكر العالمة الزملي تعىن بتقنني الفكر نذكر منها (: )50/4 ، 2014
.1
.2
.3
.4

متتاز صياغة القاعدة األصولية إبجياز يف العبارة بعيداً عن اإلجياز املخل واحلشو اململ
هتدف القاعدة لكسب اجملهوالت
تدل القاعدة على احلكم بواسطة .
القواعد األصولية ختدم الشريعة من حيث االستنتاج

فإن الغاايت الضابطة لتدوين الدرس األصويل تعد معياراً حاكماً لكل دعاوى التجديد ؛ فأي حماولة لتغيري هذه
الغاايت أو االقتصار على بعضها يعد احنراف عن منهجية الدرس األصويل ومتثل هذه احملاولة ختريبية ألهنا ال حتاول
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النهوض بوظائف العلم وإمنا القضاء عليه ؛ وابلتايل حنكم على مثل هذه املؤلفات أبهنا ضارة وبعيدة كل البعد عن
مشاريع التجديد وتطوير العلوم .وبتدقيق عميق يف هذه الغاايت والوظائف املنهجية والعملية للدرس األصويل فإهنا تكون
أقل األركان جماالً للتجديد من حيث التخفيف واإلضافة ؛ ألن حماولة إضافة وظائف ألخرى للدرس األصويل سيخرجه
عن سياقه فيوظف يف غري جماله فإنه سيؤيت غري مثاره مما يعود ابلفرع على األصل ابإلبطال  .وإننا الحظنا أن العالمة
الزملي مل يقرتب يف اطروحته التجديدية من الغاايت الوظيفية للدرس األصويل إال من حيث التأكيد عليها وابرازها وإحياء
وظائفها وترسيخ جماالت إعماهلا توسيعاً ملولدات األحكام بغية توليد األحكام حبسب قواعد األصول وضوابطه .

الرابع  :التجديد يف الصورة  :متثل بناء مفاهيم علوم الشريعة أبلقاب منهجية وعملية يتم من خالهلا تصور
البناء األصويل يقول العالمة ابن بيّه "فالصورة تضفي على املادة خصائصها وحتوهلا ابلفعل إىل شيء أو جوهر  .فما هي
الصورة اليت شكلها صناع أصول الفقه من املادة  ...لقد كانت  :تركيباً وتبويباً وترتيباً وتلقيباً وتقريباً  ،هذه مخسة ألقاب
وعناوين ميكن أن جنمل فيها عملية بناء األصول"( .ص . )33
متثل بناء مفاهيم علوم الشريعة أبلقاب منهجية وعملية يتم من خالهلا تصور البناء األصويل يقول العالمة ابن بيّه
" الصورة تضفي على املادة خصائصها وحتوهلا ابلفعل إىل شيء أو جوهر  .فما هي الصورة اليت شكلها صناع أصول
الفقه من املادة  ...لقد كانت  :تركيباً وتبويباً وترتيباً وتلقيباً وتقريباً  ،هذه مخسة ألقاب وعناوين ميكن أن جنمل فيها
عملية بناء األصول"( .ص . )33
ولبيان هذه املنهجية سنذكر مثالني:
التجديد التبوييب :الناظر لكثري من املدوانت األصولية القدمية واحلديثة فإننا جندهم يضعون تقسيمات توزع

املباحث األصولية إىل قسمني  :األدلة التشريعية املتفق عليها  .القرآن والسنة واإلمجاع والقياس  ،واألدلة التشريعية
املختلف فيها  ،االستحسان واالستصحاب واالستصالح والعرف وقول الصحايب وسد الذرائع وشرع من قبلنا(.اخلن ،
2000م  ،ص . )8 ، 7
بينما جند العالمة الزملي له تقسيم خمتلف هلذه األبواب فيقسمها إىل أربعة أقسام (:)42/1 ، 2014
األول :األدلة األصلية النقلية املتفق عليها وهي عبارة عن القرآن أوالً والسنة النبوية اثنياً .

الثاين  :األدلة التبعية النقلية املتفق عليها  ،وهي عبارة عن اإلمجاع أوالً والعرف اثنياً .
الثالث  :األدلة التبعية النقلية املختلف فيها  ،وهي قول الصحايب وشرع من قبلنا .
الرابع  :األدلة التبعية العقلية  :وهي القياس واملصلحة واالستصحاب واالستحسان وسد الذرائع .
وقد أشار إىل تقسيمات كلية توزع هذه املصادر وهي (الزملي : )28 ، 27/3 ، 2014 ،

الدليل املنشيء لألحكام وهو القرآن الكرمي .والدليل املبني لألحكام وهو السنة النبوية .

و األدلة الكاشفة لألحكام  ،وهي اليت تسمى عند علماء أصول الفقه املصادر التبعية وهي االمجاع والقياس

وغريمها من سائر ما يُطلق عليه املصدر التبعي  .ويف احلقيقة والواقع أن ما يُسمى املصدر التبعي يف أصول الفقه ليس
مصدراً وإمنا هو دليل كاشف للحكم الشرعي .
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التجديد الرتتييب  :ترتيب استثمار األدلة :
إن العالمة الزملي قد أعاد تنظيم سياق األدلة وتبويبها تبويباً جديداً ؛ وهو كذلك يطوي يف طياهتا إعادة ترتيب
األدلة ترتيباً جديداً ينظم جمال استثمار األدلة ويضع القواعد املنهجية لتوظيفها كي ال يكون هناك اضطراب يف طريقة
توظيف األدلة  ،فيقدم األقوى فاألقوى واألوضح على الغامض وهكذا دواليك .
القسم األول األدلة األصلية النقلية املتفق عليها وهي عبارة عن القرآن أوالً والسنة النبوية اثنياً
القسم الثاين  :األدلة التبعية النقلية املتفق عليها  ،وهي عبارة عن اإلمجاع أوالً والعرف اثنياً .

القسم الثالث  :األدلة التبعية النقلية املختلف فيها  ،وهي قول الصحايب وشرع من قبلنا .
القسم الرابع  :األدلة التبعية العقلية  :وهي القياس واملصلحة واالستصحاب واالستحسان وسد الذرائع ( .الزملي
. )42/1 ، 2014 ،
فرتتيب األدلة وتنظيمها (تتمثل يف فرز أويل لألدلة يقوم به اجملتهد يف عملية الرتجيح قبل الولوج يف عمليات
ترجيحية دقيقة  .هذه اخلطوة متثل قاعدة الرتجيح وترتيب األدلة) ( .ابن بيّه  ،ص  )37وهي عملية يقوم هبا اجملتهد
حني البحث عن حكم شرعي لوقائع جديدة  ،فيبحث يف األدلة بني منطوقها ومفهومها وقطعيها وظنيها  ،وعمومها
وخصوصها فيقدم ما حقه التقدمي ويؤخر ما حقه التأخري .
والناظر يف املدونة األصولية فإنه سيطلع على كم هائل من القواعد النظرية اليت ترسخ ملبدأ الرتتيب بني تلك
القواعد وذلك لتحقيق الغاايت التالية  :تنظيم مسطرة االجتهاد كي ال يكون هناك عبث يف استثمار األدلة .والرتتيب
مبين على قواعد عقلية يتم فيها ترتيب األدلة على نسقها كتقدمي القطعي على الظين  ،وتقدمي الواضح على اخلفي
.والرتتيب ينفع يف احلد من فوضى االختالف  ،فتقوم منهجية الرتتيب يف وضع حد لالضطراب يف استثمار األدلة .
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احملور الثالث  :معامل التجديد يف قراءة النص أتويالً وتعليالً وتنزيالً
تنوعت جوانب التجديد األصويل ومعامله يف موسوعة العالمة الزملي لتشمل اجلانب التأصيلي والتوصيلي  ،وقد
تضمنت األبواب الكلية واجلزئية  ،ومراعاة لسياق البحوث العلمية فسنقتصر على بعض معامل هذه األبواب الكربى .
األول  :معامل التجديد يف دالالت األلفاظ :قد تعدد أوجه اإلصالحات اليت قدمها العالمة الزملي على

املنظومة األصولية اليت مشلت مناحي كثرية نذكر منها :

نقد التعريفات اليت تتسم ابلغموض  :ومن أوجه املبادرات التجديدية حماولته لتجاوز التعريفات القدمية واحلديثة

اليت تتسم ابلغموض فيقول (الزملي 2014 ،م " : )368/1 ،ونستنتج من هذه املقدمة تعريفاً واضحاً بعيداً عن
الغموض الذي يكتنف تعريفاته يف املراجع القدمية واحلديثة"  ،ويشري إىل تعريف جديد يتجاوز هذه األخالل فيقول
":املطلق لفظ دال على ماهية مشرتكة بني عدة أنواع أو أصناف أو أفراد يصلح ألن يراد به أي واحد منها على سبيل
التناوب قبل التقييد".

