نَ ْحو تنظير ثوري لِمفهوم
االقتصاد في اإلسالم

د .محمود إسماعيل
الكلمات المفتاحية :حممود امساعيل ،حنو تنظري ثوري ملفهوم االقتصاد يف اإلسالم ،حبيب اهلل بايدار ،حممد باقر
الصدر ،اقتصادنا.
ِ
بل َكتَب الكثريون ـ أيضا ـ عن
يهتم جمددو املذهب االثين عشري باجلانب السياسي من منظور ثوري َ
مل ّ
فح ْسب؛ ْ
االقتصاد َوفْق تلك النظرة الثورية أيضا؛ إدراكا لِ َما له ِمن تأثري يف شىت جوانب احلياة.
ألمنوذجْي معاصريْن عاجلوا االقتصاد اإلسالمي حسب املفهوم االثين عشري
وسنَعرض يف هذه الدراسة
ْ

ووفق رؤية ثورية كما نصا على ذلك ،وهذا يعين بداهة خروجهما عن املألوف املتواتر والسائد واملتداول ،وتقدمي
َ
رؤية جديدة بصدد هذا املوضوع الذي طاملا اختلَف الدارسون بصدده الختالفهم يف قراءة النصوص الدينية،
نتيجة تأثري العامل اإليديولوجي.
ُيَثل الدكتور حبيب اهلل بايدار األمنوذج األول ،والسيد حممد باقر الصدر األمنوذج الثاين ،وهذا ال يعين
اختالفهما َح ْول مفهوم االقتصاد اإلسالمي؛ بل العكس هو الصحيح ،خصوصا فيما يتعلق باملسائل اجلوهرية؛
َ
ِ
بل واعتمادمها مرجعيّة واحدة تتمثل يف الفقه االثين عشري.
نظرا النطالقهما معا من قراءة مذهبية واحدةْ ،
يف دراسته بعنوان التفسير الثوري لِلجانب االقتصادي في اإلسالم قَدَّم الدكتور بايدار اجتهادا َح ْول
ض ْوء ما تَـيَ َّسر لنا ِمن َمعارف بصدده أثبتناها يف دراسات كثرية سابقة.
املوضوع ،سنحاول َع ْرضه ونـَ ْقده يف َ
إسالمي قوامه :أ ّن َّ
مقدرات االقتصاد أو موارده الثروة الطبيعية أو قـُ َوى
يَنطلق املؤلف يف اجتهاده ِمن مبدأ
ّ
ِ
ِ
حق االنتفاع َح ْسب ما يـُ َقدمه ِمن عمل نافِع.1
إهلي" للجميع فيه ّ
اإلنتاج "م ْلك ّ
ِ
ِ
حق
وهذا يعين أ ّن حيازة األرض ل َمن يفلحها ،وأ ّن هذه احليازة ال تعين التمتع حبقوق امللكية املتضمنة يف ّ
وحق التوريث ،وهو ما يـُ ْعَرف اصطالحا باسم ِم ْل ِكيّة الرقبة "كما َوَرد يف ُكتُب الفقه واألحكام
التصرف ّ
السلطانية".
وعندنا أ ّن هذا التصور ُمغايِر لِلمفهوم اإلسالمي الذي عا ََل موضوع املرياث تفصيال ،كما يَتعارض مع ما
بل وطوال عصور التاريخ اإلسالمي؛ حيث ُوِجد نظام املِلكية التامة
َح َدث يف َع ْهد الرسول صلى اهلل عليه وسلمْ ،
مبا ال يَ َدع جماال لِالجتهاد.

