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محّمد جواد ُمغنّية: فقُهه واّتجاُهه التقريبّي��1

محّمد علي التسخيري���

ا�شتتتطاع العّلمة مغنيّة بجراأته وعقله النّي اأن يرى يف �شتتعة امل�شتتركات بني املذاهب وقّلة املوارد التي 

�شلميّة املختلفة. وملّا كانت امل�شركات كثية فطبيعيٌّ  يتفّرد كّل مذهٍب بها، باباً للتوا�شل بني الفرق الإ

ّدي اإىل توحيد املواقف. واإذ اعتتتر اأّن �شّد باب الجتهاد هو  عتتذار يف غيها �شيوؤ اأّن التعتتاون فيها والإ

مة للحجر على العقل، وبالتايل النغلق على الذات املتمذهبة يف اإق�شاٍء لكّل م�شَرك وتفعيٍل لكلِّ  مقدِّ

متتا يغتتّذي الع�شبيّة، فقد دعا اإىل اأخذ اآراء كّل مذهب من كتبه ل ممّا ينقل عنه، تثبيتاً للنزاهة يف التعاطي 

وابتعاداً عن مثارات الع�شبيّة واجلهل، فكان تقريبيّاً باأبهى ما ميكن لهذا امل�شطلح اأن يكونه.

كنت اأودُّ احلديث عن هذا العنوان يف جمموع ما كتبه العّلمة الكبري ال�شيخ حمّمد جواد مغنّية، 

، ا�ش��توعب 
���

ولكّنني فوجئت باأّن كتابًا واحداً منها، وهو »الفقه على املذاهب اخلم�ش��ة«

وىل من درا�شة اأو�شع.  لوحده م�شاحة كبرية من املو�شوع جعلتني اأرّكز عليه ليكون احللقة الأ

مام ال�شادق«،  خرى، من مثل »فقه الإ هٌل لتلك الدرا�شة، خ�شو�شًا واأّن بع�ض كتبه الأ واإّنه لأ

.
ّ
متتلك عمقًا وبحثًا اأو�شع يف املجال الفقهي

ول من هذه الدرا�ش��ة على �شخ�شّيته الفقهّية كما تتجّلى من  و�ش��وف اأرّكز يف الق�شم الأ

لِّف كتاب��ًا ا�شتدللّيًا، بل اأّكد  ا�شتعرا���ض هذا الكتاب ب��كلِّ و�شوح، رغم اأّنه مل يق�شد اأن يوؤ

مر، اأن يذك��ر مع كلِّ قول م��ن اأقوال املذهب دليَل��ه الذي ا�شتند  اأّن��ه كان يري��د، يف ب��دء الأ

قوال فقط ت�شهيًل على النا�ض ورواجًا  اإلي��ه �شاحبه، ولكن اأ�شري عليه اأن يقت�رص عل��ى ذكر الأ

ّن الكثري مّمن در�شوا الفق��ه يهتّمون بالفتوى اأكرث من اهتمامهم بالدليل فكيف  للكت��اب، ولأ

ني ال�شيخ عبد اهلل العليلي وال�شيخ حمّمد جواد مغنّية يف 24-25 اآذار 2009. متر الدويّل يف فكر العاملمِ ن�ضُّ حما�رصة األقيت يف املوؤ  ���

�شلمّية.  للتقريب بني املذاهب الإ
ّ
مني العام للمجمع العاملي الأ  �2�

، فهي للكتاب  ح��الت الواردة يف الن���ضّ حمّم��د ج��واد مغنّي��ة، الفقه علتتى املذاهب اخلم�شتتة )بريوت: دار التّي��ار اجلديد(، الطبع��ة 7. كّل الإ  ���

املذكور.
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بغريهم؟ ومن هنا فقد عزم على ترك التدليل اإّل ما ندر )انظر، مقّدمة الكتاب(.

دلّة واأبدى راأيه يف كثري  ومع هذا، فقد اأح�شيت الع�رصات من املوارد التي تعّر�ض فيها للأ

منه��ا، ورّبا ب�شيء من التف�شيل والتطويل وا�شتطلع اآراء املرجعّيات الكبرية، ورّبا عمد اإىل 

ذكر ر�شائله اإليهم واأجوبتها.

ومن هنا فاإّن الدار�ض ي�شتطيع اأن ي�شتك�شف �شخ�شّيته العلمية بو�شوح.

القسم األول: شخصّيُته الفقهّية وبعض أبعادها
قلن��ا اإّنه، رغ��م عزمه على ع��دم ال�شتدلل واإظهار ال��راأي، جلاأ اإليه يف م��وارد عديدة، من 

قبيل:

جنبّية واأّنه لي�ض بعورة ذك��ر اأدّلة �شاحب »جواهر الكلم« ال�شيخ  يف م�شاأل��ة �شوت الأ

النجف��ي من جريان ال�شرية، ومن خطبة الزهراء عليها ال�ش��لم يف امل�شجد وبناتها، وخماطبة 

ْعَن ِبالَْقتتْوِل}، حيث مل ينَه عن اأ�شل القول   والعلماء وم��ن قوله تعاىل: {َفَل تَْخ�شَ
ّ
الن�ش��اء للنبي

)ال�شفحة �89.