نقد اآلراء الشاذة  :وذلك كنقده للرأي الذي حيمل النص املطلق على النص املقيد مطلقاً دون ضوابط وال

شروط ودون النظر يف أوجه التقييد اليت أشار هلا علماء األصول كالنظر يف سبب واحلكم بني االحتاد واالختالف فيقول
(الزملي 2014 ،م " :)373/1 ،هذا الشق األخري الذي ذهب إليه البعض ليس قميناً ابلبحث ؛ ألنه رأي شاذ".
نقده لكثري من اخلالفات ووصفه هلا أبهنا عقيمة :ومن ذلك نقده لتعريف العلماء ملفهوم التخصيص وما انىب

عليه من اختالفهم يف داللة العام على الباقي من أفراده هل حقيقة أم جماز حيث يقول " :عرف األصوليون التخصيص
بتعريفات متعددة كلها تدور حول حمور واحد وهو أنه  " :قصر العام على بعض أفراده إبخراج بعض ما يتناوله بدليل
متصل ابلنص أو مستقل عنه" فهو مبثابة عملية الطرح يف الرايضيات  ،وترتب على تعريفاهتم هذه اختالفهم يف أن العام
حقيقة يف الباقي أو جماز أو فيه تفصيل  .ومن وجهة نظري أهنم لو عرفوه بتعريفه احلقيقي ملا وقعوا يف تلك اخلالفات
العقيمة اليت ال ترتتب عليها مثرة عملية  .لذا  ،أرى أن تعريفه السليم هو أن التخصيص هو "بيان عدم مشولية حكم
النص العام لبعض أفراده بدليل متصل أو منفصل" (الزملي )406/1 ،2014 ،
والناظر يف جممل آرائه النقدية التجديدية أنه يقدم البديل النافع الذي يندرج حتته علم وعمل  ،حبيث ال يكتفي
ابلنقد وإمنا يقدم البديل الذي يرفد الدرس األصويل ابآلراء السليمة اليت تنهض ابلعلم وتعيد له حيويته وفاعليته يف توليد
األحكام .
إحياء فلسفة القواعد األصولية  :الناظر يف كثري من البحوث األصولية أهنا ال ختلو من نقد أو تصويب أو

تعديل أو ترجيح لرأي أو تعليالت ملقاصد املؤلفني وصناع األصول بغية تقدمي تفسريات علمية آلرائهم األصولية .
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وقد وجدان مجلة من التعليالت والتوضيحات آلراء علماء األصول منها :

تفسري توجيهي يف مبحث املشرتك اللفظي :قد الحظ العالمة الزملي اقتصار علماء األصول يف تعريفهم
للمشرتك على املشرتك اللفظي  ،فلم يقدموا تعريفاً شامالً ألقسام املشرتك "اللفظي واملعنوي" وقد قدم تفسريات تعليلية
وهي أشبه ابالعتذار  ،وقد بني سبب عدم ذكرهم للمشرتك املعين لألسباب التالية (الزملي 2014 ،م . )443/1

:االستغناء عن بيان أحكام املشرتك املعنوي ببيان أحكام املطلق والعام ؛ ألن املطلق والعام من حيث وضعهما ملعىن

واحد يكون من اخلاص  ،ومن حيث اشرتاك هذا املعىن بني األنواع أو األصناف أو األفراد يكون مشرتكاً معنوايً .وأهنم
كانوا بصدد اشرتاك األلفاظ بني املعاين  ،واملشرتك املعنوي من صفات املعاين دون األلفاظ .

إحياء فلسفة الفروق الداللية بني القواعد :مل يقتصر جوانب التجديد األصويل يف إحياء منهجية الفروق بني

القواعد وإمنا اضاف هلا بعداً فلسفياً حيدد غاية توظيف قاعدة الفروق لضبط جماالت التوظيف للقواعد كي ال يقع خلط
يف التصورات وال اضطراب يف التطبيق  ،ومن تلك القواعد اليت طبق عليها هذه املنهجية :

قاعدة مفهوم املخالفة وعالقتها مبفهوم املوافقة  :وقد حصر الفروق الفلسفية بينهما بوجهني :
مفهوم املخالفة مع منطوق النص حكمان متضادان ال جيتمعان حتت نوع واحد من أنواع احلكم الشرعي
التكليفي أو الوضعي  ،فإذا كان أحدمها جوازاً فاآلخر يكون حظراً  ،وإن كان أحدمها صحة فاآلخر يكون بطالانً ،

وهكذا  .يف حني أن املنطوق ومفهوم املوافقة يكوانن من نوع واحد دائماً .
خيتلفان يف األساس  ،فاألساس الذي يستقي منه مفهوم املوافقة هو روح النص ومعناه ومعقوله  ،أما أساس
مفهوم املخالفة فهو ختلف قيد معترب يف املنطوق
الفرق بني العلة والسبب  :بعد أن ذكر أقوال العلماء يف النظر لكال املصطلحني قدم رؤيته التجديدية حيث

يقول (الزملي 2014 ،م " : )288 ، 287/1الرأي الذي خنتاره ونوصي ابألخذ به هو أن العلة ختتلف يف حقيقتها
وجوهرها عن السبب ؛ ألن العلة يف روح الشريعة اإلسالمية هي الغاية لتطبيق احلكم الشرعي  ،واحلكمة املتوخاة من
تشريعه  ،وهذه الغاية (أو الغرض) عبارة عن نتيجة تطبيق أحكام هللا كما هو املطلوب وهذه النتيجة هي جلب املنافع
للناس ودرء املفاسد عنهم  ،فسبب وجوب القصاص هو القتل العمد العدوان  ،وعلته هي احملافظة على أرواح وسالمة
األبرايء  ،وسبب وجوب اجللد هو الزىن  ،وعلته هي احملافظة على األعراض واألنساب  ...مث إن منشأ خلط القائلني
بوحدة السبب والعلة هو اخللط بني العلة مبفهوم الفلسفة اليواننية وبني العلة مبفهوم الفلسفة اإلسالمية" .

الثاين  :معامل التجديد يف معقول النص  :يعد التعليل حموراً رئيساً يتم استنباطه من النص لتوسيع جماالت
إعمال النص مبا يرفد مولدات األحكام جبملة من االشارات واحلكم اليت تساهم يف تطوير األدوات األصولية وتبعث الروح
يف جمال توظيفها  ،ولتوضيح بعض تلك املعامل فسنقتصر على جانب من جماالت توظيف معقول النص
جماالت توظيف معقول النص  :ولتوضيح جماالت توظيف معقول النص يف استنباط العلل وتنزيلها على الواقع

فسأذكر جمالني :
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اجملال األول  :بيان طرق التوظيف  :فقد ذكر العالمة الزملي جانباً نظرايً وعملياً من مسالك الصحابة يف

استنباط العلل وتنزيلها على الواقع وبيان أتثريه يف إعمال النص وإيقافه حيث يقول " :كانوا يعمدون إىل حكم
فيستنبطون له العلة ليوسعوا دارة تطبيقه ويوقفون العمل أبحكام خيال أهنم خالفوا به حكم هللا ؛ ولكنهم بثاقب نظرهم
علموا أن هذا احلكم معلل بعلة فزالت فيجب إيقاف العمل به وبذلك استحدثوا لنا مبدأ عاماً وهو " :أن احلكم يدور
مع علته وجوداً وعدماً " وأحياانً مل يطبقوا النص يف جماالت تؤدي املصلحة املتوخاة من تطبيقه إىل تفويت مصلحة أهم ،
ومن هذا ابتكروا لنا مبدأ " :إذا تعارضت مصلحتان يؤخذ أبمههما"  .وكثرياً ما خصصوا النصوص العامة وقيدوا النصوص