ِ
ض َّمنه كتابـه " الثـورة
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كاسل أو مخول ،كما
َّأما عن مفهوم بايدار عن "العمل النافع" :فهو ما يَتعلق حبُ ْسن فالحة األرض ُدون تَ ُ
َحدَّد مفهوم "االنتفاع" مبعيار س ّد احلاجات األساسية ُدون إسراف أو تقتريَّ ،أما ما يزيد على احلاجة :فيجب أ ْن
نص اإلسالم على عدم "االكتناز".2
يؤول إىل الدولة إلنفاقه يف األوجه الشرعية؛ تأسيسا على حقيقة ّ
ص ْدر اإلسالم؛ إذ ُوِجد ِمن الصحابة
وعندنا أ ّن هذا االجتهاد ـ أيضا ـ يتناىف مع ما َح َدث بالفعل يف تاريخ َ
اب بـَ ْعد أ ْن يصرف منها يف الوجوه الشرعية :كالزكاة والصدقات
مضن كان ثريا يتلك الضيَاع واألموال وال ّدو ّ
صادر أموال األغنياء.
َْ
وحنوها ،ومل نَسمع عن رواية واحدة تـُثْبِت أ ّن الرسول صلى اهلل عليه وسلم َ
مثايل فحواه :أ ّن اكتساب املال ليس هدفا يف ح ّد ذاته ب َق ْدر ما هو وسيلة
ويـُبَـرر الباحث اجتهاده بتصور ّ
ِ
ِ
جمتمع فاضل" 3تنتفي فيه "الطبقية".
هلدف أ َْمسَى هو ختليق "اإلنسان الكامل" الذي يـُ َعي ّد األساس لتكوين " َ
اجملتمع اإلسالمي طوال تارخيه ظاهرة املساواة الكاملة إال يف َت ُارب
وتلك ـ لَ َع ْم ِري ـ نظرة "يوتوبية"؛ إذ مل يَشهد َ
حمدودة وقصرية العمرِ ،مثْل :التجربة القرمطية.
وح ْده ،وفريضة الزكاة والدعوة
ص ُّور
َّأما عن مفهوم "اإلنسان الكامل" :فهو تَ َ
"صويف" ُمبالَغ فيه؛ فالكمال هلل َ
ّ
لِلتصدق كفيالن بتزكية اإلنسان يف حدود الشرع.

َخ ّل بشروط احليازة َو َجب على احلاكم انتزاعها منه
ويـََرى الباحث أ ّن حائز األرض ـ أو الثروة عموما ـ إذا أ َ
وتوزيعها على الناس  ،4وهذا األمر جائز ـ فيما نـََرى ـ فيما يـَتَـ َعلَّق بنوع ُحمَدَّد ِمن األرض هو "إقطاع املنفعة" ليس
إال ،فاألراضي اخلراجية والعشرية يَتمتع مالِكها بكافة حقوق املِلكية طاملا َدفَع لِبَـْيت املال ما عليها ِمن ضرائب.
وال ِعربة البتة مبا ذَ َكره الباحث بأ ّن احلافز على العمل ليس حافزا ماديا؛ إذ ال يستقيم هذا التصور مع الطبيعة
البشرية.
َّأما ما ذَ َكره عن "احلافز الروحي واألخالقي" :فال يَصطدم ـ فيما نـََرى ـ مع احلافز املادي ،ومع ُحكْمه بأ ّن
"الثروة" ليست إال "اختبارا لِلبشر" لَِف ْرز الصاحل ِمن الطاحل.
ويف هذا الصدد يَرضى ضرورة التوسع يف "اإلنفاق" باعتباره "تارة مع اهلل" 5هلا عائدها يف الدنيا واآلخرة.
ونـََرى أ ّن األمر هذا منوط باالختيار ،وليس فرضا شرعيا ،وإذا نُِقّر مبا َذ َهب إليه ِمن أ ّن "اإلنفاق" على هذا
ِ
ِ
لمجتمع ِمن حيث حتقيق "التوازن" فال نشاركه الرأي يف قُ ْدرته على َْحمو النظام الطبقي،
النحو يُ ْسفر عن فائدة ل َ
ِ
سليب يف ُك ّل األحوال6؛ فهو ْأمر أَقَـّره القرآن الكرمي ممثَّال فيما نُ َسميه
كما ال نُقّر َز ْعمه بأ ّن "الصراع والطبقية" ْأمر ّ
ِ
اجهة الطغاة ..ذلك التوازن الذي ال
"نظرية الدفع" ـ أي الصراع ـ اليت من شأهنا إعادة التوازن يف اجملتمع بَـ ْعد مو َ
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ِ
فحسب؛ فما أمساه بـ"القيم املعنوية" ال يُْ ِكن أ ْن تَـ ْرَدع الظامل؛ فال ْردع إال
يُْكن أ ْن يَتحقق بالسمو الروحي ْ
بالقوة.
ِ
دعوته لِنَـ ْفي "الطبقية" 7عن طريق
لكن ْ
ل َق ْد َ
ب الباحث غضبه على النظام الرأمسايل ،وهو ُحم ّق يف ذلك؛ ّ
صّ