ّلفة قلوبهم من الزكاة يفت��ي ببقاء هذا ال�شهم واأّنه ُيعَطى للم�شلم وغريه  وح��ول �شهم املوؤ

�شلم وامل�شلمني ويقول: »لقد اأعطى ر�شول  �رصيط��ة اأن يعود العطاء باخلري وامل�شلحة على الإ

�شلم«  اهلل )�ض( �شفوان بن اأمّية وهو م�رصك، كما اأعطى اأبا �شفيان واأمثاله بعد اأن اأظهروا الإ

)ال�شفحة ��80.

ّن  وحول عدم فورّي��ة وجوب احلجِّ يقول: »وهذا القول، واإن �شاعدت عليه ال�شناعة لأ

ّدي اإىل الته��اون.. فالفوريّة اأحفظ واأحوط«  اأحاديث الفور حم��لٌّ للنظر والنقا�ض، ولكّنه يوؤ

)ال�شفحة ��92.

وح��ول ا�شرتاط مرافقة املحرم للم��راأة يف �شفر احلّج وعدمه يق��ول: »كان لهذا البحث 

واأمثاله وجه فيما �شبق... اأّما اليوم فل ترتّتب عليه اأّية ثمرة« )ال�شفحة ���9.

 الختلف قال: »واحل��ّق املنع كما قالت 
ّ

م ع��ن الغ�شل بعد اأن ب��ني وح��ول بدلّي��ة التيمُّ

ّن هذا التيّمم من العبادات وهي ل ُت�رّصع اإّل بدليل، ول دليل«. ويدخل  احلنفّية واملالكّية؛ لأ

يف مناق�شة للمرحوم ال�شيد احلكيم يف امل�شتم�شك، ويذكر اأّنه اأر�شل امللحظة وا�شتلم جواَبها 

)ال�شفحة �2�2.



محّمد علي التسخيري

125 المحّجـة:  العدد 19  |  صيف - خريف 2009

�شود بدّقة يق��ول: »لقد جاءت هذه  د الفقه��اء يف م�شاألة البدء باحلج��ر الأ وح��ول ت�ش��دُّ

العب��ارة، وم��ا اإليها يف كثري من كتب الفق��ه... وعّلق عليها �شاح��ب اجلواهر بكلٍم طويل 

ه حي��ث اعتربه من  دّل عل��ى اعت��دال يف الفط��رة، و�شلمة يف ال��ذوق«. واقتطف منه بع�شَ

امل�شتهجنات القبيحة الت��ي ت�شبه اأحوال املجانني وقد روي اأّن الر�شول‘ طاف على راحلته، 

ّيده باأقوال باقي العلماء )ال�شفحة �2�4. وراح يوؤ

ي��ة 24 من �شورة الن�شاء  ويف م�شاأل��ة اجلمع ب��ني العّمة وبنت اأخيها قال: »وا�شتدّلوا بالآ

باحة  ، وهذه الإ «. فبع��د اأن عّددت املحارَم اأباحت غريه��نَّ
{َواأُِحتتلَّ لَُكتتْم َمتتا َوَراَء َذِلُكْم}��4

خت...« )ال�شفحة ���0. خ واخلالة وبنت الأ ت�شمل اجلمع بني العّمة وبنت الأ

ويف مو�ش��وع امتلك البالغ��ة الر�شيدة اأمَرها قال: »وا�شتدّلوا عل��ى ذلك بالقراآن: {َفَل 

مي اأحقُّ بنف�شها  : »الأ
ّ
، وباحلديث عن اب��ن عبا�ض عن النبي

�5�{ ُلوُهتتنَّ اأَْن يَْنِكْحَن اأَْزَواَجُهنَّ تَْع�شُ

ّب اأن يزّف  من ولّيها«.. وا�شتدّلوا بالعقل.. وقد اأح�شن ابن القّيم يف قوله: ‘كيف يجوز للأ

ابنته بغري ر�شاها اإىل من يريده هو، وهي من اأكره النا�ض فيه وهو اأبغ�ض �شيء اإليها. ومع هذا 

ينكحها اإيّاه قهراً، ويجعلها اأ�شرية لديه...« )ال�شفحة ��22.

ويف �رصط الكفاءة يف الزواج يقول: »ومهما يكن، فاإّن �رصط الكفاءة يف الزواج ل يتلءم 

 على 
ّ
�شلم »ل ف�شل لعربي  ومع مب��ادئ الإ

م��ع ن�ضِّ الق��راآن: {اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلل اأَتَْقاُكْم}���

ّ اإّل بالتقوى«، ومع �شّنة الر�شول... لذلك راأينا جماعة من كبار العلماء ل ي�شرتطون 
اأعجمي

الكفاءة« )ال�شفحة ���2.

ويف م�شاأل��ة ولد ال�شبهة يق��ول: »ومهما يكن، فاإّن اأ�شول الت�رصيع عن��د ال�شّنة وال�شيعة 

ت�شتدعي عدم جواز احلكم على اإن�شان توّلد من ماء اإن�شان اأّنه ابن زنا متى اأمكن حمُلُه على 

اأّنه ابن �شبهة...« )ال�شفحة ���5.

وهك��ذا جنده يف كثري من املوارد ي�شت��دّل ويناق�ض بقوة )انظر، مثًل، ال�شفحات �87، 

�88، �94، �95، ��9، ��4، 484، 592، وغريها كثري(.