املطلقة ابملصاحل العامة ألهنم وعوا أن الشريعة اإلسالمية أتت لتحقيق مصلحة األسرة البشرية كما قال سبحانه وتعاىل :
ِ ِ
ني} والرمحة هي املصلحة دينية كانت أو دنيوية مادية أو معنوية اجيابية (منفعة
{ َوَما أ َْر َسْلنَ َ
اك إَِّال َر ْمحَةً لّْل َعالَم َ
مستجلبة)أو سلبية (مضرة مستدرأة) وغري ذلك من تطبيقاهتم القضائية اليت عبدت الطريق أمام القضاة يف األجيال
واألزمنة املستقبلية وتركوا مبادئ عامة يهتدي هبا القضاة يف كل زمان ومكان لتحقيق العدالة واعطاء كل ذي حق حقه
املشروع"( .الزملي 2014 ،م . )18/10 ،
اجملال الثاين :النظر يف مساحات االستنطاق التعليلي :قد اشتهر كثري من العلماء ابختصاصهم بعلم املقاصد

بتأليفهم لبعض الكتب اليت تناقش جزئية من جزئياته أو لتأليف كتاب حيمل هذا العنوان ؛ إال أن األحق ابلتسمية كثرياً
واحلاصل على السبق يف تقعيد مبادئ العلم ورسم خططه املنهجية ومسالكه املعرفية هو عالمة العراق وجمدده مصطفى
الزملي وذلك لتعدد الزوااي اليت تناول هبا مباحث الدرس املقاصدي تفعيالً ألدواته وحتديداً ملساراته وإحياء لوظائفه وبياانً
ملسالكه مما ساهم يف اإلحاطة بكل تفصيالته .وختتلف منهجية العالمة الزملي يف عرض املسائل املقاصدية ومناقشتها مبا
يقتضيه السياق املنهجي وطبيعة وتنوع البحوث اليت يناقشها .
وقد أشار يف أكثر من موضع ملساحات النظر املعريف جلوانب االستنطاق التعليلي للنصوص وذلك لتجاوز حرفية
النصوص اليت تضيق مساحات االستدالل وتغلق منافذ توليد األحكام .
ولتوضيح جوانب ومستوايت استنطاق النص ذكر العالمة الزملي تطبيقات الصحابة ودورهم يف توسيع منافذ
االستدالل وفتح اآلفاق ملولدات األحكام خارج داللة النص احلرفية بقوله " :مل يلتزم قضاة الصحابة والتابعني أنفسهم
ابلتمسك حبرفية النص والوقوف عند املعىن احلريف إذا كان قابالً لالجتهاد  ،ومن الواضح أن القاضي جيتهد يف حالتني :
إحدامها  :حالة غياب النص  ،فإذا مل جيد القاضي نصاً خاصاً حبكم القضية املعنية به فعليه االجتهاد للوصول
إىل حكم عادل هلا مستعيناً ابملصادر التبعية الكاشفة .

والثانية :حالة وجود نص ال تكون داللته على احلكم قطعية  :وبناء على هذا األساس حيمل ما ورد يف املادة
الثانية من القانون املدين العراقي القام " :ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص" على النص الذي تكون داللته على احلكم
قطعية حبيث ال حيتمل حكماً آخر أما إذا كان ظين الداللة  ،فعلى القاضي أن جيتهد فيه لتحديد حكم يكون أكثر
مالءمة وأقرب عدالة  ،وأوفر مصلحة  ،ابلنسبة للموضوع املعين ابحلكم" (.الزملي 2014 ،م . )19 ، 18/10 ،
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إن رسم املخطط املنهجي لتعامل اجملتهد مع النوازل والقضااي يوضح الرؤية ويكشف خباايها املنهجية على
مرتبتني :
املرتبة األوىل  :يف عالة غياب النص جيول اجملتهد يف دائرة املصادر الكاشفة حلكم هللا كالقياس واملصلحة
واالستحسان والذراع ليجد خمرجاً يلحق الفرع اجلديد به  ،إذ ال خيرج شيء عن سلطان الشريعة .
إال أن هناك إشكال يف تصور مفهوم غياب النص  ،والصواب هو غياب النص اجلزئي املعني ابملسألة املستجدة
؛ أما وجود النص الكلي الذي يتم من خالله حتقيق املناط وهو تطبيق القاعدة العامة يف آحاد صورها فهو حاضر ابلفعل
وابلقوة ؛ إال أن اخللل يقع يف حتديده وكذا حتديج انطباقه على اجلزئيات اجلديدة .
املرتبة الثانية  :يف حالة وجود النص  :يقوم اجملتهد ابستنطاق النص الشرعي الستخراج علة احلكم وهو ما ميكن
أن نصطلح عليه "النص التعليلي" وأما األول فيعد "النص اخلطايب" وهو النص احلاوي للعديد من املستوايت اليت تستنبط
من النص وتفسره  ،وهذا إن دل فإنه يدل على أن النص حاوايً للعديد من املعارف اليت ينهل منها املتلقي حبسب

ختصصه ومستواه من العلم  ،وذلك كله تفجرياً لطاقات النص وإخراجاً لكنوزه وأسراره .
ولذلك جند العالمة الزملي يشري جملموعة من املستوايت التفسريية للنص حبسب الناظر وإمنا يعنينا التفسري الفقهي
وسنذكر الوجوه من ابب امتام القسمة (2014م . )295/6 ،
التفسري التشريعي  :هو الذي يتواله الشارع أو املشرع أو من خيوالنه به .
التفسري الفقهي  :هو الذي يتواله الفقيه  ،سواء أكان من فقهاء الشريعة أم من فقهاء القانون .
فسر النص وأخطأ
التفسري القضائي  :مهمة القاضي يف التفسري أخطر من مهمة الفقيه ؛ ألن القاضي إذا ّ
وحكم بناء على تفسريه اخلاطئ يضر ابلطرف املغبون أو املظلوم من أحد اخلصمني يف حكمه غري العادل .

التفسري العلمي  :القرآن كون معنوي يشبه الكون املادي من حيث صعوبة تفسري الكونني تفسرياً حييط أببعادمها
 ،فكما أن الكون املادي الذي حيوي السماء واألرض وما فيهما وما بينهما  ،حلد اآلن علماء الفضاء حيارى أين يبدأ
وأين ينتهي هذا الكون املادي  ،كذلك الكون املعنوي (القرآن) مل يتمكن الفالسفة والفقهاء والعلماء املفسرون أن
يُفسرونه تفسرياً حقيقياً واقعياً ُ ،حييط جبميع أحكامه الفرعية واالعتقادية واألخالقية والعربية واحلقاق الكونية  ،فمثل هذا
ا لتفسري ليس ابستطاعة أي فرد أن يقوم به .وهذا التنوع التفسريي هو لتفجري طاقات النص وإبراز تنوع جماالت النظر
التفسري لتوسيع مدلوالت النص الداللية واملقاصدية واألخالقية والعربية والعقائدية وغريها .
ويزيد العالمة الزملي األمر وضوحاً ببيان جماالت النظر ألدوات الدرس األصويل يف تفسري نصوص الشريعة
وتوسيعها ملدالت مشوله وكاشفة عن حكمه يف الفروع اجلزئية  ،حيث يقول " :فاجلهود االجتهادية من فقهاء الشريعة
الستنباط األحكام الشرعية من النصوص ؛ إمنا هي تفسري لتلك النصوص ؛ ألن احلكم ال يستخرج من النص إال بعد
يتبني ويتضح املراد من مصدره"2014(.م . )302 _ 299/6 ،
ويزيد األمر وضوحاً بتوظيف املصادر التبعية يف التفسري الفقهي بقوله ":ان املصادر التبعية للفقه اإلسالمي هي
كاشفة وليست منشئة  ،لذا تُعد وسائل يسعني هبا اجملتهد لتفسري النصوص الكلية وإرجاع جزئياهتا هلا يف األحكام ،
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وعلى سب يل املثال القياس وسيلة لتفسري النص الذي هو مصدر حكم املقيس عليه  ،فيستخدمه اجملتهد لتوسيع هذا
النص حىت يشمل املقيس أيضاً  ،وبناءاً على ذلك يكون مصدر حكم املقيس هو النص الدال على حكم املقيس عليه ،
فعملية القياس إمنا هي تفسري لتوسيع مشولية النص  ...وكذلك العمل ابملصلحة يف قضية معينة ملعرفة حكمها  ،إمنا هو
تفسري للنص اآلمر برعاية هذه املصلحة  ...وبناء على ذلك فإن مجيع آراء واجتهادات فقهاء اإلسالم يف كافة املذاهب
تُعد شروحاً وتفاسري ملصادرها الشرعية املباشرة (املصادرة املنشئة) أو غري املباشرة (املصادر الكاشفة)  ،وكذلك مجيع
شروح القانون يف مجيع فروعه اليت قام هبا أو يقوم هبا فقهاء القانون  ،كل يف حقل اختصاصه"(.الزملي 2014 ،م ،
. )299/6
فالنص الشرعي حيوي كنوزاً معرفياً متنوعة فتحتاج إىل أدوات متعددة لتكشف أسراره وخترج خفاايه  ،وهذا
التعدد يف األدوات تفرضها اختالف طبيعة العلوم اليت يكتنزها النص ؛ فليست كل كنوزه على سطحه بل أغلبها يف قعره
اب َّمكْنُ ٍ
{ ِيف كِتَ ٍ
ون } ( سورة الواقعة . ) 78 :
الثالث  :معامل التجديد يف فقه التنزيل  :إن حمل التنزيل ال يقل أمهية عن استنباط احلكم الشرعي من النصوص