تَعاظُم "املنافع" الناتة عن العمل ليس إال تصورا مثاليا فيما نـََرى.
َ
ِ
ِ
كامل شخصيته؛ لكنّه ال يَنتزع ما غُ ِرس
ت
و
الفرد
ي
سام
ت
عن
ر
ف
س
ي
"
و"اإلنفاق
"البذل"
يف
التوسع
ن
أ
صحيح
ّ
َ
َ ُ
ُْ
يف نـَ ْفسه بالفطرة ِمن حب التملك الذي يـع ّد حافزا على املزيد ِمن العملِ ،
ومن ََثّ املزيد ِمن اإلنتاج.
َُ
ُ ّ
حاول الباحث برهنة اجتهاده بإيراد روايات تارخيية تتعلق بعصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء
َ
ِ
يؤخذ عليه تنديده بسياسة أيب بَكْر يف توزيع "الفيء
الراشدين ،لكنّه بالَغ يف تأويلها وحتميلها أَ ْكثَر ممَّا َحتتمل؛ إذ َ
ِ
متجاهال الظرف التارخيي احلَرِج ـ بـَ ْعد حروب الرَّدة ـ وحم َاولة أيب بَكْر "تأليف
واملغامن" وفْق معيار "التساوي"،
َ
القلوب".
ويـََرى أ ّن اخلليفة ُع َمر بن اخلطّاب حْي َع َدل عن هذه السياسة كان تصحيحا ألخطاء سلفه ووفقا لِمشورة
8
ِ
وتوسعت الدولة
توطدت دعائم اإلسالم
اخلليفة َعل ّي بن أيب طالب  ،متناسيا اختالف الظرف التارخيي؛ حيث َ
َ

اجعة " التشريع " واستنان إجراءات تتسق مع
اإلسالمية وزادت َمواردها االقتصادية؛ األمر الذي
استوجب مر َ
َ
الواقع اجلديد.
اعتربها جمافية لِتعاليم اإلسالم  ،9كذا
مل يتورع الباحث عن التنديد بسياسة اخلليفة عثمان بن عفان اليت َ
لكن جيب أ ْن نضع يف االعتبار طبيعة
بالسياسة األموية يف جمال االقتصاد ،وقَ ْد نوافقه الرأي يف هذا الصدد؛ ْ
املتغريات الكربى اليت طرأَت يف " دار اإلسالم " عند تقومي تلك السياسات.
وبديهي أ ْن يَنحاز الباحث لِسياسة َعلِ ّي بن أيب طالب الذي َحَّرم " املرياث " على أبنائه ألنّه حرص على أالّ
ّ
ِ
ود َعا إىل ضرورة األخذ هبذا األمنوذج " املثايل " حىت ال يتملك الورثة أمالكا ُدون أ ْن
يتملك شيئا يُْكن توريثهَ ،
يبذلوا جهدا أو عمال  ،10ولو كان التصور اإلسالمي كذلك فلماذا شرع القرآن الكرمي لِمسألة " املرياث " بصورة
مفصلة ؟!
ص َارى القول ..أ ّن اجتهاد الدكتور بايدار يضرب يف مثالية تتجاهل معطيات التاريخ وتؤول النصوص الدينية
قَ
تأويالت معتسفة خترج عن حدود الشريعة ،ناهيك عن قصور يف املعارف التارخيية ،وإمهال َمصادر أصلية يف الفقه
واألحكام السلطانية ،هذا فضال عن املصادرات املذهبية اليت َجعلَْته يتخذ ِ
العلَ ِوي أمنوذجا يُْ ِكن
البيت
ن
م
َ
َ
إحياؤه.
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إسالمي يف االقتصاد "،
ولو قُدر له َحتاشي تلك احملاذير لََوقَف على حقيقة عدم وجود ما يُ َس َّمى بـ" أمنوذج
ّ
ِ
صر
بل َش ِهد العا َمل اإلسالمي َت ُارب شىت ومناذج متعددة ادعى أصحاهبا انطالقها من " مرجعية إسالمية " وأ ّن َع ْ
ْ
الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ نـَ ْفسه َش ِهد تغيريات متعددة لكنّها كانت رشيدة التساقها مع طبيعة املتغريات.

