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رمبا

حيســن االعتــراف ســلفًا بصعوبــة الكتابــة عــن
املنهــج الفقهــي للشــهيد الصــدر الثــاين (الســيد
حممد حممد صادق الصدر) ،وذلك لقلة ما ميكن التوفر عليه
مــن اآلثــار الفقهيــة الــي تشـ ِّـكل املــادة الرئيســة الــي يتعاطــى
ويع ِمــل آلياتــه لفحصهــا وقراءهتــا ،ومــن مث
معهــا الباحــثُ ،
فهمهــا وتقييمهــا.
ومــا يتوفــر عليــه الباحــث – اليــوم
ويف مثــل هــذه الظــروف – هــو كتابــه
(مــا وراء الفقــه) ،والــذي صــدر منــه
عشــرة أجــزاء ،وهــو ال يكفــي للوقــوف
علــى منهجــه الفقهــي ،واستكشــاف
مبانيــه الرجاليــة واألصوليــة ،وطريقتــه
يف االســتدالل ،ألنــه مل يكتــب هلــذا
الغــرض ،ومل يعـ ّـده الســيد الشــهيد
الصــدر (الثــاين) يف الكتــب الفقهيــة
االســتداللية ،فقــد كتــب يف مقدمتــه:
>والكتب االســتداللية يف الفقه كثرية،
ليــس كتابنــا هــذا منهــا ،وإن صــادف
أن مارســنا االســتدالل فيــه يف فصــول
عديــدة ،إمعانــً يف إيضــاح الفكــرة،
أن اهلــدف األساســي منــه ليــس هــو
إ ّال َّ
كذلــك ،وإمنــا اهلــدف األساســي منــه هــو
مسيناه (ما وراء الفقه)،
التعرض إىل ما ّ
وهــي العلــوم واملعلومــات الــي تدخــل يف
عدد من مسائله مما هي ليست فقهية
بطبيعتهــا ،وإمنــا تنــدرج يف علــوم أو
حقول خارجة عن الفقه .)1(<...وكتب

يف موضــع آخــر ...> :إن هــذا الكتــاب
ليــس فقهيــً باملباشــرة ،ألنــه اســتهدف
األمــور األخــرى الــي تعتــر ممــا وراء
الفقــه .ومعــه مل يكــن مــن الضــروري
التعمــق بالبحــث الفقهــي االســتداليل،
بــل يكفــي إعطــاء صــورة مبســطة عنــه
ـإن هــذا البحــث مل يكتــب
للقــارئ ،فـ ّ
لالســتدالل وال للمســتدلني ليخطــر يف
ذهن القارئ قلة االستدالل أو ضحالته
أحيانــً ،بعــد أن علمنــا أن هــدف الكتــاب
ليــس هــو ذلــك<(.)2
ولذلــك جــاءت لغتــه منســجمة مــع
اهلــدف املذكــور ،وهــو مــا أشــار إليــه
تامــن،
الشــهيد بصراحــة ووضــوح َّ
فكتــب يف مقدمتــه – أيضــً > :-وأمــا
مــن حيــث لغــة الكتــاب ،أعــي اقتراهبــا
مــن املصطلحــات الفقهيــة ،واألســلوب
الفقهــي وابتعادهــا عنــه ،فالشــيء
أن الكتــاب مســطور ألجــل
األساســي هــو َّ
الثقافــة الفقهيــة ،ومعنــاه أنــه جيــب
عليــه وعلــى مؤلفــه تبســيط العبــارة

املنهج الفقهي عند السيد الشهيد محمد الصدر

نســبيًا لتصــل هــذه الثقافــة واملعرفــة إىل
أكــر عــدد مــن القـ َّـراء الكــرام ،وهــذا مــا
هــو ملتــزم بــه فعـ ً
ا بشــكل عــام<(.)3
ويعـ ّـد هــذا اهلــدف تكريســً جلهــود
ُ
وُأمنيــات أســتاذه الشــهيد الصــدر
(األول) ،واليت تتجلى يف تعميم الثقافة
الفقهيــة (وغريهــا) علــى أوســع نطــاق،
وإشــاعتها يف أكثــر القطاعــات الشــعبية
ذات الثقافــة العاديــة وامليســورة.
ولكــن رغــم ذلــك فقــد ختــرج حبــوث
الكتــاب عــن هــذا اهلــدف ،فيجــد
الباحث لغة فقهية متخصصة ،وأحباثًا
عمــا عليــه
معمقــة ،ال تقــل بأيــة حــال ّ
ّ
الكتــب الفقهيــة االســتداللية.
ومهمــا يكــن مــن أمــر ،فزادنــا الوحيــد
– ريثمــا يتوفــر املنشــود – هــو كتــاب (مــا
وراء الفقــه) عســى أن نفلــح يف قــراءة
هــذا الفقيــه ،وســر أغــواره ،واكتشــاف
منهجــه الفقهــي.
مكونات الشخصية:
ّ
لقــد ُأتيــح للشــهيد الصــدر الثــاين
مــا مل يتــح لغــره ،فقــد ولــد وتــرىب
ونشــأ يف أحضــان أســرة علميــة عريقــة
تضــرب جذورهــا يف أعمــاق تاريــخ العلــم
واجلهاد والتقى .وإذا غضضنا الطرف
عــن فصــول مــن تاريــخ األســرة ممــا
ينتمــي إىل العصــور الســالفة والقدميــة،
فقــد تكفــي اإلشــارة إىل عمالقــة هــذه
األسرة يف العصور املتأخرة ،من أمثال
الســيد إمساعيــل الصــدر (جـ ّـد األســرة
القريــب) ،والســيد صــدر الديــن الصــدر
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>املرجــع الديــي املعــروف يف قــم<،
والســيد الشــهيد حممــد باقــر الصــدر،
والســيد موســى الصــدر.
لقــد نشــأ الشــهيد الصــدر الثــاين يف
ظــل والــده الســيد حممــد صــادق الصــدر
أحــد فقهــاء األســرة ،وأخــذ علومــه
يف مدرســة النجــف األشــرف العامــرة
يومــذاك ،والزم يف دراســاته الفقهيــة
ومــا يتصــل هبــا يف أشــواطها األخــرة
(الدراســات العليــا) ك ً
ال مــن الشــهيد
الصــدر ،والســيد اخلوئــي ،والســيد
اخلميــي ،ورمبــا آخريــن مــن أمثــال
الســيد حمســن احلكيــم وغريهــم...
ودرس فيمــا درس الفقــه واألصــول
والتفســر والفلســفة وعلــوم اللغــة
العربيــة ،فضـ ً
ا عــن دراســته يف (كليــة
الفقــه) ممــا ينــدرج يف إطــار التعليــم
األكادميــي احلديــث.
وال خيفــي انتمــاء الشــهيد الصــدر
(الثاين) إىل املدرسة الفقهية األصولية
املعمقــة ،وحتديــدًا مدرســة الســيد
اخلوئــي والشــهيد الصــدر (األول) ،ممــا
أضفى على نتاجه الفكري لغة أصولية
واضحــة ،ومشــبعة بالتعقيــد والتدقيــق
العقلــي.
لكــن حيســن أن نشــر إىل تفـ ّـر ٍد
لــه يف ميــدان التاريــخ انعكــس يف
عــدة مشــروعات فكريــة يف مقدمهــا
مشــروعه الكبــر عــن اإلمــام املهــدي
(عليــه الســام) فيمــا يعــرف بـ (موســوعة
اإلمــام املهــدي).
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املنهج الفقهي  -مالمح عامة:
ويف ضــوء املالحظــات الــي أشــرنا
إليهــا ،ميكــن أن جنمــل املالمــح العامــة
ملنهــج الشــهيد الصــدر الثــاين يف عــدة
نقــاط:
أن مــا حيكــم تقســيم
أو ًال :نعــرف َّ
املســائل الفقهيــة – عمومــً – منهجــن
ورؤيتــن ،إحدامهــا :الرؤيــة التقليديــة
يف عرض املسائل الفقهية ،وثانيتهما:
الرؤيــة املعاصــرة الــي اســتهدفت
املواءمــة بــن متطلبــات العصــر ومســائل
الفقــه ممــا يدخــل يف حيــاة اإلنســان
املســلم.
ومــن حيــث الشــكل مل حيــدد الشــهيد
الصدر (الثاين) رؤية واضحة ومفصلة،
فهــو يف كتابــه (مــا وراء الفقــه) اختــار
املنهــج التقليــدي املــوروث عــن املحقــق
احللــي (مــن فقهــاء القــرن الســابع
اهلجــري) ،وهــو مــا صـ َّـرح بــه الشــهيد
نفســه ،إذ ذكــر يف مقدمــة كتابــه (مــا
وراء الفقــه)> :وبالرغــم مــن أنــه قــد
خيطــر يف بــال البعــض أنــه ينبغــي تغيــر
أبــواب الفقــه ،وكتابتــه بأســلوب آخــر
نســبيًا ،إ ّال أننــا ســرنا يف هــذا الكتــاب
علــى الطريقــة التقليديــة ،وإذا كانــت
تلــك الفكــرة صحيحــة فهــي موكولــة
إىل كتــاب آخــر يكتبــه مــن يشــاء اهلل
تعــاىل مــن عبــاده .إذن ،فهــذا الكتــاب
مقسم كتقسيم كتاب (شرائع اإلسالم)
َّ
للمحقــق احللــي تقريبــً ،مــا مل توجــد
متت إىل موضوع الكتاب بصلة
ضرورة ّ