اجلزئية والكلية ؛ وذلك ابعتبار أن احلكم الشرعي معلق ينتظر واقعاً مناسباً ليتنزل عليه .وقد تنوعت جوانب التأصيل
لفقه الواقع يف مدونة العالمة الزملي وسنقتصر على اجلوانب الرئيسة اليت تعطي صورة واحدة ألمهية فقه الواقع  ،وسنقتصر
على جمالني
اجملال األول  :التأصيل لفقه الواقع  :ولبيان هذا اجلانب فسنشري للمعامل التالية :

املعلم األول :التالزم بني الواقع والتغيري :أضحت صفة التالزم بني الواقع ومفهوم التغري مرتابطان وهذا أمر
واضح ال ميكن إنكاره " األحكام تتغري بتغري األزمان  ،ومن املعلوم أن األزمان ال تتغري  ،فالليل هو الليل والنهار هو
النهار والفصول األربعة هي هي منذ أن خلق هللا السماوات واألرض  ،وإمنا يتغري ما يف األزمان من األعراف والعادات
ومتطلبات احلياة" (الزملي . )168/6 ، 2014 ،
وقد انقش العالمة الزملي حتت مسألة ":تبدل األحكام بتبدل املصاحل ليس نسخاً" (2014م)373/3 ،

األوهام اليت تعرتي بعضهم ابعتبار أن توظيف املصلحة نسخاً للشريعة .

املعلم الثاين  :فهم الواقع  :إن فهم الواقع مقدمة لالجتهاد وتنزيل األحكام  ،فعدم فهمه تبقى األحكام معلقة

ال يصح تنزيلها  ،وإن مت تنزيلها فستكون األحكام مغلوطة .

فهم الواقع شرط لالجتهاد :اعترب العالمة الزملي أن فهم الواقع ومتطلباته شرطاً من شروط االجتهاد ال يصح

جتاوزه ؛ إذ ال تكتمل أدوات النظر االجتهادي مبجرد فهم النص تفسرياً وتعليالً دون أن يدرك الفقيه حقيقة الواقع مباشرة
أو ابلواسطة فيقول ":فهم روح احلياة وجوهرها  ،وفهم متطلباهتا ومستلزماهتا  ،وفهم مصاحلها ومفاسدها  ،وفهم أن
األحكام املبنية على األعراف واملصاحل تتغيري بتغريها يف كل زمان ومكان وفهم أن لكل تصرف وواقعة يف احلياة حكماً هلل
تعاىل جيب على كل متمكن اكتشافه"2014(.م . )320/6 ،
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التخصص شرط يف االمجاع واالجتهاد يف النوازل املعاصر  :إن االنفتاح على روح العصر وامتالك مفاتيحه
تساعد الفقيه على االجتهاد " إذا كانت القضية املعنية ابإلمجاع على حكمها الشرعي من القضااي املستجدة مثل أطفال
األانبيب وزرع األعضاء البشرية أو نقلها من شخص إىل شخص آخر وغري ذلك من الوقاع واحلوادث اليت تواجهها
األسرة البشرية نتيجة التقدم العلمي يف جماالت العلوم األساسية والتطبيقية وفيما يتعلق ابألعمال الطبية وغري ذلك مما ال
جند هلا حكماً واضحاً ال يف القرآن وال يف السنة النبوية وال يف النصوص الفقهية صراحة  .فإن اجملمعني على إقرار حكم
شرعي لكل مسألة من املسائل املذكورة جيب أن يكونوا من أهل الرأي واالستنباط")93، 92/1 ، 2014(.

املعلم الثالث  :األخالل يف التعامل مع الواقع  :إن التعامل مع الواقع ال بد أن يكون منضبطاً بضوابط
حاكمة وإال أدى إىل االنفالت من ربقة الدليل احلاكم .

الرتابط بني فهم أحكام الشريعة وفهم الواقع  :إن حماولة فصل العالقة بينهما يؤدي إىل تنظري بال تقعيد وتقعيد

بال أتصيل  ،فتصبح األصول عقيمة والفروع يتيمة  ،ولتفادي هذا التقاطع يقول العالمة الزملي يف شروط االجتهاد
" اإلحاطة مبقاصد الشريعة وابملصاحل الدنيوية واألخروية ومتييزها من املفاسد وفهم الصلة بني الشريعة واحلياة ؛ فاجلاهل
بواقع احلياة ومتطلباهتا جيهل هذه الصلة  ،وابلتايل خيطأ يف معاجلة املستجدات" (الزملي . )75/4 ، 2014 ،
ضرورة التدرب على معاجلة املستجدات  :وذلك ألن التعامل مع النوازل حتتاج إىل مكنة علمية ومهارة

منهجية وعقلية تساعد الفقيه على معاجلة النوازل  ،فقد أشار العالمة الزملي يف مقرتح الفاعل إىل ضرورة املمارسة العملية
للمرشح يف املعهد التأصيلي لالجتهاد أن ميارس (التدريب على معاجلة مستحداثت احلياة اليت مل يرد بشأهنا نص خاص
يف القرآن والسنة" (. )555/1 ، 2014
التعاضد بني القواعد والواقع  :قد مت الرتاجع يف الفقه اإلسالمي بسبب إمهال القواعد األصولية يف التعامل مع

الواقع  ،فقد وظفوا فروع األئمة يف اجلواب على املستجدات وقد تعسفوا يف إجياد التشابه أو التطابق بينهما "ومن اخلطأ
الشائع أن املفيت يف العامل اإلسالمي عندما يواجه مستجداً يكتشفه العلم والطب يُفتش عن حكمه يف املؤلفات اليت مل
يكن هذه املستجدات موجودة يف عصور فقهاء املسلمني الذين ألفوا تلك املؤلفات وبناءً على ذلك من كان مسلحاً
بسالح العلوم اآللية "أصول الفقه واملنطق والفلسفة وقواعد اللغة" عليه أن يلجأ إىل تلك العلوم جبرئة وشجاعة وعقلية
انضجة ويستخدمها يف اكتشاف احلكم اإلهلي املقرر من هللا لتلك املستجدات" ( الزملي 2014 ،م . )50/4 ،

نقل الفتوى  :إن م ن أسباب تراجع الفتوى عدم استثمار األدلة وإمنا اكتفى كثري من املتصدرين للفتوى نقل

الفتوى فقط وحماولة إجياد أجوبة لكل النوازل من خالل الرتاث الفقهي برغم عدم إجياد مناسبة بني األصل والفرع "أمهل
رجال الدين منذ تدوين املذاهب العمل مبا يسميه علماء أصول الفقه املصادر التبعية للفقه اإلسالمي حبيث أصبح
التأليف والتدريس والتعلم والتعليق ابلنسبة هلذه املصادر التبعية جمرد عمل تقليدي يعمله اخللف تقليداً للسلف ال يسمن
وال يغين ؛ ألن املفيت أو القاضي ال يتعب نفسه ابستخدام مصدر من تلك املصادر التبعية للوصول إىل احلكم املطلوب
بل كل منهم يراجع مرجعاً فقهياً للمذهب الذي يقلده وحىت ال يكلف نفسه أبن يقارن بني مذهبه ومذهب آخر ليطلع
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على الرأي الراجح أو املالم لعصره وللظروف اليت يعيش فيها وهذه مصيبة كربى أبتلي هبا العامل اإلسالمي منذ زمن بعيد"
(الزملي . )188 ، 187/12 ، 2014 ،

املعلم الرابع  :قيود للتعامل مع الفروع اجلزئية :إن األصل هو االعتماد على القواعد األصولية بغية توظيفها

الستنباط احلكم الشرعي إال أن هناك اضطراابً يف اعتبار الفروع أصوالً يستعني هبا املفيت والقاضي متغافالً عن ظروف كل
فرع ومالبساته  ،ولذا جند العالمة الزملي يوضح تلك املالبسات اليت جتعل االحالة على تلك الفروع نوع من االضطراب .
اقرتاب البلد ال جيعل الفروع متشاهبة  :قد يعتقد القاضي أو املفيت أن قرب البلد سبباً وجيهاً العتبار أن ذلك