فحسب الباحث تقدمي اجتهاده اخلاص الذي نَـ َعته بـ" الثورية " ،وهو ْأمر ُُْي َمد له على ُك ّل
ومع ذلكْ ..
ِ
ِ
ِ
عامة
حال؛ نظرا لوعورة احلقل املعريف الذي َُيتمل الكثري من التأويالت؛ ل َك ْون اإلسالم قَ ْد قَدَّم بصدده مبادئ ّ
وليس ،نظرية خاصة.
َّأما األنموذج الثاني :فيمثله السيد حممد باقر الصدر يف كتابه " اقتصادنا "؛ حيث قَدَّم رؤية أَ ْكثَر عمقا
واجتهادا تنظرييا لِموضوع الدراسة..
ل َق ْد كان أَ ْكثَر واقعيّة حْي نـَ َفى وجود ِع ْلم يُ َس َّمى " ِع ْلم االقتصاد اإلسالمي " كما َذ َهب الكثريون ِمن
الدارسْي القائلْي بـ" أسلمة العلوم " ،وأ ّن ما قَدَّمه ليس إال ْحمض اجتهاد ُم ْستَ َم ّد ِمن الرؤية اإلسالمية العامة
لِلحياة ،لكنّه اتـَّ َفق مع سابقه يف أ ّن اجتهاده هذا ثورة لِق ْلب الواقع الفاسد وحتويله إىل واقِع سليم ،وليس تفسريا
موضوعيا لِلواقع  ،11كما أتفق معه يف االنطالق ِمن إيديولوجية مذهبية تتمثّل يف املذهب الشيعي االثين عشري،
ِ
ومن مرجعية تتعلق بفقه هذا املذهب نـَ ْفسه.
ص ُّوره :فيتأسس على قواعد ثالث هي:
َّأما عن تَ َ
 -1مبدأ املِلكية املزدوجة.
 -2مبدأ احلرية االقتصادية يف نطاق حمدود.
 -3مبدأ العدالة االجتماعية.

خبصوص املبدأ األول :يـََرى أ ّن نظام االقتصاد يف اإلسالم ُمغايِر لِلنظرية الرأمسالية القائلة باالقتصاد احلُّر
ِ
بل ينطوي على " ِملكية مزدوجة " .12
والنظرية املاركسية القائلة بامللكية العامة؛ ْ
ابقتْي :باتاه االقتصاد الرأمسايل املعاصر َحنو تأميم بعض قُـ َوى اإلنتاج ،وتعويل
يتْي الس ْ
ويُ َدلل على خطأ النظر ْ
االقتصاد االشرتاكي على املِلكية اخلاصة يف بعض قُـ َوى اإلنتاج َّ ،13أما االقتصاد اإلسالمي فيَجمع بـَ ْْي املِلكية
اخلاصة واملِلكية العامة ِ
وملكية الدولة.

ت أمناطا أخرى :كاملشاعة واحلبوس
وعندنا أ ّن التجارب التارخيية يف االقتصاد يف العا َمل اإلسالمي َش ِه َد ْ
ِ
حق احليازة أو االنتفاع واالستغالل أو
والطعمة َْ
وحنوها ،كما َجَرى االختالف َح ْول طبيعة امللكية أساسا :ما بـَ ْْي ّ
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وحنوها ،حبيث ال
ِملكية الرقبة ،كما اختلَف الفقهاء يف تقدير " عالقات اإلنتاج " :كاملغارسة واملساقاة والتخميس َْ
ِ
قار وثابت له خصائصه املميزة.
يُْكن احلديث عن " أمنوذج " ّ
َّأما عن املبدأ الثاين :فيَـَرى أ ّن احلرية االقتصادية كانت مكفولة يف حدود القيم املعنوية واخلُلُقية والروحية يف