تدعــو إىل التغيــر<..
والشــهيد الصــدر (الثــاين) وإن اختــار
– كمــا هــو صريــح عبارتــه – املنهــج
التقليــدي ،إ ّال أنــه مل يغفــل اإلشــارة
إىل صحــة وضــرورة التقســيم املنهجــي
احلد يــث.
وقــد انعكــس املوقــف املذكــور
يف رســالته العمليــة املســماة بـ (منهــج
الصاحلــن)(*) ،فســار وفقــً للرؤيــة
الســائدة ،ابتــداء باالجتهــاد والتقليــد،
ـيم
وضمــن مــا هــو املعــروف مــن تقسـ ٍ
ملسائل الفقه ،يف العبادات واملعامالت،
كمــا هــو دأب الفقهــاء – عــدا الشــهيد
الصــدر (األول) يف الفتــاوى الواضحــة
 يف رســائلهم العمليــة ،فيمــا ُعــرفبالتقســيم الثنائــي.
ومــن أسـ ٍـف أن ال يتــاح لــه تكريــس
وتعميــق منهــج أســتاذه الشــهيد الصــدر
(األول) يف فتــاواه املعروفــة ب ـ (الفتــاوى
أن
الواضحــة) ،فإنــه ا َألوىل بذلــك ،إ ّال َّ
ظروفــه الــي كان يعيشــها قــد تشــكل
عــذرًا طبيعيــً لــه.
وقد حرص الشــهيد الصدر (الثاين)
على تأكيد مشولية الشريعة اإلسالمية
وقيمومتهــا علــى حيــاة اإلنســان املســلم،
وضــرورة حضــور الفقيــه ومواكبتــه
للمســتجدات ومــا تســتحدثه احليــاة
اإلنســانية املعاصــرة مــن صيــغ قانونيــة
وأوضــاع جديــدة ،تنتظــر كلهــا أجوبــة
فقهيــة شــافية وأصيلــة(.)5
ولذلــك حــرص الشــهيد الص ــدر
()4
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قد حرص الشهيد
الصدر (الثاني) على
تأكيد شمولية الشريعة
اإلسالمية وقيمومتها
على حياة اإلنسان املسلم،
وضرورة حضور الفقيه
ومواكبته للمستجدات..
– أيضــً – علــى تأكيــد حضــور الفقــه
اإلســامي ومســائله كمــا هــي ،وضمــن
صيغهــا املوروثــة ،ورفــض اســتبعاد
بعــض املســائل الفقهيــة علــى خلفيــة
ضمورهــا أو غياهبــا يف حيــاة املســلمني،
مثــل زكاة الذهــب والفضــة ،حيــث أشــار
إىل أن التعــرض إليهــا مــن بــاب (حفــظ
الفقــه اإلســامي بــكل تفاصيلــه جيـ ً
ا
بعــد جيــل)(.)6
بــل وحــرص علــى تســجيل املســائل
الفقهيــة الــي ُتعـ ُّـد مــن موروثــات العهــود
القدميــة ،فعــرض يف رســالته العمليــة
(منهــج الصاحلــن) ملســائل (الــرق)
ومــا يتصــل بــه مــن (املكاتبــة) و(العتــق)
و(التد بــر) (.)7
وهلــذه اجلهــة – أيضــً – الحــظ
الشــهيد الصــدر (الثــاين) علــى الفقهــاء
اقتصارهــم علــى عــدد حمــدود مــن
املســائل وغفلتهــم عــن مســائل أخــرى،
ويف مقدمــة ذلــك مــا أشــار إليــه مــن
اقتصارهــم علــى حبــث (اخلمــس) كحـ ٍـق
وحيــد لإلمــام املعصــوم ،إىل درجـ ٍـة ال
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يعلمــون – معهــا – مــا هــي ممتلــكات
اإلمــام مــن غــر حــق اإلمــام (عليــه
الســام) ( . )8
ولكــن رغــم ذلــك يالحــظ عليــه أنــه
اســتبعد البحــث يف مســائل (اجلهــاد)
ومــا يتصــل هبــا مــن أحــكام ،وذلــك علــى
خلفيــة اختصــاص املعصــوم بــه ممــا ال
تطبيــق لــه يف عــامل اليــوم( .)9إ ّال أنــه
عــاد عنــه يف (منهــج الصاحلــن) .فــأدرج
مســائل اجلهــاد وأحكامــه ضمــن رســالته
املشــار إليهــا( .)10بــل إنــه اســتقرب
إمكانيــة ومشــروعية اجلهــاد بــإذن
الفقيــه (النائــب العــام)( .)11وإن كان
يظهــر منــه اإلشــكال فيــه يف كتابــه (مــا
وراء الفقــه)(.)12
ثانيــً :ومــن حيــث املحتــوى فيمكــن
أن نشــر إىل عــدة معــامل يف هــذا
اال جتــاه:
األول:
قــد يبــدو أوضــح معلــم يف مدرســة
الشــهيد مــا أدركــه مــن ضــرورة تأصيــل
العالقــة بــن احلقــل الفقهــي واحلقــول
املعرفيــة األخــرى ،وهــي عالقــة – علــى
أمهيتها – مل حتض بالعناية القصوى،
وال زال الفقهــاء – عمومــً – يتعاطــون
مــع بعــض احلقــول املعرفيــة بطريقــة ال
تتناســب والواقــع املعــريف الــذي وصلــت
إليــه معطيــات العلــم نفســه يف هــذه
احلقــول .ولعــل يف مقدمتهــا نتائــج
(علــم الفلــك) الــي مل يقــف عليهــا
معظــم الفقهــاء ،بــل ويالحــظ الباحــث
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هــوة عميقــة جــدًا يف هــذا املجــال.
ولذلــك فــإن التفــات الشــهيد الصــدر
(الثــاين) إىل ضــرورة تأصيــل هــذه
يعبــر عــن رؤيــة فقهيــة ذكيــة
العالقــة ّ
جــدًا ،وجديــرة باالحتــرام واالهتمــام يف
آن معــً.
كتــب الشــهيد يف هــذا الصــدد:
>والفقــه لــه ارتبــاط هبــذا املعــى
ـات ال تعـ ُّـد وال حتصــى...
مبعلومـ ٍ
وبالرغــم مــن أن فصــول الكتــاب واضحــة
يف هــذا االرتبــاط ،بالفلســفة ،واللغــة،
والنحــو .واملنطــق ،والفلــك ،والفيزيــاء،
والكيميــاء ،والطــب ،وعلــم النفــس،
وعلــم االجتمــاع ،والرياضيــات ،وغريهــا
مــن العلــوم ،وكثــر مــن املعلومــات العامــة
الــي ال حصــر هلــا .إ ّال أننــا مــع ذلــك
حيســن بنــا إجيــاز بعــض األمثلــة:
أوالً :ارتبــاط الفقــه بالفلــك مــن
عــدة زوايــا :ضبــط األشــهر حبــركات
القمر ،وضبط أوقات الصالة حبركات
الشــمس.
ثانيــً :ارتبــاط الفقــه باجلغرافيــً
مــن زاويــة اجتــاه القبلــة ،ومــوارد أخــرى
أيضــً.
ثالثــً :ارتبــاط الفقــه باللغــة مــن
زاويــة فهــم املفــردات اللغويــة الــواردة يف
الكتــاب والســنة.
رابعــً :ارتبــاط الفقــه باالقتصــاد مــن
ناحيــة تعرضــه للمعامــات كافــة بشــكل
مفصــل ومطـ ّـول.
َّ
خامســً :ارتبــاط الفقــه باألمــور