وربا راح يذكر امل�شادر )انظر، ال�شفحات �42، ��0، �88، �94، �99، �20، 

عمِّ يتّم بل ذكر مل�شدر. قوال يف الأ 202، 2�8( واإن كان نْقُل الأ

ية �4. �شورة الن�شاء: الآ  �4�

ية 2�2. �شورة البقرة: الآ  �5�

ية ��. �شورة احلجرات: الآ  ���
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راء القدمية م��ع اآراء علمّية حديثة، كم��ا جاء يف ن�ضٍّ عن  وق��د ي�ش��ري اإىل تطابق بع�ض الآ

مام اأن يفر�ض �رصائب على اأ�شحاب املعادن للتقليل من خطرهم، حيث  ال�شع��راين يجيز للإ

ي باأ�شحابه اإىل ال�شيطرة  دِّ عّل��ق عليه: »وهذا تعبري ثاٍن ع��ن النظرّية احلديثة باأّن راأ�ض املال يوؤ

على احلكم« )ال�شفحة ��88.

ل فيذكر راأي عّدة فقهاء من مذهب واحد )ال�شفحتان 202، ��20. وقد يف�شّ

وربا �شّحح بع�ض ما نقله العلماء.

�شهاد يف  ف��رّد عل��ى ما نقله الدكت��ور حمّمد يو�شف مو�شى م��ن اأّن ال�شيعة ي�شرتط��ون الإ

ال��زواج، و�شاوى بينهم وب��ني احلنفّية وال�شافعّية فق��ال: ول م�شدر له��ذا القول )ال�شفحة 

297(، ورّد عل��ى ال�شي��خ اخلفيف ن�شبَة بط��لن ا�شرتاط املراأة على زوجه��ا اأن ل يخرجها 

م��ن بلدها اإىل ال�شيع��ة واعتربه خلطًا بينه وبني ما يتنافى مع مقت�شى العقد )ال�شفحة ��02، 

وكذلك رّد عليه يف م�شاألة جواز طلق ال�شفيه باإذن ولّيه )ال�شفحة ���4.

لة كما يف م�شاأل��ة )ثبوت الزواج  ونح��ن جن��ده اأحيانًا يدخ��ل يف عملّية ا�شت��دلل مف�شّ

�شكالت وجوابها )ال�شفحات �04، ��50. باملعا�رصة( وياأخذ يف بيان الإ

راء بخالف��ة البديهة، كما فيم��ن ي�شرتطون ا�شتقب��ال عني الكعبة  وق��د ي�شف بع���ض الآ

�شاحي، فقد ناق�ض  للقريب والبعيد على ال�ش��واء )ال�شفحة 82( وكذلك يف م�شاألة هدر الأ

�شلم( واعرت�ض علي��ه يف بع�ض كتبه )ال�شفحة  املرح��وم �شلتوت على �شفح��ات )ر�شالة الإ

�27(؛ وهكذا جنده يعرت�ض على بع�ض املجتهدين يف اآرائهم يف احلج قائًل: »و�شّدقوين اأّن 

عقلي مل يه�شم مثل هذا من جمتهٍد مطلق رغم اأيّن قراأته و�شمعته« )ال�شفحة �282.

ويف م�شاأل��ة )التبّني( يقول: »وذكر الفقه��اء يف هذا الباب فروعًا كثرية، منها ما ل يقبله 

عقل ول �رصع... ومنها ما ل نعلم مكانه من ال�شّحة يف نظر الطّب...« )ال�شفحة ���7.

ن�شان عن الغت�شال  قوال، كم��ا يف قول ابن اأبي ليلى بن��ع الإ ورب��ا ا�شتطرف بع�ض الأ

قوال يف اأقلِّ مّدة احلمل )ال�شفحة  ّن يف املاء �شاكنًا )ال�شفحة �8(. وكما يف بع�ض الأ عاريًا لأ

��0( وغريه��ا، وكما يف م��ا نقله يف )املغني( عن بع�ض اأنواع ال��ولدة )ال�شفحة �528، 

وقاف امل�رصيّة )ال�شفحة ��25. وكذلك يف ما ن�رصته ال�شحف عن الأ

ونلح��ظ لدى املرحوم ال�شيخ جراأة اأحيانًا يق��ّل نظريها وذلك كما يف نقده للفقهاء يف 

طّباء ل  م�شاأل��ة )اأقّل مدة احلمل(، حي��ث يقول: »وبديهًة اأّن هذا البحث م��ن اخت�شا�ض الأ
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ّن منطق الواقع اأقوى من  الفقه��اء وعليه ل يحب العمل بقولهم اإذا خالف العيان والواقع، لأ

منطقه��م.. ونحن ننقل اأقوال املذاه��ب... على اأ�شا�ض عدم وجوب التدّين ب�شيء من ظاهر 

اأقوالهم اإذا خالفت الواقع« )ال�شفحة ��0(. وهو م�شتعد للتنازل عن راأي �شابق له بعد اأن 

جلني )ال�شفحة ��44. قرب الأ ثبت له بطلنه، كما يف م�شاألة تاأجيل املهر لأ

قوال ينتق��د و�شعًا اجتماعّيًا  بق��ي اأن ن�شري اإىل اأّنه )رحم��ه اهلل( كان، وهو ي�شتعر�ض الأ

�شلم مع امل�شّنات و�شّدد على  منحرف��ًا كما يف حالة احلجاب حيث يقول: »لق��د ت�شاهل الإ

ال�شابات، ولكن جاء العمل على عك�ض ما اأمر به القراآن الكرمي، حيث نرى الترّبج والتهّتك 

يف ال�شاب��ات والت�شرّت والتحّفظ من امل�شّنات فت�شاهلن فيما �شّدد اهلل و�شّددن فيما �شّهل اهلل« 

)ال�شفحة ��9.