اإلسالم  ،14شأنه يف ذلك شأن الدكتور بايدار ،كما يسايره ـ أيضا ـ يف وجود حرية خاصة بالفرد وأخرى بالدولة،
وحرية الفرد مؤطَّرة يف حدود " العمل "َّ ،أما حرية الدولة فتتعلق بضبط السلوك االجتماعي وفقا لِمبادي
الشريعة ..حرية الفرد مكفولة يف العمل النافع لِ َس ّد احلاجات وزيادة اإلنتاج ،وحرية الدولة يف َتََلُّكها الس ْلطة اليت
ُحتَرم االحتكار والربا واكتناز املال ،وعن طريق االثنْي تصرف األعمال ويتحقق مبدأ " التوازن " اإلسالمي .15
ِ
ِ
بل
وعندنا أ ّن هذا التصور النظري مل َْجير تطبيقه على أ َْرض الواقع؛ فلم تَ ُك ْن هناك حدود لس ْلطة الدولةْ ،
ِ
باحلق أو
كانت طاغية يف ُم ْعظَم األحيان ،وكان فقهاء الس ْلطة يـُنَظرون لسياسة " األمر الواقع " ويربروهنا ّ
بالباطل.
ْمن ـ يف نظر املؤلف ـ يف التكافل االجتماعي والتوازن
َّأما عن املبدأ الثالث اخلاص بالعدالة االجتماعية :فيَك ُ
االجتماعي ..16
َّأما عن التكافل االجتماعي :فهو ـ فيما نـََرى ـ مرتبِط بأخالقيات الفرد ُدومنا إلزام ،اللهم إال فيما يَتعلق
وحدها ـ حىت إذا ما أضيف إليها " اإلنفاق " :كالصدقات ـ ال تفي بالضرورة بإحداث التوازن
بالزكاة ،والزكاة ْ
اهلوة الشاسعة
اجملتمعات اإلسالمية طوال تارخيها املمتد َش ِه َد ْ
بل عرفَت ّ
االجتماعي؛ بدليل أ ّن َ
ت نظام الطبقاتْ ،
بـَ ْْي الطبقات كما ذَ َك ْرنَا سلفا.
كما أ ّن اإلحلاح على البُـ ْعد األخالقي ْحمض مثاليات نظرية ،ال فعاليات واقعية  17كما َذ َهب املؤلف ،ومل تَ ُكن
املعارضة إلقرارها
العدالة االجتماعية إال ُحلما " مجاهرييا " يف ُم ْعظَم عصور التاريخ اإلسالمي ،ناضلَت حركات َ
ُدون طائل يف أَ ْغلَب األحيان؛ إذ ُوِجد بـَ ْون شاسع بـَ ْْي مبادئ اإلسالم يف العدالة االجتماعية وبـَ ْْي معطَيات
الواقع امللموس.
ِمن ُهنَا أَ َحلّ املؤلف يف اجتهاده على ضرورة العودة إىل اإلسالم كمرجعية يُْ ِكن أ ْن يُستخلَص منها أُطُر
ومقومات النُّظُم االقتصادية واالجتماعية .18
ِ
وعي كبري بارتباط الثانية باألوىل علميا،
يَعرض املؤلف لعالقات اإلنتاج والعالقات االجتماعية ،مبا يـَنُ ّم عن ْ
ِ
ِ
اعتسف القول بإمكانية االحتفاظ بالعالقات
وإذ فَطن إىل أ ّن عالقات اإلنتاج َختضع لقانون التغيري فقد َ
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االجتماعية يف موقف الثبات ،خمالِفا بذلك املاركسية ،ومتذرعا بالقول بأ ّن اإلسالم َر َّسخ نظاما اجتماعيا صاحلا
لِأل َُّمة يف الزمان واملكان  ،19كما خالَف الفكر الرأمسايل الذي يـرى ضرورة تطوير موارد اإلنتاج لِتُ ِ
الحق التطور
َ
ََ
20
ِ
لكن اإلنسان هو الذي أساء استغالهلا وتوزيعها  ،ومن
احلضاري ،زاعما أ ّن اإلسالم َك َفل هذه املَوارد الطبيعية ّ
ََثّ َو َجب العودة إىل مبادئ اإلسالم بصدد التوزيع العادل لِلثروة.
ِ
ِ
أجل إشباع احلاجات ،وباإلنفاق إلحداث
َّأما عن حقوق امللكية :فيَـَرى ـ كسابقه ـ بأ ّهنا مشروطة بالعمل من ْ
التوازن االجتماعي  ،21لكنّه خيالِفه يف إمكانية جواز املِلكية اخلاصة لِلقائمْي بالعملَّ ،أما املِلكية العامة فتتعلق
22
داول الثروة " وحترمي وترمي الربا
ب ُق َوى اإلنتاج َغ ْري املقرتنة بالعمل البشري  ،يشاركه الرأي َح ْول مبدأ " تَ ُ
ِ
أي ضرر أو َخلَل يف
واالكتناز واالحتكار وما شابه ،كذا يف ّ
ويل األمر " يف الرقابة للحيلولة ُدون إحلاق ّ
حق " ّ
العملية االقتصادية 23؛ منطلِقا ِمن املكانة اخلاصة لِألئمة يف الفكر االثين عشري.
إسالمي ،منها :أ ّن
ويف النهاية يَستخلص املؤلف عدة مبادئ َج َعلها أساسا الجتهاده بصدد تأسيس اقتصاد
ّ
ِ
بل هي عملية " استخالف " ،وأ ّن استثمار املال لِضمان حاجات األفراد وحاجات
امللكية ليست حقا ذاتيا؛ ْ
اجلماعة أمر مشروع ،وأ ّن مفهوم " التداول " جيب االحتفاء به؛ باعتباره يـ ْف ِ
ضي إىل " املنافع " .24
ْ
ُ
ِ
املعامالت وأحكامها .25
تأسيسا على تلك املبادئ العامة يُْكن تأسيس النُّظُم واملؤسسات اليت ُحتدد طرائق َ
ِ
حسب ما يَ ْستَ ِج ّد
وينوط ْأهل " االختصاص " باالجتهاد لتحليل تلك املبادئ العامة واهلامة ،واإلضافة إليها ْ
ِمن معطَيات يف صورة " تشريعات " تَستلهم ِمن اإلسالم ومبادئه.
كما يـنَـوه بأ ّن تلك التشريعات ليست م ْل ِزمة إال يف عصرهاِ ،
ومن ََثّ َو َجب استمرار عملية االجتهاد لِ ُموا َكبة
ْ
ُ
ُ
اجهة املتغريات .26
ومو َ
ُ
يـُنَـوه ـ أيضا ـ حبقيقة ج ّد هامة ،وهي أ ّن االجتهاد ِمن لَ ُدن الفقهاء ليس ُمنَـَّزها وبريئا يف ُك ّل األحوال؛ إذ كثريا
ما وجه لِتسويغ واقِع ِ
فاسد وتربيره باسم الشريعة ،ضاربا أمثلة ضافية ِمن التاريخ اإلسالمي يف هذا الصدد .27
ُ
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ِ
ضع شروط لِالجتهاد ،منها :عدم تريد الدليل الشرعي ِمن ظروفه وشروطه ،وعدم
لذلك مل يَتقاعس عن َو ْ
اختاذ موقف ُم ْسبَق تاه قراءة النصوص الفقهية ،والتعمق يف الفقه وأصوله ،فضال عن اإلحاطة بأسرار اللغة
28
السنَّة النبوية " .29
والقدرة على استكناه دالالهتا  ،وأخريا ضرورة أ ْن َجيري االجتهاد " يف إطار القرآن الكرمي و ُّ
َُثّ قَدَّم املؤلف بعض اجتهاداته بصدد بعض األمور احليوية يف جمال االقتصادِ ،مثْلَ :موارد الثروة وكيفية توزيعها
 ،30وتقرير األحكام الناجعة بصددها ،كذا " الوصفية القانونية لِ ِملكية األرض " يف إطار تاريخ التشريع