املاليــة ،مــن حيــث مباحــث اخلمــس،
والــزكاة ،والصــرف ،وتبــادل العمــات.
سادســً :ارتبــاط الفقــه بالكيميــاء،
مــن زاويــة حتــرمي الكحــول كشــيء
رئيســي ،ومــوارد أخــرى.
ســابعًا :ارتبــاط الفقــه بالرياضيــات
يف مــوارد عديــدة مــن أوضحهــا كتــاب
اإلرث يف أشــكال تقســيم الثــروة.
ثامنــً :ارتبــاط الفقــه باملنطــق مــن
زاويــة االلتفــات إىل صحــة الرباهــن
واالســتدالالت وفســادها هنــاك .وهــو
أمــر مفــروض ضمنــً يف كثــر مــن
األحيــان.
تاســعًا :ارتبــاط الفقــه بالعرفــان مــن
زاويــة فهــم الطهــارة املعنويــة ،والقربــة
املعنويــة املشــروطة يف العبــادات ،وفهــم
مــا ورد مــن أن الصــاة معــراج املؤمــن،
إىل غــر ذلــك كثــر.
عاش ـرًا :ارتبــاط الفقــه بالنحــو
مــن ناحيــة تشــخيص بعــض املقاصــد
املتوقفــة علــى طريقــة اإلعــراب يف
الكتــاب والســنة.
حــادي عشــر :ارتبــاط الفقــه بالطــب
ـواح ،منهــا مــا هــو مربــوط
مــن عــدة نـ ٍ
بالعــادة الشــهرية ،وتشــخيص الوفــاة.
ثــاين عشــر :ارتبــاط الفقــه بعلــم
االجتماع من عدة زوايا منها ،االجتهاد
والتقليد ،والقضاء ،وحترمي االحتكار.
وغريهــا ممــا هــو مؤثــر فعـ ً
ا علــى
املجتمعــات.
ثالث عشر :ارتباط الفقه بالتفسري
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يحدّد الشهيد الصدر
(الثاني) طبيعة هذا
االرتباط – بني الفقه
والحقول املعرفية األخرى
– يف ضرورة التعاطي
معها بما يتيح للفقيه
معرفة موضوعات األحكام
الشرعية لئال تخفى عليه
طبيعة موضوعات الحكم
الشرعي أو تلتبس..
مــن زاويــة آيــات األحــكام ،وهــي اآليــات
املتكفلــة ببيــان األحــكام الشــرعية،
باإلضافــة الرتباطــات أخــرى بالتفســر
أيضــً.
رابع عشر :ارتباط الفقه بعلم دراية
احلديــث مــن حيــث تشــخيص املعتــر
وغــر املعتــر مــن الروايــات ،وتقســيمها
إىل صحيح ،وموثّق ،وحسن ،وضعيف،
ومرســل ،ومرفــوع ،وغــر ذلــك .خامــس
عشــر :ارتبــاط الفقــه بالفلســفة يتضــح
عند احلديث عن السحر أو التنجيم أو
املــوت وغــر ذلــك.)13(<...
وبغــض النظــر عــن مــدى صدقيــة
هــذا املنهــج علــى املســتوى التطبيقــي،
ـإن هــذه املحاولــة رمبــا تعـ ُّـد األوىل يف
فـ ّ
هــذا املجــال ،ومــن فقيــه ينتمــي إىل
مدرســة النجــف األشــرف ،الــي تغــرق
بتقليد يتهــا .
وإمنــا أقــول :بغــض النظــر عــن
جل أحباثه
صدقيتها ،ألن الشهيد – يف ّ
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يف مــا يتصــل باحلقــول األخــرى – حبــث
املســائل ذات الصلــة بالفقــه بطريقــة
أقــرب مــا يكــون إىل موضوعــات احلقــل
نفســه ،وهــو حبــث قــد ال يكــون مهمــً
جــدًا ،ألن مــا يعــي الفقيــه هــو فهــم
املســألة مــن زاويــة ميكنــه فيهــا االطــاع
علــى موضــوع احلكــم الشــرعي ال أكثــر،
وهــو مــا خيتلــف مــن حقــل إىل آخــر،
فإنــه قــد يكــون مــن الضــروري التعمــق
فيــه ،كمــا يف أحبــاث االقتصــاد وعمــل
البنــوك ،وهــو مــا اســتوعبه الشــهيد
الصــدر الثــاين وبشــكل مســهب ،وقــد
ـاث تتصــل
ال يكــون كذلــك كمــا يف أحبـ ٍ
بعلــم الفلــك ،مثــل البحــث يف أحــوال
القمــر ،أو أســباب وقــوع الــزالزل.
وعليــه فالفقيــه أجنــي عــن هــذه
احلقــول مبــا هــي حقــول ال تتصــل
بالفقــه ،مــن حيــث عــدم دخوهلــا
كموضوعــات لألحــكام الشــرعية.
وليــس للفقيــه – وليــس مــن شــأنه –
حبكــم اختصاصــه أن يســتوعب احلقــول
املعرفيــة األخــرى ،وألنــه بســبب
اختصاصــه الفقهــي يصعــب عليــه
االســتيعاب الواســع للعلوم األخرى ،كما
أشــار إليــه الشــهيد نفســه( .)14ولكــن هــذا
االختصــاص يفــرض عليــه أيضــً أن
يلتفــت إىل مــا يتصــل بالفقــه ممــا ميكــن
وقوعــه كموضــوع للحكــم الشــرعي،
خاصــة مــع مــا هــو ُمسـلّم – فقهيــً – مــن
مشوليــة الفقــه اإلســامي للحيــاة .وأنــه
مــا مــن واقعــة إ ّال وهلــا حكــم(.)15
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وحيـ ّـدد الشــهيد الصــدر (الثــاين)
طبيعــة هــذا االرتبــاط – بــن الفقــه
واحلقــول املعرفيــة األخــرى – يف
ضــرورة التعاطــي معهــا مبــا يتيــح للفقيــه
معرفــة موضوعــات األحــكام الشــرعية
لئــا ختفــى عليــه طبيعــة موضوعــات
احلكــم الشــرعي أو تلتبــس ،دومنــا
تعمــق يف هــذه احلقــول املعرفيــة ممــا ال
ّ
()16
يتصــل هبــدف الفقيــه واختصاصــه .
وهنــا حيســن أن نشــر إىل التصــور
قدمــه الشــهيد حــول
الفقهــي الــذي َّ
أعمال املصارف وتكييفها فقهيًا .وهو
حبث استوعب القسم األكرب من (اجلزء
الرابع)( )17من كتابه (ما وراء الفقه) مبا
ال نظري له يف الكتب الفقهية السائدة،
فض ـ ً
ا عــن الكتــب املوروثــة.
الثاين:
ورمبــا ُيعـ ُّـد مــن معــامل منهجــه
الفقهــي علــى هــذا املســتوى ،طغيــان
الفهــم العقلــي علــى طريقتــه لفهــم
النصــوص أو التعاطــي معهــا ،أو إثــارة
االحتمــاالت يف مقــام تفســرها.
ورمبا كان لتأثره باملدرسة األصولية
ذات املنهــج العقلــي األثــر الكبــر يف
تكريــس هــذا املنحــى..
وهو منحى ال خيفي الشهيد الصدر
(الثاين) امليل إليه ،وهو ما يربز يف عدد
مــن املســائل الفقهيــة ،وقــد يكــون يف
مقدمتهــا حتديــده ملــا ُيعــرف باشــتراط
املقلــد – بالفتــح – فقــد
األعلميــة يف َّ
ذكــر أن األعلــم مــن الفقهــاء هــو األعلــم