الفرع مشاهباً للفرع الذي ينظر فيها القاضي فيعترب العالمة الزملي أن ذلك ليس إعماالً للنظر وإمنا هو حمض تقليد فيقول
 ":حكم القاضي مبا أقره الفقه أو القاضي يف العراق أو يف بلد آخر تتقارب قوانينها مع القوانني العراقية من ابب التقليد
دون االجتهاد" (2014م . )193/12 ،
التغافل عن مالبسات كل قضية :إن نقل الفرع من مسألة لتطبيقه على فرع آخر دون نظر يف مالبساته يعد

اضطراب وخلل" لكل قضية ظروفها اخلاصة ولو كانت القضااي متناظرة فال جيوز للقاضي أن حيكم يف قضية معينة مبا
حكم به يف نظريها القاضي السابق أو الفقيه ألن اختالف احلكم ابختالف الظروف والزمان واملكان واألشخاص أمر
وارد" (الزملي . )193/12 ، 2014 ،
احتمال اخلطأ  :إن عدم التأكد من صحة اجتهاد الفقهاء يف اجتهاداهتم فقد يتم نقل الفرع وهو حماط بشبهة
اخلطأ وعندها يتكرر اخلطأ  ،فالبد من التدقيق قبل النقل  " :قد يكون القاضي السابق أو الفقيه غري مصيب يف حكمه
ألنه جمتهد وكل جمتهد كما يكون مصيباً قد يكون خمطئاً  ،ففي احلالة الثانية يتكرر اخلطأ يف اجتهاد القاضي املعتمد على
احلكم السابق إذا حكم بنفس احلكم  .لكن إذا كانت االستعانة ابلسوابق القضائية جملرد االسرتشاد دون احلكم فهو
مقبول بغض النظر عن التقارب وعدمه بني القوانني" (الزملي . )193/12 ، 2014 ،
نقل الفتوى ال يستقيم مع قانون االجتهاد " :احلكم أبحكام بلد آخر تقارب القوانني أمر ترفضه فلسفة

القانون ألن املفروض يف قانون كل بلد يستقى من واقعه وطبيعة حياته" (الزملي . )193/12 ،2014 ،

اجملال الثاين  :أدوات كشف فقه الواقع  :قد كان الفقهاء يعتمدون يف حتقيق املناط على معرفات معلومة

لديهم مل يثبتوها يف مدوانهتم  ،حىت جاء حجة اإلسالم الغزايل فأوضح دورها  ،وبني مسلكها  ،وضبط جماهلا وحدودها ،
وكان من بعده تبعاً له  ،فاحنصرت حبوثهم تكميالً وتوضيحاً واستثماراً .
وقد اعتمد الفقهاء من بعده على تلك املوازين ليتعاملوا هبا يف واقعهم  ،فكانت خري معني هلم  ،لكن القرون
األخرية أصابت األمة آبفة التقليد  ،فانربوا لالجتهاد بال بصائر  ،فلم يستخدموا تلك املوازين فاجتهدوا اعتمادا على
الظواهر  ،فأرجعوا األمة إىل الوراء  ،وتقدم الغرب علينا  ،وذلك ألهنم وهم يقومون بتنزيل احلكم الشرعي قد غفلوا عن
عنصر الواقع متاماً  ،فوقعت اجتهاداهتم بعيدة عن احلكمة .فاملوازين اخلمسة اليت ذكرها اإلمام الغزايل هي  :اللغوية ،

والعرفية  ،واحلسية  ،والعقلية  ،والطبيعية .فهذه املوازين هي عبارة عن معرفات للواقع وموضحات لغموضه وتشككه
"هذه املسالك تشرح الواقع وتفسره مبنزلة القول الشارح عند املناطقة" (ابن بيّه  ، 2016 ،ص)37
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وقد تنوعت جوانب التأصيل يف موسوعة العالمة الزملي لبيان حمددات معرفات الواقع وأدوات كشفه إىل جانبني
أتصيلي نظري  ،وتوصيلي تطبيقي  ،والذي سنشري إليه هو اجلانب التطبيقي لسد اخللل يف البحث خللوه عن األمثلة
العملية اليت حفلت هبا مدونته التجديدية .
إن زاوية النظر التوصيلية قد أشار هلا العالمة الزملي جبملة من الوسائل العملية اجلديدة اليت تساهم يف كشف

حقيقة الواقع الذي يكتنفه الغموض  ،وحتيط به أوجه االلتباس وتضطرب األقوال يف حتديد كنهه والوقوف عند حقيقته .
فقتل اإلنسان أمر عظيم والوصول إىل معرفة اجلاين واقامة القصاص عليه أمر ضروري حلفظ دماء الناس
وأرواحهم  ،وإلقاء االطمئنان يف قلوب أهل الضحية أبن السلطة ساعدهتم على ختفيف حزهنم إلقامة القصاص على من
أطفأ مشعة ابنهم ؛ إال أن طرق الوصول إىل معرفة اجلاين اليت سطرها الفقهاء تعد بسيطة مقارنة ابلوسائل اليت استحدثت
اليوم  ،مما يفرض على اهل العلم املسارعة يف النظر يف تلك الوسائل واحلكم عليها العتبارها وسيلة انجعة يتم اعتمادها
يف الكشف عن حقيقة اجلاين .
إذ وسائل الفقهاء يف الوصول إىل القاتل كانت تعتمد على شهادة الشهود أو االعتماد على الوسائل اخلارجية
اليت تعد دالئل على أن خنجراً يعود إىل ملكية زيد من الناس فتحيط الشبهة به أو ما شابه ذلك من العالمات والدالل
اليت ميكن أن تسعف يف حتديد القاتل أو تقيد العملية ضد جمهول .
أما العصر احلديث فقد قدم وسائل متطورة تعتمد على الدالئل اخلارجية وتويل اهتماماً كبرياً للدالل الداخلية
للمجين عليه من خالل "تشريح جثته" للوصول حلقيقة القاتل ودوافعه .
ولتوضيح هذه الوسائل أشار العالمة الزملي جلملة من العالمات اليت تساعد القاضي يف معرفة القاتل
وهي(: )215_ 212/ 14 ، 2014
متييز التسبب املباشر من غري املباشر للوفاة  :إن األحداث اليت يتعرض هلا اجملين عليه متنوعة ففي بعض

االصاابت االجرامية قد يطعن إنسان آلخر آبلة حادة فيموت االنسان بسبب ذلك الطعن مباشرة فتعد هذه االصابة
مباشرة  .واترة تكون االصابة سبباً غري مباشر ابملوت وذلك كل ختريب حيصل يف اجلسم حبيث ال يكفي مبفرده إلحداث
املوت وإمنا حدث لوجود آفة مرضية شخصية كان اجملين عليه مصاابً هبا من قبل  ،وهذا التفاوت يف األسباب له أثر يف
األحكام  ،وال ميكن معرفة ذلك إال بتشريح اجلثة والوقوف عند حقيقة األسباب .

حتديد مدى مسؤولية الفاعل  :يستطيع الطبيب ابستخدامه التشريح أن يقدم أدلة علمية تساعد القضاة يف

حتديد القاتل  ،فضالً عن قدرته على تقدمي الربهان يف حتديد مستوى اضرار كل اآلالت اليت هنشت جسم اجملين عليه

وحتديد أكثرها ضرراً واليت كانت سبباً بقتل اجملين عليه .

االمهال العالجي  :يوضح الطبيب للمحقق العديل أو قاضي التحقيق كل إمهال عالجي يتضح له مث يقرر
مدى عالقته بسبب املوت وعلى هذا األساس شرعت بعض الدول قانون منع الطبيب العديل من ممارسة مهنته الطبية
بصورة خاصة للتعارض بني الصفة االستشارية والصفة العالجية .
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إخفاء معامل اجلرمية  :إن بعض اجملرمني قد حياول تضليل قاضي التحقيق إبخفاء معامل اجلرمية بشىت الوسائل
كحرق اجملىن عليه بعد قتله لتنطمس معامل اجلرمية  ،أو يقوم بقتل االنسان وتعليقه ليوهم أبن اجملين عليه شنق نفسه ؛إال
أن الطبيب العديل ميكن أن يساعد القاضي للوصول إىل سبب القتل وابالستعانة ببعض الوسائل ميكن الوصول حلقيقة
القاتل .