وه��ذا ما جنده يف م�شاأل��ة حتويل ق�شية ثبوت الهلل ال�رصعّية اإىل ق�شّي��ة �شيا�شّية اأو ق�شّية 

فلكّي��ة، فبع��د اأن ناق�ض حجج املوافقني واملخالفني اأدىل فيها براأي��ه القائل باأّن »الفلكّيني اإّنا 

مر فعًل كذلك« )ال�شفحة ���5. ُيعَتمد عليهم اإذا قطعوا ب�شيء وتكّرر �شدقهم ولي�ض الأ

وه��و بالتايل يعمل على تو�شيح مدالي��ل فعل ال�رصيعة ويدفع عنها ال�شبهات ويبنّي مغزى 

مر فيه اأمّيا  حكام كما فعل اأثناء عر�شه ملعاجل��ة ال�رصيعة مل�شاألة الزنا حيث �شّيقت الأ بع���ض الأ

ت�شيي��ق، ولكّنه��ا �شّيقت اأمَر اإثباته اأي�شًا )ال�شفح��ة ��8(. كلُّ ذلك يف اإطار روح �شمحة 

ب�شيطة.

القسم الثاني: اّتجاهه التقريبّي
وه��ذا الّتاه تلحظ��ه يف كّل جنبات هذا الكتاب، وب�شكل رائ��ع، ونحن هنا ن�شري اإىل 

بع�ض هذه اجلوانب. 

ّكد عليها التقريبّيون م�شاألُة فتح باب الجتهاد وتفعيل دوره يف م�شاألة  من املَحاور التي يوؤ

مرون��ة ال�رصيعة وحيوّيتها، بل والعمل على تديدها واإحي��اء معاملها وهذا اأمٌر بداأ به العّلمة 

واأّك��د عليه يف مقّدمته نافيًا بذل��ك كلَّ تع�شب مقيت، م�شرياً اإىل ك��ون هذه املذاهب حالة 

ولي��دة جديدة تبقى طبيعّية ما دامت يف اإط��ار النفتاح وحّريّة الجتهاد وتتحّول اإىل طغيان 

مت��ه للكتاب: ما دام الدي��ن ل ينفكُّ عن  ��ب اإذا انغلق��ت عل��ى نف�شها. يقول يف مقدِّ وتع�شُّ
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ّن الجتهاد معناه انطلق العقل  دُّ باب الجتهاد يكون �شّداً لباب الدين، لأ العقل بحال، ف�شَ

واإف�ش��اح املجال ل�شتنتاج الفروع من اأ�شولها، ف��اإذا حجرنا على العقل حجرنا على الدين 

بحك��م الت��لزم بينهما، واإذا قلنا ب�شدِّ باب الجتهاد يلزمنا واح��د من اأمرين ل ثالث لهما، 

ول منا���ض من اللتزام باأحدهما، اإّما اأن ن�شدَّ ب��اب الدين، كما �شددنا باب الجتهاد، واإّما 

اأن نق��ول: اإّن العق��ل ل يدعم الدين، ول يقرُّ ُحكمًا م��ن اأحكامه، وكلهما بعيٌد عن منطق 

ال�رصع والواقع.

ّنه مل  ب ملذه��ب، اأي مذهب، هو اأ�شواأ حاًل من اجلاهل. ذلك لأ « الذي يتع�شّ اإّن »الع��املمِ

ب للفرد. ل�شاحب املذهب بالذات، ما  �شلم، واإّنا تع�شّ ��ب، واحلال هذه، للدين والإ يتع�شّ

�شلم  دام العق��ل ل يحّتم متابعته باخل�شو�ض، كما اأّن خمالف��ة املذهب لي�شت خمالفة لواقع الإ

�شلم. �شحِّ لل�شورة الذهنّية التي ت�شّورها عن الإ وحقيقته، بل ل�شاحب املذهب، وبالأ

�شلم  ول مذاهب وفرق حني كان الإ ومهم��ا يكن؛ فكلنا يعلم اأّنه مل يكن يف ال�ش��در الأ

مم، ويعلم اأي�شًا علم اليقني اأّن هذه الفرق  �شف��واً من كلِّ �شائبة، وكان امل�شلمون يف طليعة الأ

واملذاه��ب باعدت ب��ني امل�شلمني، واأقام��ت بينهم حواج��ز وفوا�شل حال��ت دون قّوتهم 

�شلم وجدوا يف هذه  و�شريه��م يف �شبيل واحدة لغاية واح��دة، واأّن امل�شتعمرين واأع��داء الإ

التفرق��ة خري فر�شة لل�شتغلل واإث��ارة الفنت. وما �شيطر الغرب على ال�رصق، وبلغ النهاية يف 

ا�شتغلله وا�شتذلله اإّل عن طريق الُفرقة وتفتيت القوى.