يف أصــول الفقــه ،ألنــه >بــاب عظيــم
للعمــق والدقــة<( )18خبــاف التعمــق يف
غــره ،كمــا هــو التعمــق يف علــم الرجــال
والتفســر أو الفهــم العــريف...
وقــد كتــب الشــهيد يف هــذا املجــال:
> ...فمــن الواضــح القــول إن مــن كان
هــو األعمــق واألدق يف علــم األصــول،
أو يف املهــم مــن أبوابــه ،أو يف األغلــب
يتعيــن لألعلميــة دون
منهــا ،هــو الــذي َّ
غــره .وقــد يستشــكل :أنــه ينبغــي أن
يكــون املــدار يف صفــة األعلــم ،هــو
الفهــم العــريف ،فكلمــا كان الفــرد
املجتهــد ألطــف ذوقــً وأشــد عرفيــة يف
فهــم ألفــاظ الكتــاب والسـ ّنة مــن ناحيــة،
وقوانــن الســوق املمكــن تطبيقهــا علــى
الفقه ،وهو املسمى بالسرية العقالئية،
مــن ناحيــة أخــرى ،فهــو األحــق بصفــة
األعلميــة ،وأمــا التعمــق يف املطالــب
العقليــة مــن أصوليــة ومنطقيــة وغريهــا،
فإهنــا قــد تــورث اعوجــاج الســليقة
العرفيــة ،وصعوبــة الفهــم اللطيــف
الســلس مــن ألفــاظ الكتــاب والســنة،
فكيــف تكــون هــذه الصفــة هــي املــدار
يف األعلميــة .جــواب ذلــك :أن بــن
صفــة التعمــق العقلــي وصفــة الفهــم
العــريف عمومــً مــن وجــه حبســب
املصــداق ،إذ قــد يكــون الفــرد املجتهــد
متصفــً بــكال الصفتــن ،كمــا قــد يكــون
متصفــً بإحدامهــا دون األخــرى ،ومــن
غــر املمكــن القــول :بتعــذر اجلمــع بــن
الصفتــن ،ألن إحدامهــا قــد تؤثــر يف
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ال يخفي الشهيد الصدر
(الثاني) انحيازه إىل الفهم
العقلي وإن كان يعرتف
للفهم العريف بمكان مكني
يف ممارسة فهم النصوص
والتعاطي معها ،خاصة وهو
يُقيم املوازنة بني طرفني ال
مع اجتماعهما.
فســاد األخــرى ،ألن هــذا الفســاد أمــر
قــد حيصــل ،إ ّال أنــه يــدل علــى درجــة
متدنيــة مــن العلــم والتحقيــق ،وأمــا إذا
كان الفــرد حمققــً متكامـ ً
ا ،فأحــرى
بــه أن يفهــم هــذه اجلهــة ،وأن يتجنــب
الفهــم العقلــي املضــر بســهولة .ومــن
الواضــح أن الفــرد إن كان متصفــً
بــكال هاتــن الصفتــن علــى معــى
عــدم إضــرار إحدامهــا باألخــرى فهــو
املطلــوب ،وإ ّال مل يكــن متصفــً هبمــا
بالشــكل الكامــل ،مثــل هــذا الفــرد هــو
يتعيــن لألعلميــة ،بــإزاء املتصــف
الــذي ّ
بإحــدى الصفتــن دون األخــرى.
وأمــا إذا دار األمــر بينهمــا ،يعــي بــن
فرديــن أحدمهــا يتصــف بصفــة واآلخــر
باألخرى ...فاألمر الشك يكون لصاحل
من له الدقة العقلية ،ألهنا هي األعمق
واألوســع بأضعــاف مضاعفــة مــن جمــرد
الفهــم العــريف واالعتمــاد علــى الســرة
العقالئيــة ،كمــا هــو واضــح ملــن مــارس
هذيــن احلقلــن مــن حقــول املعرفــة
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اإلنســانية< (.)19
وال خيفــي الشــهيد الصــدر (الثــاين)
احنيــازه إىل الفهــم العقلــي وإن كان
يعتــرف للفهــم العــريف مبــكان مكــن
يف ممارســة فهــم النصــوص والتعاطــي
معهــا ،خاصــة وهــو ُيقيــم املوازنــة بــن
طرفــن ال مــع اجتماعهمــا.
ومهمــا يكــن مــن أمــر ،فــإن هــذه
الطريقــة ليســت جديــدة العهــد ،بــل هــي
ممــا منتــه جهــود عشــرات األصوليــن،
ابتــداء مــع (املـ ّـد) األصــويل وضمــور
االجتــاه اإلخبــاري ،والــذي فــرض واقعــً
جديــدًا إن علــى مســتوى لغــة البحــث
الفقهي ،أو على مستوى الفهم نفسه.
وقــد ال يكــون مــن الضــروري التنويــه
أو التذكــر بنمــاذج حمـ َّـددة ،إ ّال أنــه
ميكــن اإلشــارة إىل حبــث الشــهيد
(القربــة) ممــا
الصــدر (الثــاين) يف معــى ُ
اشترط يف (العبادة) ،فإنه عرض لعدة
اجتاهــات وتفســرات ،مبجموعهــا قــد
تعطــي صــورة كاملــة للفهــم الدقــي أو
العقلــي (.)20
الثالث:
ولكــن هــذا املنحــى العقلــي الــذي
يطغــى علــى منهــج الشــهيد الفقهــي،
والــذي ال خيفــي الشــهيد نفســه احنيــازه
التنكــر للفهــم
إليــه وتب ّنيــه ،ال يعــي
ّ
العــريف يف فهــم النصــوص الشــرعية
أو التعاطــي معهــا ،ألنــه حـ َّـدد وبشــكل
واضــح – أيضــً – دور هــذا الفهــم مبــا
يضمــن عــدم اعوجــاج الســليقة علــى
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حـ ّـد تعبــره ،وهــو مــا جتلــى يف عــدد
غــر قليــل مــن املســائل الفقهيــة حمــل
حبثــه ،كمــا يف حتديــده ملفهــوم العدالــة
مــن حيــث كوهنــا االســتقامة وإطاعــة
الشــريعة علــى وجــه العمــوم ،ومبــا ال
ينفــي وجــود نقــاط الضعــف أحيانــً،
مســتبعدًا مــا ذكــره بعــض الفقهــاء يف
حتديدهــا الصــارم ،وكوهنــا االســتقامة
رجــح التحديــد األول بنــاء
التامــة ،وقــد ّ
علــى كــون العدالــة مفهومــً كســائر
املفاهيــم العرفيــة( ،)21وهــو مــا يرجــح
التحديــد األول ال الثــاين ،الــذي يبتعــد
عــن الفهــم العــريف ،وال ينســجم معــه.
ومنــه أيضــً تفســره ملــا يعــرف
بروايــات (مــن بلــغ) ومــا إذا كان مــن
املمكــن اســتفادة احلجيــة يف مطلــق
اخلرب على حنو يشمل غري املعترب ،فإنه
يستبعد ذلك بناء على الفهم العريف –
أيضــً – للثــواب ،وهــو ال خيتــزن إجــزا ًء
وال حجيــة(.)22
ومنــه حبثــه يف (النيــة) وتفســرها
وحتديــد حقيقتهــا ،فإنــه بغــض النظــر
عــن مالحظتــه جلهــة خلــو األدلــة
الشــرعية مــن اإلشــارة إليهــا( ،)23فإنــه
الحــظ زيــادة علــى ذلــك أن األمــر
الفقهي أو العريف ينبغي أن ينظر إليه
مبــا هــو كذلــك ال مبــا هــو أمــر عقلــي
أو فلســفي ،ولذلــك الحــظ علــى بعــض
الفقهــاء مــا تصــوروه مــن احتمــاالت
عقليــة وفلســفية ،وبالتحديــد يف حبــث
(النيــة) ،ومــا أمســوه بالفــرد املــردد