حيوية االصابة  :وتدعى هذه احلالة االصابة ابحليوية (أو الفعالية) إذا حدثت يف جسم حي  .وبتشريح اجلثة

يتمكن الطبيب من تشخيص حيوية وفعالية اجلرح من عدمها ومن ان يثبت يف الوقت نفسه املوت احلقيقي  .ومن
تطبيقات هذه احلالة حادثة جنائية وقعت مث دعيت اهليئة التحقيقية بضمها الطبيب العديل إلجراء الكشف على جثة
شخص قيل أنه احرتق قضاءاً وقدراً ونتيجة الكشف الظاهري والفحص التشرحيي تبني أن احلرق كان حيوايً يف مناطق
معينة يف جسم ا لضحية وغري حيوي يف مناطق أخرى  ،وأظهر التشريح للطبيب العديل بوجود كدمات يف جتويف الفم
وهي تدل مظاهرها على أهنا حصلت أثر ادخال مادة غري خشنة بعنف داخل الفم كقطعة قماشية  ،كما أظهر الفحص
وجود اصاابت حيوية يف الرأس بسبب آلة راضة قاطعة كالفأس  ،وبعد أن قدمت هذه املعلومات التشرحيية لقاضي
التحقيق اتضح له األمر بعد بذل جهود وكشف عما يكشف الواقعة من غموض وملا القي القبض على الفاعل اعرتف
ابنه أدخل مشاغه داخل فم اجملين عليه للحيلولة دون استغاثته مث هوى ابلفأس على رأسه عدة مرات  ،وأوقد النار يف
املوقد وقرب رأس القتيل من النار بعد أن ظن أنه قد فارق احلياة  ،وقد ظهر للطبيب العديل أيضاً أن املصاب كان آنذاك
يف حالة غيبوبة عن طريق مشاهدة حروق حيوية على جسده  .مث تبني أن شخصاً مستخدماً دخل الغرفة بعد احلادث
واستخرج الشماغ من فم القتيل وأجرى له تنفساً صناعياً ظاانً أنه اليزال على قيد احلياة مث أخرب الشرطة عن احلادث .
وابلنظر يف هذا التنوع يف التشخيص وتعدده هو للوصول إىل األحداث اليت صاحبت ارتكاب اجلرمية  ،وأي
األعمال اجلرمية كانت سبباً ابنتهاء احلياة ؛ فضالً عن الكشف عن بشاعة األساليب املستخدمة يف عملية القتل مما
يعطي للقاضي انطباعاً عن النفس االجرامية املتأصلة يف وجدان القاتل وبشاعتها .
تعيني اجتاه االصابة  :قد يتطلب من الطبيب العديل نظراً دقيقاً وفاحصاً للجرمية من زواايها األربع لتحديد

اليدين اللتني قد أمسكتا ابآللة القاتلة أو الستنتاج موضع اجلاين هل كان على مستوى أعلى أو أدىن من القتيل  ،أو أن
االصابة كانت من األمام أو اخللف للتمييز بني حاالت االنتحار أو االعتداءات اجلرمية .

تبيني اآللة اجلارحة  :إن التطور العلمي يف االجهزة الطبية تساعد الطبيب العديل واستناداً لالضرار واشكاهلا
وسعتها وعمقها واجتاهها أن يستنتج أن اآللة القاط عة كانت ذات حدين أو حد واحد  ،أو ان اآللة النارية ذات مقذوف
واحد كالبندقية أو أكثر كبندقية صيد  ،ومن الواضح أن لتحديد اآللة املستعملة يف تنفيذ اجلرمية دوراً مهماً يف حتديد
حجم الضربة استناداً إىل مدى خطورة اجلاين والقوة يف ارتكاب اجلرمية .

كيفية حدوث االصابة  :يساعد التشريح الطيب يف كثري من الوقاع على دراسة مسرح اجلرمية وعلى استنتاج

منشأ االضرار ومعرفة آليته وطبيعته ليتكون لدى القاضي صورة متكاملة عن االضرار  ،كما يف حادثة السيارة إذ تكون
الغاية معرفة كيفية حصول االصابة هل حصلت من اثر مرور عجلة السيارة أو أثر سقوطه منها أو نتيجة ضغط شديد
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حصل على جسمه بعد رجوع السيارة إىل الوراء أو حنو ذلك مما حيدد مدى مسؤولية سائق السيارة وتقصريه  ،وأثر ذلك
يف حتديد نسبة تسببه يف وفاة املصاب .
تقدير احلالة الصحية  :يتوقف تقدير احلالة الصحية للمتوىف على ما يقرره الطبيب يف تقريره املكتوب املتضمن

جمموع املشاهدات التشرحيية والفحوصات املختربية والدالئل اليت يستعان هبا لتحديد سبب الوفاة  ،إذ حتديد سبب الوفاة
أمر ضروري ابلنسبة للدوائر الرمسية وشبه الرمسية كشركات التأمني يف موضوع التزاماهتا بدفع تعويض مايل لورثة املتوىف بعد
التأكد من أن وفاته حصلت أثناء قيامه مبهمة وظيفته اليت عهدت إليه  ،وفيما إذا كان سبب املوت انجتاً عن ذلك
بصورة مباشرة أو غري مباشرة  ،كأن يكون سبب الوفاة بصعق كهرابئي عندما كان يقوم أبعماله يف إصالح بعض
األسالك  ،وإذا الحظ الطبيب آفة مرضية سابقة يف جسم امليت عليه أن يقدم تقريباً بعالقة املرض بسبب الوفاة  .فكل
هذه الدالئل اليت حتيط ابملقتول ال ميكن للقاضي الوصول إىل أسباهبا ومسبباهتا من النظرة اخلارجية للمقتول دون النظر
يف أعماق جسده للوصول إىل األسباب الدافعة ومالبساهتا واألدوات املستخدمة وأثرها يف القتل .
وبناء على ما سبق فإن حكم القتل العمد العدوان معلوم ابلنص الشرعي والقانوين كقاعدة عامة  ،لكن حتققها
يف آحاد صورها وتنزيلها على حمل احلكم بتحقيق املناط فيها حيتاج أوالً لكشف حقيقة ذلك الواقع الذي يراد تنزيل
احلكم الشرعي عليه ؛ وإال بقي احلكم معلقاً إىل حني الوصول إىل احملل الذي يتنزل عليه النص .
ومن سعة الشريعة أهنا تتصف ابلشمول واالنفتاح وذلك ابالستعانة أبهل اخلربة ليقدموا تقاريرهم ليضمها الفقيه
إىل قاعدته فيقوم بتنزيل احلكم الشرعي عليها أو حيكم بعدم املالمة بني احملل وحكمه فيقطع بعدم التنزيل  ،وعليه فإن
جملس الفتوى ال بد أن ال يكون خالياً من االستشارة أبهل التخصص من ذوي الصلة لكي يتسىن للفقيه احلكم ببصرية .
وحماولة التزاوج بني الشريعة والقانون واالستعانة خبرباهتم ما هو إال وجه من أوجه االنفتاح الذي يدعو هلا العالمة
الزملي وحياول من خالهلا اظهار عظمة الشريعة وسعتها وقابليتها للدوام والتكيف مع خمتلف التحدايت والنوازل املعاصرة
اليت مل يسبق للعلماء من قبل رأي فيها .
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اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على سيد املرسلني  ،وعلى آله وصحبه أمجعني .
ويف ختام هذا الكتاب املتواضع فإننا توصلنا جملموعة من النتائج  ،وأبرزها التايل :
 .1املعامل التجديدية الكربى ملدونة العالمة الزملي ميكن حصرها ابملزااي التالية

 . 1الوضوح :إن الرؤية التجديدية يف اطروحة العالمة الزملي واضحة وضوحاً شديداً يدركها كل من اطلع على

املدوانت األصولية القدمية واحلديثة  ،إذ تظهر ملساته التجديدي يف أغلب املباحث األصولية على مستوايت منهجية
متعددة .
 . 2التكامل  :إن املشروع التجديدي األصويل للعالمة الزملي مشلت كل أبواب الدرس األصويل مما يعمق الثقة

أبن مشروعه شامالً ومتكامالً  ،فقد مشل اجلوانب التالية :
 . 1 . 2 .بيان مسوغات التجديد األصويل على املستوى النظري والعملي
 . 2 . 2 .وبيان مسالك التجديد يف مباحث الداللة اللغوية .
 . 3 . 2 .والرتكيز على ابب معقول النص بقسميه التعليلي واملقاصدي أتصيالً وتوصيالً
 . 4 . 2 .احلديث عن بيئة حتقيق املناط فقه الواقع واملتوقع ابالشارة جلملة من املسائل اهلامة اليت تساعد يف
تصور احملل وكيفية تنزيل احلكم الشرعي عليه .