�شلمّية.  لهذا كّله ن�شاأ يف عقول القادة املخل�شني فكرة توحيد الكلمة ومتا�شك اجلماعة الإ

والعم��ل لها ب�شتى الو�شائل، ومن ه��ذه الو�شائل فتح باب الجته��اد، والق�شاء على طغيان 

التبعّية ملذهب معني.

واملع��روف بني املتفّقهني اأّن ال�شبب املوجب ل�شدِّ باب الجتهاد اأّن فتحه على م�رصاعيه 

اأح��دث ا�شطرابًا وفو�شى، حيث تطاول اإليه ال�شغار م��ن طلب العلم، واّدعاه من لي�ض له 

باأه��ل، حت��ى ابتذله كّل مفل�ض، اأي اأّن »امل�شلحني« داووا املر���ض بالق�شاء على املري�ض، ل 

با�شتئ�شال الداء!

ّول��ون يف كتبه��م، ورّدده املتاأخرون عل��ى األ�شنتهم م��ن دون حتقيق  ه��ذا ما �شط��ره الأ

ومتحي���ض. اأّما اأنا فاأميل اإىل اأّن ال�شبب الوحيد ل�شدِّ باب الجتهاد هو تخّوف احلاكم الظامل 

م��ن حّرّية الراأي والقول على نف�شه وعر�شه. فاحتال وتذّرع بحماية الدين – كما هي عادته 

– لينّكل بكّل حرٍّ ياأبى التعاون مع دولته على الف�شق والفجور.
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ول اأَدّل عل��ى ه��ذه احلقيقة م��ن اأّن الدعوة اإىل فت��ح باب الجتهاد مل ت��ربز اإىل الوجود 

ق احلّريّة باأكمل  جنبية والرجعية، وما زال حتّققها رهن��ًا بتحقُّ اإّل ح��ني �شعفت ال�شيط��رة الأ

معانيها.

وبعد، ف��اإن كّلً من التقليد واخل�ش��وع للطامعني رّق وعبوديّة، وق��د ع�شنا معهما زمنًا 

طوي��ًل، واآن لنا اأن نعي�ض اأح��راراً يف اأفكارنا، كما نعي�ض اأح��راراً يف بلدنا، وندع التقليد 

ملذه��ب خا�ّض وقول معني، ونختار من اجتهادات جميع املذاهب ما يّتفق مع تطّور احلياة، 

وُي���رص ال�رصيعة. واإذا مل يكن التخرّي من املذاهب اجتهاداً مطلقًا فاإّنه على كلِّ حال �رصب من 

الجتهاد.

�شا�ض، اأ�شا���ض التمهيد للتخرّي من جميع املذاهب، عزمت على و�شع هذا  »على هذا الأ

 
ّ
 واحلنبلي

ّ
 وال�شافعي

ّ
 واملالكي

ّ
الكتاب ملّخ�شًا فيه اأقوال املذاهب اخلم�شة: اجلعفرّي واحلنفي

م��ن م�شادرها. وكما اأّن يف اأق��وال املذاهب ما يتفق مع احلياة ويحّق��ق العدالة، فاإّن فيها ما 

عرا�ض عنه، لذا اأعر�شت عن هذه �شّنًا بكرامة الفقه والفقهاء«. يجب �شرته والإ

مة وح�شارتها قبل اأن تتحّول اإىل طائفّية  واحلقيق��ة هي اأّن املذهبّية �شّكل��ت غنى لهذه الأ

ميان والكفر. عمياء تنقل ال�رصاع من مرحلة ال�شواب واخلطاأ اإىل مرحلة الإ

ويلحظ اأّن كل من قال بجواز التعبُّد باأّي مذهب من املذاهب كاملرحوم مغنّية واملرحوم 

�شلتوت مل يق�شدوا التخيري بينها – كما ت�شّور البع�ض – واإّنا اأرادوا التاأكيد على اأّن من ثبتت 

طار  له اأرجحّية مذهب على اآخر كان له، بل وجب عليه، اأن يّتبع ذلك املذهب ويبقى يف الإ

�شلم كّل اأتباع املذاهب. اجلامع للعمل بالإ

اأّم��ا الختلف فهو حال��ة طبيعّية موجودة يف جمالت اأخ��رى. يقول مثًل، »واختلف 

دباء يف  ية ]8: �شورة املائدة[ يدلّنا على اأّنه كاختلف الأ اأئّمة الفقه يف تف�شري لفظة املاء يف الآ

معنى بيت من ال�شعر، وعلماء اللغة يف تف�شري كلمة  لغويّة. اإّنه اختلف يف الفهم والجتهاد، 

�شول وامل�شادر« )ال�شفحة ��8. ل يف الأ

 
ّ
كم��ا اأّن من اأهم ما ينادي ب��ه التقريبّيون وخ�شو�شًا يف الع�رص احلا�رص هو الفقه املجمعي

�شوا  �ش��ون لي�شخِّ ال��ذي يح�رصه الفقه��اء من �شّتى امل�ش��ارب، وي�شارك فيه اخل��رباء املتخ�شِّ

دلة، وُت�رصح خمتلف الظروف  املوا�شيع بكّل دّقة، وت�شوده احلّرّية وال�رصاحة فُتطرح خمتلف الأ