حبيث تتردد نية املكلف بني (إما وإما)،
فالحــظ عليهــم الشــهيد أنــه وإن كان
ذلــك ممكنــً ومســج ً
ال علــى املســتوى
إال أنــه احتمــال ال يعتــد بــه
الفلســفي َّ
عرفيــً ،والفــرد العــريف ال ينــوي الفــرد
املــردد بعنوانــه ،بــل ال خيطــر بذهــن
العــرف (.)24
وهلــذه اجلهــة ذاهتــا اســتنكر علــى
أســتاذه الســيد اخلوئــي إثــارة بعــض
االحتمــاالت ،وإن كانــت هــي كذلــك،
جردها عن
إ ّال َّ
أن ابتعادها عن واقعها ُي ّ
مــرر احتماهلــا أصـ ً
ا ،وهــو مــا يظهــر يف
اســتبعاده ملــا احتملــه الســيد اخلوئــي مــن
مشــول التقيــة الرتــكاب احلــرام ،وإن
ناقشــه الســيد اخلوئــي نفســه ،وذلــك
ألن مفهــوم التقيــة إمنــا هــو مكـ ّـرس يف
اإلطــار الديــي للمســلمني ،فــإذا خــرج
األمــر عــن هــذا اإلطــار خــرج املوضــوع
عــن التقيــة بالكليــة .وبكلمــة أخــرى،
فإن مشروعية التقية إمنا تتصور فيما
ـوادة والتحابــب ،وليــس
هــو عامــل للمـ ّ
()25
فعــل احلــرام منــه قطعــً .
وجنــد ذلــك – أيضــً – يف مســائل
القبلــة( ،)26والوطــن ،خاصــة يف صدقــه
علــى اختيــار أكثــر مــن بــاد للتوطــن(.)27
الرابع:
وتــرز اإلفــادة مــن املعطــى العلمــي
كمعلـ ٍـم رئيــس يف منهــج الشــهيد ،إذ
مل يتنكــر للمعطيــات العلميــة احلديثــة،
عدد غري
غيرت االنطباعات جتاه ٍ
اليت َّ
قليــل مــن القضايــا املهمــة ،الــي يشـ ّـكل
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تربز اإلفادة من املعطى
كمعلم رئيس يف
العلمي
ٍ
منهج الشهيد ،إذ لم يتنكر
للمعطيات العلمية الحديثة،
التي غيَّرت االنطباعات
تجاه عددٍ غري قليل من
القضايا املهمة ،التي يش ّكل
بعضها موضوعاً
ألحكام
ٍ
شرعية.
ـكام شــرعية.
بعضهــا موضوعــً ألحـ ٍ
وميكــن أن نشــر إىل موقفــه مــن
معطيات (علم الفلك) ،ومدى االعتماد
علــى قــول الفلكيــن يف إثبــات (اهلــال)،
وحتقــق وإحــراز الشــهر ،وهــو موقــف
يتســم بالعلميــة واملوضوعيــة والوضــوح،
ميــز – علــى خــاف عــدد كبــر
إذ َّ
مــن الفقهــاء – بــن نتائــج علــم الفلــك
الباهــرة ،وبــن مــا يعــرف بـ (التنجيــم)،
ميــز بينهــا وبــن نتائــج علــم الفلــك
بــل َّ
()28
القــدمي أيضــً .
ونشــر – أيضــً – إىل إفادتــه مــن
معطيــات (علــم الطــب) يف عــدد غــر
قليــل مــن املســائل الفقهيــة ،وكتابــه
(فقــه املوضوعــات احلديثــة) زاخــر
باحليويــة ومتابعــة اجلديــد ومالحقتــه،
وحماولــة فهمــه ،وتكييفــه وفقــً للــرؤى
الفقهيــة والقواعــد الشــرعية.
ولعل يف مقدمة هذه املسائل موقفه
ّ
الفقهي – وعلى مستوى الفتوى – مما
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ُيعرف بـ (مين) املرأة ،فإنه على خالف
عــدد كبــر مــن الفقهــاء ،بــل واملتســامل
عندهــم ،نفــى أن يكــون للمــرأة مــي،
وبالتــايل عــدم وجــوب الغســل عليهــا يف
غــر حــاالت املعاشــرة اجلنســية(.)29
وهــو موقــف أثــاره – ألول مــرة
فقهيــً – أســتاذه الشــهيد الصــدر
األول يف (منهــاج الصاحلــن) ،ويف
تعليقتــه املعروفــة علــى مــن رســالة
وأكــده يف (الفتــاوى
الســيد احلكيــمّ ،
الواضحــة) ،ولكـ ّـن الســيد حممــد الصــدر
عمــق املوقــف الفقهــي علــى مســتوى
َّ
الفتــوى – أيضــً – علــى خــاف أســتاذه
الشــهيد الصــدر الــذي اختــار املوقــف
االحتياطــي فتوائيــً ،والــذي قــد يكــون
بســبب املحــذور العــام.
ويلتقــي الشــهيد الصــدر (الثــاين)
يف هــذه الفتــوى بالســيد (فضــل اهلل)
الــذي اختــار املوقــف نفســه ،وبالدرجــة
نفســها .
اخلامس:
وإذا كان الشــهيد الصــدر (الثــاين)
قــد احنــاز علــى املســتوى العلمــي إىل
املدرســة العقليــة ،ويف إطــار منجزاهتــا
اجلبــارة يف حقــل أصــول الفقــه ،متبنيــً
طرائقهــا يف التفكــر واالســتدالل،
فإنــه مل يكــن صــدى هلــذه املدرســة أو
ألقطاهبــا ،بــل بــى لنفســه – يف ســياقها
– اجتاهــً فقهيــً متميــزًا ،إن علــى
مســتوى طرائــق االســتدالل ،أو علــى
مســتوى اإلفتــاء والــرأي ،الــذي قــد ينــأى
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بــه بعيــدًا عــن املدرســة املشــار إليهــا ،أو
املشــهور الفقهــي بشــكل عــام.
وبذلــك يقــف الباحــث علــى شــخصية
فقهيــة متميــزة ،هلــا االســتقاللية يف
التفكــر واإلبــداع ،ال تستســلم إىل
اآلخــر وتذعــن لــه ،إ ّال مبقــدار مــا ثبــت
مــن الدليــل والربهــان واحلجــة.
وميكــن أن نشــر إىل بعــض النمــاذج
الفقهيــة مــن اســتدالله الفقهــي ،ومــدى
صحــة مــا نشــر إليــه ،وإن ك ّنــا نعتــرف
بصعوبة تلك القراءة ،ملا ذكرناه ســابقًا
جلهــة عــدم التوفــر علــى كتبــه الفقهيــة
االســتداللية.
وممــا ميكــن اعتبــاره فهمــً جديــدًا
علــى مســتوى االســتدالل والتفكــر
الفقهــي ،حبثــه يف مــا يعــرف بـ (التجــزؤ
يف االجتهــاد) ،ومــا إذا كان مــن املمكــن
مشــول أدلــة التقليــد للمجتهــد املتجــزئ،
فإنــه اســتدل علــى اســتبعاد املجتهــد
املتجــزئ مبــا مل جنــده يف كلمــات
الفقهــاء ،أو علــى األقــل يف إشــكاالهتم
املعروفــة املشــهورة يف هــذه املســألة(.)30
ومــن ذلــك مناقشــته يف االســتدالل
مبوثقــة حممــد بــن عيســى علــى النهــي
عــن التعويــل علــى أقــوال املنجمــن يف
إثبــات اهلــال وتعميمــه إىل الفلكيــن،
فإنــه ناقــش يف داللتهــا مبــا مل يناقــش
فيــه أحــد مــن الفقهــاء املعاصريــن فضـ ً
ا
عــن األقدمــن(.)31
ومــن ذلــك – أيضــً – مناقشــته يف
اشــتراط الصيــد بواســطة الكلــب ،وعــدم