 . 3الرتابط  :من ينظر إىل املوسوعة العلمية التجديدية للزملي فإنه يالحظ ذلك الرتابط املنهجي واملوضوعي يف

أغلب تلك األحباث الكلية واجلزئية  ،وأفضل دليل على ذلك حماولته القيمة يف إعادة توظيف الدرس األصويل وربط
القواعد والفروع القانونية معه كي ال تبقى الفروع يتيمة وال األصول عقيمة.
 . 4العمق الفكري  :إن الناظر للموس وعة التجديدية للعالمة الزملي فإنه سيدرك هذا الكم والكيف للعمق

الفكري التأصيلي والتوصيلي آلرائه واجتهادته الفريدة وذلك الفهم واالستنباط العميق.

 . 5العمق املنهجي  :إن املنهجية التجديدية اليت انتخبها العالمة الزملي ملعاجلة جتديد الدرس األصويل انلت

اعجاب واستحسان كثري من العلماء واملفكرين االسالميني والقانونيني  ،فجعلوها مرجعاً رئيساً يف اجلامعات وأضحت
كتبه منهجاً معتمداً يف أغلب اجلامعات العراقية داخل االقليم وخارجه .
وإن املشروع التجديدي للعالمة الزملي يركز على حتقيق املقاصد التالية :
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 . 6مقصد االستنباط  :ترتكز منهجية التجديد عند العالمة الزملي يف حتقيق مجلة من املقاصد االستنباطية .

 . 1 . 6 .إعادة احليوية والنشاط ألدوات الدرس األصويل ملمارسة وظيفتها االستنباطية ابستنطاق النصوص
الشرعية تفسرياً وأتويالً وتعليالً وتنزيالً .

 . 2 . 6.تقدمي منهجية استنباطية ملعاجلة ظاهرة الرتاجع الوظيفي ألدوات الدرس األصويل تشمل اجلانبني
النظري والعملي .
 . 7 .مقصد االنضباط  :وتتلخص مقاصد االنضباط إبعادة القيمة املعرفية لالجتهاد بتقدمي الربهان العلمي

والعملي على قدرة أدوات االستنباط االصويل على مواجهة القضااي والنوازل ليطمئن أهل النظر املعريف من كافة
التخصصات بضرورة االلتزام هبذه القواعد .
 . 0 . 8 .مقصد االرتباط  :يشري مقصد االرتباط ابلقدرة الفائقة لقواعد الدرس األصويل على التكييف
واالنسجام واالحاطة بكل النوازل املعاصرة يف شىت اجلوانب على املستوى الفقهي والقانوين  ،ويتخلص ذلك بـ

 . 1 . 8 .توسيع أوعية االستنباط  :وذلك إبظهار القدرة االستيعابية ألوعية االستنباط على التكيف مع
خمتلف البيئات والظروف فضالً عن تفعيل األدوات وعدم تعطيلها .
 . 2 . 8 .توليد األحكام  :وترتكز هذه الغاية بدفع الشبهة القائلة أبن األدوات عقيمة ؛ إبظهار ابلربهان
العلمي والعملي على قدرة األدوات األصولية على توليد األحكام وال يعزب عن سلطان الشريعة أمر أبداً .
 .2وبعد جولة يف اطروحة العالمة الزملي التجديدية ميكن أن نقدم تعريفاً خلصائص املعرف جبمع مجلة من
اخلصائص اليت أشار هلا املؤلف يف مش روعه التجديدي فنقول  :جتديد أصول الفقه يف نسيجه اجلديد
عبارة عن جتديد املوضوعات اجلوهرية العملية واالبتعاد عن املسائل اخلالفية والتارخيية العقيمة إبضافة
قواعد ومسائل وأمثلة جديدة مالئمة للتطور احلديث إبتباع أسلوب وسط يف العرض بني التطويل
اململ واالجياز املخل
ونستخلص من هذا التعريف ثالثة مرتكزات للتجديد األصويل وهي :
أ -جتديد التصفية :

وهي حماولة ختليص املادة األصولية من بعض املباحث غري ذات الصلة ،و اليت مل تعد انفعة.
ب -جتديد اإلضافة :

وهي حماولة اضافة بعض معارف العصر إىل مكوانت مادة الدرس األصويل لتساهم يف توصيف الواقع ليتمكن
األصويل من حتقيق املناط بتنزيل احلكم الشرعي على الواقع.
ت -جتديد احملتوى :

وهي حماولة اضفاء احليوية والواقعية يف مضامني مادة الدرس األصويل.
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 .3وحنن نعتقد أبن املشروع التجديدي الذي قدمه معايل العالمة مصطفى الزملي "رمحه هللا" يستحق النظر
والدراسة ملا انطوى عليه من حتريرات دقيقة ومناحي مفيدة سامهت إبعادة احليوية واحلياة لعلم أصول
الفقه وروافده وموسوعته شاهدة على جهوده العلمية .
 .4إن وضوح فكرة التجديد األصويل كانت حاضرة يف فكر العالمة مصطفى الزملي نتيجة خربته وممارسته
العلمية والعملية تدريساً وأتليفاً جعلته يراجع أهم املدوانت العلمية ويسجل عليها مالحظاته يف
كراسات حماضراته وحبوثه مما حدى به إىل أن يعيد نسج تلك األوراق وينظم أفكارها وينسق أبواهبا
ويعمم وظائفها ؛ فيضع برانجماً ومنهجية متكاملة لبناء منظومة الدرس األصويل ومتعلقاته  ،ويقدم
للقارئ املتخصص مادة علمية وعملية تناسب مستوى املتلقي املعاصر ومتده ابلتطبيقات العملية
املناسبة جملرايت الواقع وحماولة لإلجابة عن جممل مشكالت العصر اليت تنفع املتخصص وعامة األمة
على حد سواء .
 .5واملشروع التجديدي للعالمة الزملي أيخذ بعني االعتبار قيمة الرتاث ووسائل توظيفه وجماالت استثماره
وال يعد ذلك منة أو تكرماً وإمنا هو أصالً ومرتكزاً أصيالً ال يصح جتاوزه ؛ ويف املقابل ال بد من
االنفتاح على التطور الذي فرضه الواقع مما يقتضي الوصول إىل صيغة منهجية توافقية تضع الرتاث يف
موقعه وتفسح اجملال للتطور املعاصر ليقدم براجمه وأدواته ليدلوا بدلوه لتطوير العلم وتعميق أصالته
وإقامة الربهان على مقدرته على التكيف مع مقتضيات العصر وإكراهاته .
 .6أن املفاهيم خاضعة للنظر واالجتهاد املستمر مبا حيقق مقصد الشارع يف استثمارها وتوظفها ابالنفتاح
على روح العصر ومتاشياً مع حتدايته واستجابة وإجابة ألسئلته ؛ فاملفتاح الواحد ال يصلح لفتح كل
األقفال  ،فالواقع ميثل أقفاالً متعددة ومعقدة  ،وتفرض الرؤية التجديدية إىل حتديث الربامج واألدوات
اليت تفك القيود وتفتح األقفال  ،فواقعنا خمتلف فيحتاج اجملتهد إىل أدوات جديدة تساهم يف مواجهة
املتغريات حاالً وماالً .
 .7فإن التجديد يف الفاعل عند العالمة الزملي يتم عرب إنشاء معهد للتأهيل االجتهادي يعيد صناعة الفقيه
من خالله  ،بعد أن خيضع جملموعة من الربامج التأهيلية اليت تساهم يف صناعة عقلية جديدة للفقيه