 الدويّل بجّد. ويبدو 
ّ
�شلمي ث��ّم ُيختار الراأي الراج��ح وهو ما يجري يف اأمثال جممع الفقه الإ
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د فيها على اأّن الفقه يجب  كِّ اأّن العّلمة ي�شري لهذا النوع من الجتهاد يف بع�ض اأقواله التي يوؤ

اتها. اأن ي�شري مع احلياة وي�شتوعب تغريُّ

قوال فبعد بي��ان اآراء املذاهب يف نّية  وه��و )رحم��ه اهلل( يعمل اأحيانًا عل��ى اجلمع بني الأ

مر  قوال اأن يق�شد املتيّمم التق��ّرب اإىل اهلل باأمثال الأ ��م قال: »وخ��ري و�شيلة تمع بني الأ التيمُّ

مر بال�شلة ونّوها من غايات  مر به ابتداًء اأم توّلد م��ن الأ املتعّل��ق به��ذا التيّمم، �شواء تعّلق الأ

مامّي��ة وغريهم يف الّتفاق  ّكد الت�شابه بني الإ التيّم��م« )ال�شفحة 70( وربا بذل جه��داً ليوؤ

والختلف )ال�شفحة �295.

�شل؛ يقول يف م�شالة التع�شيب:  ورّبا حاول اأن يبنّي عّلة اخللف ليو�شح اّتفاقهم على الأ

مامّي��ة ل يثقون بحديث طاوو�ض وينكرون ن�شبته اإىل النبي« )ال�شفحة 5�4(؛ ومعنى  »والإ

ه��ذا اأّن الختلف يف هذه امل�شاألة املهّمة هو يف قبول هذا احلديث اأو رّده واإّل فهم مّتفقون 

�شل. يف الأ

ويبدو اأّنه كان ي�شعى لبيان �شعة الّتفاق بني املذاهب يف اأبواب الفقه املتنّوعة مع بيان قّلة 

امل��وارد التي تنفّرد بها املذاهب، كم�شاألة عدم امللزمة بني جواز الك�شف عن البدن وجواز 

مامّية دون غريهم )ال�شفحة �90.  النظر اإليه فهي مّما قالت به الإ

كما انفردت بعدم �شّحة ال�شلة يف جلد غري ماأكول اللحم )ال�شفحة 95(، وعدم �شّحة 

��د من الفقهاء من يوافقهم« )ال�شفحة ��0(، وانفراد  ق��ول »ال�شلة خرٌي من النوم واإن ُوجمِ

مامّية بوجوب  احلنفّي��ة بعدم وجوب اجللو�ض بني ال�شجدتني )ال�شفح��ة ��2(، وانفراد الإ

طواب الن�شاء )ال�شفحة 2�0(، وا�شرتاط اخلتان يف الطائف )ال�شفحة 2�2(، والختلف 

حكام. يف العول والتع�شب وكّلها موارد ل ت�شّكل اإّل ن�شبة �شغرية من جمموع الأ

ّدي اإىل  ع��ذار يف غريها �شيوؤ  اأّن التعاون فيها والإ
ّ
واإذا كان��ت امل�شرتكات كث��رية فطبيعي

توحيد املواقف.

خر لتاأكيد اّتفاق املذاهب على روايات م�شرتكة وال�شتدلل  وهو ي�شعى بني احل��ني والآ

بها )ال�شفحات 294، ��7 وغريها(.

د عليها م�شاألة �رصورة اأخذ اآراء كلِّ مذهب من كتبه ل مّما ينقل عنه،  كِّ مور التي يوؤ ومن الأ

ة كتب  فيق��ول: »ل �شيء اأ�شدق يف التعبري ع��ن عقيدة اأهل املذهب من كتبهم الدينّية بخا�شّ

مر من �شعارات التقريبّيني. الفقه والت�رصيع« )ال�شفحة 597(. وهذا الأ
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وم��ن احلقائق التاريخّية التي يتغافلها البع�ض م�شاألة تعاون العلماء من ال�شيعة وال�شّنة عرب 

ّكده املرحوم ويدع��و اإليه، اإذ  التاري��خ ب�ش��كل رائع ل جن��ده يف واقعنا املعا�رص، وه��و اأمر يوؤ

يقول: »كثرياً ما ينقل العّلمة )يق�شد احلّلي( عبارات املُغني باحلرف، ويعتمد عليه يف معرفة 

 بني ال�شّنة وال�شيعة فيما 
ّ
اأقوال املذاهب. وقد تبنّي يل من ال�شتقراء والتتّبع اأّن التعاون العلمي

ن، فالعّلمة احلّلي ينقل يف )التذكرة( اأقوال املذاهب  م�ش��ى كان اأقوى بكثري مّما ه��و عليه الآ

ربع��ة والظاهريّة وغريهم من مذاهب ال�شّنة، وزين الدين العاملي املعروف بال�شهيد الثاين  الأ

زهر  كان يدر���ض الفقه على املذاهب اخلم�شة يف بعلب��ك �95ه�، وقد در�ض يف دم�شق والأ

( ت 940ه� در�ض يف 
ّ
وكذل��ك ال�شيخ علي بن عبد العال املعروف باملحّقق الثاين )الكركي

مامّية، وطلبهم العلَم  زهر. واإن دّل هذا على �شيء، فاإّن��ا يدّل على تّرد علماء الإ ال�ش��ام والأ

من ياأخذها اأّنى وجدها ”، كما  للعل��م. وعلى عملهم باحلديث ال�رصيف: “ احلكمة �شاّلة املوؤ

ي��دّل يف الوقت نف�شه على وح��دة اأ�شول الفقه وم�شادره عند جمي��ع املذاهب« )ال�شفحة 

497(، و�شياأتي لنا حديث حول هذا املو�شوع.