حليــة الصيــد بغــره مــن اجلــوارح ،فإنــه
ناقــش يف أدلــة االشــتراط ،إن علــى
مســتوى داللــة القــرآن الكــرمي ،أو
الروايــات الــي ناقشــها ســندًا وداللــة ،أو
اإلمجــاع الــذي ناقــش يف مــدى حجيتــه،
بنــاء علــى احتمــال املدركيــة(.)32
ومناقشــته هــذه واســتقرابه اجلــواز
علــى خــاف املتســامل عنــد فقهــاء
مدرســة أهــل البيــت (ع) ،إ ّال مــا جنــده
عنــد الســيد (فضــل اهلل) علــى اختــاف
يف طريقــة االســتدالل يف بعــض
األحيــان.
ـض
ومــن ذلــك – أيضــً – اشــتراط فـ ّ
اخلصومــة القضائيــة بصيغــة احلكــم
القضائــي ،ال مطلــق النظــر وإثبــات حــق
املدعــي ،فإنــه ناقــش املشــهور واملتســامل
عليــه فقهيــً مبــا يعكــس اســتقالله
الفقهــي( ،)33بــل جيــد الباحــث يف
مطــاوي أحباثــه الفقهيــة – وبالتحديــد
(مــا وراء الفقــه) – معاجلــات أصوليــة
ـدد مــن املسـلّمات أو املشــهورات يف
لعـ ٍ
هــذا احلقــل ،ومــن ذلــك مــا عــرف عنــد
األصوليــن مــن ظهــور كلمــات األئمــة
(عليهــم الســام) يف بيــان احلكــم
الشــرعي ،وأهنــم يف مقــام البيــان مــن
هذه اجلهة ،فإنه الحظ عليهم غفلتهم
عــن العــدد الضخــم مــن الروايــات – فيمــا
ُنقــل عــن األئمــة عليهــم الســام  -ممــا
يبتعــد كليـ ًة عــن مقــام التشــريع والفقــه،
بــل إنــه ناقشــهم يف بعــض املفــردات
الــي اعتــرت – كذلــك  -ملقــام القرينـ ِة،
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وخصوصــً يف مــا يعــرف بـ (التطــوق)
يف اهلــال كعالمــة لثبوتــه يف الليلــة
الســابقة (.)34
هــذا علــى مســتوى طرائــق التفكــر
واالستدالل ،وأما على مستوى الفتوى
والــرأي فثمــة فتــاوى وآراء فقهيــة
تكشــف عــن (تكويــن فقهــي) مســتقل
ورؤيــة فقهيــة ال تذعــن ملــا هــو املعــروف
واملشــهور أو املتســامل عليــه.
لكن حتســن اإلشــارة إىل أن املخالفة
ليســت معيــارًا – لوحدهــا – لضبــط
درجــة االســتقالل ،بــل هــي مقيــاس
لضبــط درجــة الوضــوح يف الــرأي علــى
مســتوى الدليــل أحيانــً.
ممــا يكشــف عــن مــدى نــزوع الفقيــه
إىل حتطيــم حواجــز التأثــر ممــا يتركــه
الســلف أو االجتــاه العــام يف هــذه
املدرســة أو تلــك ،ممــا يشـ ّـكل مصــادرة
حلريــة الــرأي اآلخــر ،وإن كان علــى
مســتوى علمــي.
كاف إللقــاء
وســرد بعــض الفتــاوى ٍ
الضــوء علــى مــا نشــر إليــه ،ونكتفــي
ـدد يســر منهــا خــوف اإلطالــة ،علــى
بعـ ٍ
أن تكون بعضها من العبادات ،وبعضها
مــن املجــاالت الفقهيــة األخــرى ،ممــا
أمســي باملعامــات.
 وجــوب صــاة اجلمعــة تعينيــً –حــى مــع فــرض غيــاب اإلمــام كمــا هــو
الواقــع – مــع وجــود الــويل العــام العــادل
أو نائبــه( .منهــج الصاحلــن – 304 /1
.)305
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 وجــوب صــاة العيديــن تعينيــًمــع وجــود اإلمــام أو نائبــه اخلــاص ،بــل
العــام بأمــره ،بــل وبدونــه علــى األحــوط.
(منهــج الصاحلــن .)394 /1
 األقــوى أنــه ال حكــم إلنــزالالنســاء ،وخاصــة إذا كان بــدون شــهوة،
ومــع توفرهــا علــى الفتــور فاألحــوط
هلــا الغســل مــع ضــم الوضــوء إن كانــت
حمدثــة باألصغــر ،غــر أن هــذا
االحتيــاط اســتحبايب ،ولكنــه أكيــد.
(منهــج الصاحلــن .)55/1
 األقــوى كــون الشــمس ليســت مــناملطهــرات ألي شــيء ،فيكــون مقتضــى
االســتصحاب احلكــم ببقــاء النجاســة.
(منهــج الصاحلــن .)166 /1
 ال جيــوز للمحــدث مــس كتابــةالقــرآن الكــرمي ،حــى املــد والتشــديد
علــى األحــوط وجوبــً دون عالمــات
التجويــد ،ودون اآليــات املكتوبــة يف
غــر املصحــف ،ودون لفــظ اجلاللــة
وغريه من األمساء احلسىن مما مل يرد
يف املصحف ،فض ً
ال عن أمساء النبيني
واملعصومــن (ع) ،وإن كان األحــوط
اســتحبابًا ،ومثلــه ورق املصحــف
وغالفــه( .منهــج الصاحلــن .)52 /1
 تبلغ األنثى سن التكليف باالنتهاءمــن ســنتها العاشــرة القمريــة علــى
األقــوى ،وحتتــاط بعــد االنتهــاء مــن
التاســعة بالتكليــف احتياطــً مؤكــدًا،
وليــس لألنثــى عالمــة أخــرى .غــر أن
رؤيــة الــدم كاشــف عــن ســبق التكليــف
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غالبًا ،إن كانت جاهلة لعمرها أو غافلة
عنــه( .منهــج الصاحلــن ج.)376 /2
أن
 إذا ثبــت باألجهــزة احلديثــة ّاجلنــن مشـ ّـوه تشــويهًا ال ميكــن معــه
أن يعيــش ،أو أن يتعامــل مــع النــاس،
جــاز إســقاطه وال ديــة عليــه( .فقــه
املوضوعــات احلديثــة ص  /228ط دار
األضــواء /بــروت.)1998 /
 ثبــت يف عــدد مــن املســائل وجــودالســجن حبكــم الشــريعة اإلســامية
املقدســة ،ســواء توقيــف الفــرد حــى
يبــت بأمــره ،أو احلكــم عليــه بالســجن
مــدى احليــاة ،فمــا قــد يقــال مــن أن
الديــن اإلســامي خـ ٍـال مــن اســتعمال
الســجن أمــر ليــس بصحيــح قطعــً( .فقــه
املوضوعــات احلديثــة ص .)230
 إنزال الرجل بنفسه لغري اجلماع،كمــا لــو كان لفحــص املــادة املنويــة ،أو
أي غرض آخر معتد به ال إشــكال فيه.
(فقــه املوضوعــات احلديثــة ص .)296
 يشــترط أن يكــون الذابــح مســلمًاعلــى املشــهور ،فــا حتــل ذبيحــة غــر
املســلم وإن كان كتابيــً ،إ ّال أن الظاهــر
حليــة ذحبــه إذا ذكــر اهلل كمــا يذكــره
املســلم .نعــم ،لــو شــك يف ذلــك حــرم...
(منهــج الصاحلــن ج.)254 /4
وال خيفــى أن بعــض هــذه املســائل
ليســت خمالفــة ملــا يعــرف باملشــهور
وحســب ،بــل خمالفــة ملــا أدعــي وجــود
اإلمجــاع فيــه ،ومثــة فتــاوى أخــرى
أضربنــا عــن بعضهــا ،رمبــا لعــدم تعقــل