بناء على تكوينه على نسق جديد يستقي من خالل الشراكة العلمية والوظيفية بني قوانني الشريعة
والنظم القوانني الوضعية واالستفادة من جمرايت الواقع وتطوراته ومستجداته ليتم التكوين اجلديد
املعاصر .
 .8ميثل الدرس األصويل الوساطة العملية بني نصوص الشرع والعقل البشري ؛ إذ ال تعد قواعد العقل
الفطرية قادرة على القيام ابلوساطة املنهجية والعملية بني مرتكزات العقل البشري الفطرية وبني طبيعة
مقاصد النصوص الشرعية ؛ وابلتايل احتلت القواعد األصولية املكانة السامية لتكون وسيطاً بني العقل
البشري الفطري السليم وبني مقررات الشرع .
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 .9الغاايت الضابطة لتدوين الدرس األصويل تعد معياراً حاكماً لكل دعاوى التجديد ؛ فأي حماولة لتغيري
هذه الغاايت أو االقتصار على بعضها يعد احنراف عن منهجية الدرس األصويل ومتثل هذه احملاولة
ختريبية ألهنا ال حتاول النهوض بوظائف العلم وإمنا القضاء عليه ؛ وابلتايل حنكم على مثل هذه
املؤلفات أبهنا ضارة وبعيدة كل البعد عن مشاريع التجديد وتطوير العلوم  .وبتدقيق عميق يف هذه
الغاايت والوظائف املنهجية والعملية للدرس األصويل فإهنا تكون أقل األركان جماالً للتجديد من حيث
التخفيف واإلضافة ؛ ألن حماولة إضافة وظائف ألخرى للدرس األصويل سيخرجه عن سياقه فيوظف
يف غري جماله فإنه سيؤيت غري مثاره مما يعود ابلفرع على األصل ابإلبطال  .فإننا الحظنا أن العالمة
الزملي مل يقرتب يف اطروحته التجديدية من الغاايت الوظيفية للدرس األصويل إال من حيث التأكيد
عليها وابرازها وإحياء وظائفها وترسيخ جماالت إعماهلا توسيعاً مولدات األحكام بغية توليد األحكام
حبسب قواعد األصول وضوابطه .
إن وضع ألقاب منهجية للتجديد دون تقدمي برانمج متكامل لتطبيقه يفتح الباب لكل دعوى
.10
لتديل بدلوها مما يضر ابلعلم وخيرجه عن سياقه  ،وبعبارة أخرى فإن منهجية ختفيف املادة األصولية أن
أطلقت هذه املنهجية بال قيود حتدها تكون تبديداً وليس جتديداً ؛ ألنه قد يتم توظيفها من قبل أانس
مل يتمرسوا علم األصول فيخرجوا منه ما ال يصح أن يستغين العلم عنها ويضعوا فيه ما ال ينفع يف جمال
توظيفه مما يعود على األصل ابإلبطال ؛ وهلذا نلمس التواضع الكبري الذي أشار له العالمة الزملي
ابختياره عنواانً متواضعاً يشري إىل دوره يف إعادة بناء املدونة األصولية بنسج جديد ينسجم مع بقية
مركبات الدرس األصويل ويسارع يف إنعاش وظائفه ويعيده للحياة لتوليد األحكام .

وترتكز جوانب التجديد األصويل يف األبواب األصولية عموماً بتقدمي آراء جتديدية تعيد للمادة
.11
األصولية احليوية والنشاط ؛ بفتح آفاق جديدة لالستثمار والقيام حبفرايت يف بناء األقسام واألبواب
للنظر يف مدى جناعتها وفاعليتها مبا خيدم ضبط عملية االستنباط وتوسيع أوعية النظر واالجتهاد ،
والنظر يف انضباط مولدات األحكام .
إن املؤلفات األصولية منها ما يندرج حتت جانب الدرس واملطالعة اليت تؤسس الفكر األصويل
.12
ع ند املتخصصني ابلشأن الديين  ،وتكون تلك املؤلفات عبارة عن مناهج تقريبية للمادة األصولية ،
وهذه هي اليت حتتاج إىل شرح وحو ٍ
اش وتعليقات وتقريرات واضافات  ،وهذه الطريقة تقوم فئة معينة
من العلماء ابلقيام هبا ؛ بدالً من قيام أجيال متعاقبة على هذه املسألة  ،فتضيع اجلهود يف طرق تعد
بدائية  ،وهتدف إىل تكوين ثلة من الدارسني املتمكنني من الدرس األصويل  ،واتركني يف اجلانب اآلخر
 :اجلانب التكميلي  ،وهو جانب االستنجاد ابلدرس األصويل إلرفاد الواقع ومستجداته ابحللول
املناسبة من خالل استثماره  .وأعتقد أبن املوسوعة التجديدية للعالمة الزملي تضمنت كال املسلكني ،
فبحق تستحق أن تكون قبلة للمتخصصني يف الدراسات الشرعية والقانونية  .فال بد من تقسيم
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املؤلفات األصولية إىل نوعني  :نوع خاص ابلدراسة لتكوين ثلة من األصوليني  ،ونوع آخر خاص
ابالستثمار واالستنجاد ملواكبة الواقع واملتوقع  ،وكليهما يدخله التجديد والتطوير والتعديل واالضافة.
قد تضمنت املدونة األصولية جمموعة من التطبيقات العملية املتجاوزة لألمثلة البالية واليت
.13
تتكرر دون رايضة ذهنية وصناعة مهارة عقلية  ،فقد أشار الزملي يف معاجلاته التطبيقية إىل أمثلة واقعية
حتيي وظائف الدرس األصويل وتربطه بتحدايت الواقع ؛ لتقدمي الربهان املنهجي على قدرة األدوات
األصولية على معاجلة النوازل املعاصرة .
قد قدم العالمة الزملي تنوعاً فريداً ونسيجاً جديداً لتطبيق القاعدة األصولية يف الفروع الفقهية
.14
والقانونية لريفد متعاطي الشريعة والقانون تطبيقاً منوذجياً فاعالً ومؤثراً يف حميط واقعه وختصصه ؛ وإقامة
الربهان على قدرة القواعد األصولية على التكيف مع كل الفروع مهما اختلف نوعها وزماهنا ومكاهنا .
تعد كتب العالمة الزملي جمموعة مفاتيح دقيقة لفتح مغاليق العلوم وتقدمي الوسائل املنهجية اليت
.15
تساهم يف تطوير العلم وتقدميه للباحثني ليسامهوا ابستثماره وتوظيفه يف ضبط مولدات األحكام
واستثمارها يف توسيع جماالت مولدات األحكام بغية توليد األحكام ملتزمة بضوابط القواعد األصولية
 .فنجده لتطوير دالالت األلفاظ فإنه يقدم جمموعة من األحباث واملؤلفات اليت تساهم يف جتديد مادة
الدالالت لتكون عوانً للناظرين يف الشريعة والقانون على حد سواء.
والناظر يف جممل آرائه النقدية التجديدية أنه يقدم البديل النافع الذي يندرج حتته علم وعمل ،
.16
حبيث ال يكتفي ابلنقد وإمنا يقدم البديل الذي يرفد الدرس األصويل ابآلراء السليمة اليت تنهض ابلعلم
وتعيد له حيويته وفاعليته يف توليد األحكام .
مل يقتصر جانب التجديد األصويل يف فلسفة العالمة الزملي على نقد تقسيمات علماء
.17
اجلمهور واحلنفية يف التعامل مع الدالالت وضوحاً وخفاءً ؛ وإمنا أضاف بعداً عالجياً لتجاوز
االختالف يف املصطلحات واملراتب واألحكام  ،إبضافة مركبات جديدة توضح املراتب وتضبط
مساحة النظر االجتهادي فيها وضوحاً وخفاء وحتد من فوضى االضطراب يف األحكام .
وتساهم جتديدات العالمة الزملي بسد النقص احلاصل يف املدوانت األصولية اليت خلت عن
.18
منهجية متكاملة العناصر والوسائل تساهم يف دفع الغموض وتوضيح مقصود اخلطاب  ،بتقدمي وسائل
عملية تعد مفاتيح لفتح أقفال الغموض والنفوذ إىل أعماق النص
متتاز الرؤية التجديدية لعالمة العراق الزملي أبهنا تتسم ابلوضوح والواقعية والتكاملية
.19
أ -فصفة الوضوح تظهر يف جممل اآلراء التجديدية حبيث تكون منسجمة مع القواعد وتقدم هلا
االقرتاح النافع الذي حيي وظائفها ويقوي ارتباطها .
ب -وصفة الواقعية تظهر يف انطالق الرؤي التجديدية من حتدايت واقعية ملعاجلتها وتطوير آلياهتا مبا
ينسجم مع طبيعة علم األصول وخيدم مقرراته .
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وصفة التكاملية فنجد إحاطة شاملة بكل التحدايت واملعوقات اليت حتيط ابستثمار النصوص واألدلة فيحاول أن
يزيل العقبات ويقدم الرؤية املتكاملة لتطوير العلم وجتديديه
فاللهم أهلمنا مراشدان واجعلنا سبباً ملن اهتدى .
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني .
وصلى هللا على سيدان حممد وآله .
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