اإلسالمي والواقع احلال املعيش ،مع االسرتشاد بتجربة حكومة الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ يف املدينة ،31
وجه اخلصوص.
والفقه االثين عشري على ْ
منها أيضا :التقنْي لِلثروات الكامنة يف باطن األرض ـ الركاز ـ وكيفية استغالهلا  ،32كذا ظاهرة " اإلقطاع " يف

ضوء الفقه االثين عشري ،ويَنسحب احلال على ظواهر أخرى ِمثْل " :أراضي احلِ َمى " وأمور املياه والري ...إخل.
والواقع أ ّن آراءه يف هذا الصدد ال تعدو اجتهادات الفقهاء االثين عشرية السابقْي ،وإ ْن أضاف إليها ما يـََراه
مستمدا ِمن معطَيات العصر ومتغرياته.
جديدا َ
ِ
ِ
فاوت ـ بدرجة أو بأخرى ـ فيما يَتعلق
خالصة القول :أ ّن االتفاق بـَ ْْي اجملتهدين كامن يف األصول ،وإ ْن تَ َ
َّما ِمن اجتهاد؛ إذ تَتسم
املستحدثات " يف الواقع اآلينّ ،
باملوقف إزاء "
َ
لك ،خالفا جوهريا بـَْينهما بصدد ما قَد َ
أحكام الدكتور بايدار بال َقطْع واحلسم ،بينما طََرح " الصدر " مقوالته بصورة " مفتوحة " َحتتمل الصواب واخلطأ؛
باعتبارها اجتهادا شخصيا َغ ْري ُم ْل ِزم.
ُ ِ
حسب
وم ْلتَبِس وبنَـ ْهج َغ ْري
ْ
خوضهما يف موضوع شائك ُ
تقليدي :نَـ ْهج " ّ
ّ
وُي َمد للمجتهديْن معا ْ
ثوري " ْ
اصطالحهما.
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