أو تفهــم البعــض هلــا .وذلــك لوجــود
(الوحشــة) جتــاه الــرأي اآلخــر ،أو مــا مل
حيصــل ا ُألنــس الذهــي بــه.
____________________
اهلوامش:
( )1الصــدر ،حممــد ،مــا وراء الفقــه،
ج 8 /1ط أوىل – 1993 /بــروت /دار
األضــواء.
( )2املصــدر الســابق نفســه ،ج/1
.1 3
( )3املصدر السابق نفسه ،ج.12/1
( )4املصــدر الســابق نفســه ،ج/1
.1 1
(*) تقــع رســالته (منهــج الصاحلــن)
يف مخســة أجــزاء.
( )5ما وراء الفقه ،ج.6 /4
( )6املصــدر الســابق نفســه ،ج/2
.6 2
( )7منهج الصاحلني ،ج 135 /4وما
بعدهــا ،ط النجــف األشــرف /مطبعــة
اآلداب.
( )8ما وراء الفقه ،ج ،95 /2وراجع
ص .102
( )9املصــدر الســابق نفســه ،ج/2
.106
( )10منهــج الصاحلــن ،ج317/2
ط النجــف األشــرف /مطبعــة الزاهــر
للطباعــة املحــدودة.
( )11املصدر السابق نفسه.