�شلم واأحكامه ي�شم��لن كّل امل�شلمني ب�شّتى  ّكد عليه التقريبّي��ون اأّن خطاب الإ ومّم��ا يوؤ

مذاهبه��م، فل معنى للتفري��ق فيها بني اأتباع مذه��ب واآخر، فالتكاف��ل والتعاون واحلقوق 

ولّية العاّمة ت�شم��ل اجلميع. وهذا املعنى جند التاأكي��د عليه من قبل املرحوم،  املتبادل��ة وامل�شوؤ

رث حيث قال: واأمثال ذلك ما ذكره يف باب الإ

 وبالعك�ض، بن�ضِّ الكتاب وال�شّنة 
ّ
 ي��رث ال�شيعي

ّ
»امل�شل��م يعّم جميع اأهل القبلة، فال�شّني

جم��اع، بل هذا احلكم من ���رصورات الدين متامًا كوجوب ال�شوم وال�شلة« )ال�شفحة  والإ

.�499

ّكده  ومن �شعاراتهم رف�ض التطّرف والغلّو والتاأكيد على العتدال والو�شطّية. وهو اأمر يوؤ

ال�شيخ بكّل قّوة حيث يقول: »اّتفق امل�شلمون كلمة واحدة على اأّن الغلة م�رصكون لي�شوا من 

مامّية، بوجه خا�ّض، ت�شّددوا يف اأمر الغلة اإىل اأق�شى  �شلم وامل�شلمني يف �شيء، ولكّن الإ الإ

مامّية يف كتب العقائد والفقه بكفر الغلة، من ذلك ما جاء يف  احلدود، فقد �رّصح علماء الإ

�شلم هم الذين   لل�شيخ املفيد، قال: »الغلة املتظاهرون بالإ
�7�

كتاب »�رصح عقائد ال�شدوق«

لوهّية والنبّوة...« )ال�شفحة �502. ئمة من ذّريّته اإىل الأ منني والأ ن�شبوا علّيًا اأمري املوؤ

ع مع اأوائل املقالت يف املذاهب واملختارات  دوق اأو ت�شحيح العتقاد، ُطبمِ ال�شيخ املفيد حمّمد بن حمّمد بن النعمان الكعربّي البغدادّي، �رشح عقائد ال�شَ  �7�

)تربيز: مطبعة ر�شائي، ���7ه�( ال�شفحة ��.
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لّه علّيًا واأولده، واأّنه زار بلد  ويعّل��ق على هذا القول باأّنه يعتقد اأن ل وجود اليوم ملن يوؤ

�شلم، ودعا اإىل نفي هذه التهمة عنهم. العلوّيني املّتهمني فراآهم يقيمون �شعائر الإ

ئمة باحرتام وحتى من يرف�ض الكثريين من ال�شيعة �شلوكه  واأخ��رياً فاإّننا جنده يذكر كّل الأ

كاب��ن �شهاب الزه��رّي يقول عنه: »اإّنه فقي��ه تابعي جليل ومعروف اأثنى علي��ه علماء ال�شّنة 

اأجمل الثناء واأجّله، ولقي ع�رصة من ال�شحابة« )ال�شفحة ��52.

هانة. وهذا اأمر يدعو اإليه التقريبّيون ف�شًل عن �رصورة تنُّب التجريح والإ

ه��ذا والتقري��ب ل يعني التنازل وع��دم الدفاع عن املذهب واحلقيق��ة التاريخّية يف نظر 

 منا�شب ويف اإطار 
ّ
 ولكن يف اإطاٍر اأكادميي

ّ
اأتباع��ه. فل مانع من البحث العقائدّي والتاريخي

خّوة والكلمة املحت�شم��ة. ولذلك جند العّلمة مغنّية غّيوراً عل��ى مذهبه مدافعًا عنه.  م��ن الأ

وهذا من قبيل:

مامّية: من تعّمد الك��ذب على اهلل ور�شوله،  يق��ول يف )ال�شفح��ة ��5(: �2- قال الإ

فح��ّدث اأو كت��ب اأّن اهلل اأو الر�ش��ول ‘ قال كذا اأو اأمر به، وهو يعل��م اأّنه كاذب يف قوله فقد 

ف�ش��د �شومه، وعليه الق�شاء والكفارة، وبالغ جماعة م��ن فقهائهم، حيث اأوجبوا على هذا 

ال��كاذب اأن يكّفر باجلمع بني عت��ق الرقبة و�شيام �شهرين واإطعام �شت��ني م�شكينًا. ومن هذا 

مامّية يجيزون الكذب على اهلل ور�شوله. يتبنّي معنا جهل اأو حتامل من قال باأّن الإ

يقول )يف �شفحة- 2�2(: »جاء يف كتاب اجلواهر، وكتاب احلدائق، وكتاب امل�شالك، 

مامّية اأّن اجلنب واحلائ���ض ل يجوز لهما املرور  وكت��اب الع��روة الوثقى وغريها من فق��ه الإ