املنهج الفقهي عند السيد الشهيد محمد الصدر

( )12ما وراء الفقه ،ج.105 /2
( )13املصــدر الســابق نفســه ،ج/1
.10-8
( )14املصــدر الســابق نفســه ،ج/4
.7 -6
( )15املصــدر الســابق نفســه ،ج/4
.7 -6
( )16املصــدر الســابق نفســه ،ج/4
.7
( )17املصــدر الســابق نفســه ،ج/4
.196 -12
( )18املصــدر الســابق نفســه ،ج/1
.27
( )19املصــدر الســابق نفســه ،ج/1
.28 -27
( )20املصــدر الســابق نفســه ،ج/1
 – 272ومــا بعدهــا.
( )21املصــدر الســابق نفســه ،ج/1
.46
( )22املصــدر الســابق نفســه ،ج/1
.152
( )23املصــدر الســابق نفســه ،ج/1
 ،88ص .368
( )24املصــدر الســابق نفســه ،ج/1
.389
( )25املصــدر الســابق نفســه ،ج/1
.128
( )26املصــدر الســابق نفســه ،ج/1
.271 -267
( )27املصــدر الســابق نفســه ،ج/1
.441 -440
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( )28املصــدر الســابق نفســه ،ج/2
 116وما بعدها ،وص  160وما بعدها.
( )29منهج الصاحلني ،ج ،55 /1ط
بغداد /شركة آب للطباعة.
( )30ما وراء الفقه ،ج.26 – 25 /1
( )31املصــدر الســابق نفســه ،ج/2
 161ومــا بعدهــا.
( )32املصــدر الســابق نفســه ،ج/7
.262 – 260
( )33املصــدر الســابق نفســه ،ج/9
 91ومــا بعدهــا.
( )34املصــدر الســابق نفســه،
.1 2 0 /2
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1

كانون الثاني
2015

«البحــث مســتل مــن كتــاب (فقهــاء
ومناهــج) للســيد حممــد طاهــر احلســيين،
ـدوة ُعقــدت يف
وقــد ُكتــب للمشــاركة يف نـ ٍ
دار اإلســام (لنــدن) يف الذكــرى الســنوية
الثانيــة الستشــهاد الســيد حممــد حممــد
صــادق الصدر(قــدس سـ ّـره)»..

العراق -النجف األشرف
موبايل07708372813 - 07800069293 :

www.ibnidrees.com
املوقع اإللكتروين:
الربيد اإللكتروينibnidreesahilli@yahoo.com :