كرم ‘ ف�شًل عن املكث. ويجوز  وال�شتط��راق يف امل�شجد احل��رام ول يف م�شجد الر�شول الأ

لهم��ا اأن ي�شتطرق��ا ول ميكث��ا يف غري احلرمني ال�رصيف��ني من امل�شاجد. وبه��ذا تعرف الَد�ّض 

مامّية، حيث ن�شب اإليهم اأّنهم يذهبون اإىل احلرم ال�رصيف بق�شد تلويثه. والفرتاء على الإ

ّقت )املتعة( وراح يدافع عنه معتذراً باأّنه  ويف )ال�شفح��ة ���( يطرح م�شاألة الزواج املوؤ

�شئ��ل عن ذلك متوخّي��ًا الخت�شار ما ا�شتطاع على اأن يكون جم��ّرد راٍو وناقل ل مقرظًا ول 

ناق��داً. فهو يدع احلكم للقارئ وحده ول يقطع عليه الطريق بالتخطئة اأو الت�شويب، وهذه 

احلالة متّثل قّمة يف املو�شوعّية. وهو يذكر يف نهاية الفقرة اأّن �شيعة لبنان و�شورية والعراق ل 

ي�شتعملون املتعة على الرغم من اإميانهم بجوازها واإباحتها.

ذك��ر يف )ال�شفح��ة ��4( اأّن ال��رازي عرّب عن الطلق حال الطه��ر لزم واإّل ل يكون 
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مامّية، واأ�شاف اأّن ابن قدامة يف املغني ذكر اأّن طلق البدعة  �شّنّي��ًا... وهذا عني ما تقوله الإ

ه��و اأن يطلقه��ا حائ�شًا اأو يف طه��ر اأ�شابها فيه. ولكن اإن فعل اأثم ووق��ع يف قول عاّمة اأهل 

العل��م، كما ق��ال ابن املنذر وابن عب��د الرّب »مل يخال��ف يف ذلك اإّل اأهل الب��دع وال�شللة« 

مامّية مما حّرك ال�شيخ مغنية للقول: »واإذا كان اّتباع اأمر اهلل و�شّنة نبّيه  وكاأنهما ي�شريان اإىل الإ

بدع��ة و�شللة فينبغي اأن يكون اّتباع ال�شيطان �شّنة وهداي��ة«، واأ�شاف: »ومهما يكن فاإّن 

�شلم قد نهى عن طلق الزوجة البالغة املدخول بها غري  ال�شّنة وال�شيعة قد اّتفقوا على اأّن الإ

احلامل اإذا كانت غري طاهرة اأو يف ُطهٍر واَقعها فيه«.

مامّية ي�شّيقون دائ��رة الطلق، ويفر�شون  ق��ال يف )ال�شفحة 4�4(: »وبالتايل ف��اإّن الإ

ّن الزواج  القي��ود ال�شارم��ة على املطّلق واملطّلق��ة، و�شيغة الط��لق و�شهوده، كّل ذل��ك لأ

ع�شم��ة وم��وّدة ورحمة، وميث��اق م��ن اهلل... اإذن ل يجوز بحال اأن تنق�ش��ي هذه الع�شمة 

واملودة والرحمة، وهذا العهد وامليثاق اإّل بعد اأن نعلم علمًا قاطعًا لكلِّ �شكٍّ باأّن ال�رصع حلَّ 

خرى فيه«. الزواج؛ وانتقد ت�شاهل املذاهب الأ

يف اأّول كت��اب الو�شاي��ا: )ال�شفح��ة ��4(: دافع عن منهاج ال�شيع��ة يف الت�شاوي بني 

رث، وتوزيعهم الرتكة على الوارث��ني بح�شب مراتبهم  ن��اث يف ا�شتحق��اق الإ الذك��ور والإ

الطبيعّية، ورّجح هذا املنهج على غريه.

يّد راأي ال�شيعة يف التع�شيب وانتق��د ال�شيخ اأبا زهرة عندما  ذك��ر دليًل من كت��اب اهلل يوؤ

ذك��ر اأدلّة ال�شيعة على التع�شيب يف كتابه »املرياث عند اجلعفرّية« ومل ي�رص اإىل هذا الدليل من 

قريب ول بعيد )ال�شفحة �5�5.

اأ�ش��ار يف )�شفح��ة �52( اإىل اأّن ال�شي��خ اأبا زهرة نقل يف م�شاألة بط��لن الَعَول عن ابن 

مام العادل عمر  �شه��اب الزه��رّي اأّن كلم ابن عبا�ض يف بطلنه جدير بالّتباع لول فتوى الإ

مامّية قد اختاروا راأي اب��ن عبا�ض ر�شي اهلل  ب��ن اخلطاب، وعّلق اأب��و زهرة علي��ه: »واإّن الإ

عنهما. واإّنه لفقه جيد، كما اأ�شار اإىل ذلك ابن �شهاب الزهري، وهو بحر العلم«.

ولعّل يف هذا املقدار الكفاية. ن�شاأل املوىل له الرحمة والر�شوان ولكلِّ العلماء واملفّكرين 

اّتباع منهج التقريب والوحدة، اإّنه هو ال�شميع املجيب. 




