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مدخل

ال تترك األمة فرصة تتمكن فيها من التعبير عن ذاتها ،اّإل وتؤكّد
تمسكها بهويتها الدينية ،والتزامها قيمها ومبادئها ،لكن ما تعانيه
فيها ّ
األ ّم�ة هو تح�دّ ي المالءمة والتك ّيف بين انتمائه�ا الديني ومتغيرات
العصر الذي تعيش�ه ،ذلك ّ
أن التش�ريعات الديني�ة انبثقت في عصر
س�ابق ،تج�اوزت البش�رية اآلن ظروف�ه وأوضاعه إلى م�دى بعيد،
وأصبح�ت تعيش ظرو ًفا وأوضا ًعا مختلف�ة تما ًما عن تلك العصور
السابقة ،واأل ّمة جزء من العالم ال تستطيع أن تنفصل في حياتها عنه،
وال أن تنعزل عن تأثيراته وتفاعالته.
ليس�ت هن�اك مش�كلة كبيرة عل�ى مس�توى المعتق�دات والقيم
األس�اس في الدي�ن ،فأصول العقيدة تنس�جم مع الفطرة اإلنس�انية
�وي ،ويتّس�ع عالم الي�وم لتعايش مختل�ف المعتقدات
الس ّ
والعق�ل ّ
واألفكار ،وكذلك ّ
قيما عالمية
فإن القيم الرئيسة في الدين ،أصبحت ً
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يتبنّاه�ا اإلنس�ان في ّ
كل م�كان ،وتحتضنها مواثيق حقوق اإلنس�ان
والمعاهدات الدولية.
لكن المش�كلة تكمن في جانب تفاصيل التش�ريعات التي تطال
حرك�ة المجتمع السياس�ية واالقتصادية واالجتماعي�ة ،فالنصوص
الديني�ة الص�ادرة حولها ،ج�اءت في بيئة وظرف يختل�ف تما ًما عن
البيئة والظروف المعاصرة.

الس�ابقون لفهم هذه النصوص،
والقواع�د التي وضعها الفقهاء ّ
وم�ا نت�ج عنها م�ن اس�تنباطاتُ ،يع ّبر عن مس�توى العل�م والمعرفة
ف�ي عصورهم ،وعن تفاعلهم مع البيئة التي كانوا يعيش�ون ضمنها.
وواض�ح ّ
عس�را
أن التزام بعض تلك األحكام والتش�ريعات يس�بب
ً
وحرجا لمجتمعات األم�ة في العصر الحاضر ،يقعد بها عن مواكبة
ً
التطورات ،وتقدم التنمية ،وتلبية متطلبات الحياة الكريمة.
*****

نظر ًّيا يعتقد المسلمون بصالحية تشريعهم الديني ّ
لكل العصور،
وبقدرته على اس�تيعاب المتغيرات ،ويؤمنون بمش�روعية االجتهاد
في ّ
كل عصر ،الكتشاف األحكام الدينية للمستجدات والنوازل ،من
خالل فهم النص الديني ،وتطبيق القواعد والكليات على المصاديق
والقضايا الخارجية.
هذا على الصعيد النظري ،أ ّما من الناحية العملية والتطبيقيةّ ،
فإن
وتعثرا وبط ًئا في ممارسة العمل االجتهادي الذي يعالج
تلكؤا
هناك ً
ً
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لخدم

المشكالت التي تعاني منها األمة.

ومعظم الجهود والبحوث االجتهادية لدى الفقهاء المعاصرين،
ت�دور في فلك المس�ائل التي بحثه�ا الفقهاء الس�ابقون ،وتنتهي في
الغال�ب إل�ى ذات النتائج الت�ي انتهوا إليه�ا ،اّإل ما ّ
ّ
وكأن
قل ون�در،
مجرد ترجي�ح رأي على رأي ،وقول على
العملي�ة االجتهادية اليوم ّ
السابقون.
قول ،مما رآه وقاله ّ
أي اجته�اد جدي�د م�ن الفقه�اء ح�ول موضوع�ات
وص�دور ّ
يمر بحالة مخاض صعب،
االحتكاك
ّ
والتماس مع متغيرات العصرّ ،
ويحتاج إلى عملية قيصرية ،وكأنه ُينتزع انتزا ًعا من المؤسسة الدينية،
فرضا بعد أن تعجز عن مقاومته .والكالم
حينما يفرضه عليها الواقع ً
الجو الع�ام والحالة الس�ائدة ،مع اإلقرار بوج�ود مبادرات
هن�ا عن ّ
فردية استثنائية.
*****

ّ
إن تجديد النظر من قبل الفقهاء في األحكام والتشريعات الدينية،
يأخذ مسالك متعددة ،أحدها :إعادة قراءة الدليل على الحكم ،التي
ق�د توصل الفقي�ه إلى قناعة جديدة برأي جدي�د؛ لعدم كفاية الدليل
اً
إشكال في سند النّص،
على الحكم الذي كان يراه ،كما لو اكتش�ف
اً
ترجح لديه دليل آخر.
أو وجد
احتمال آخر في فهم المتن ،أو ّ

ومثاله الرأي الذي استجدّ للسيد محسن الحكيم وفقهاء آخرين
بطهارة أهل الكتاب ،بعد القول بنجاستهم ،ولو على سبيل االحتياط
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الوجوبي ـ كما عند البعض ـ ومنش�أ التغيير إع�ادة قراءة األدلة التي
ابتن�ى عليها القول بالنجاس�ة ،كدليل اإلجماع ،ال�ذي تب ّين أنه ليس
قديما وحدي ًثا،
ت�ا ّم االنعق�اد ،مع وجود المخال�ف القائل بالطه�ارة ً
وكداللة اآلية الكريمة {إِن ََّما ا ْل ُم ْش ِ
�رك َ
ُون ن ََج ٌس َفال َي ْق َر ُبوا ا ْل َم ْس ِجدَ
ا ْل َح َ�را َم َب ْعدَ َع ِام ِه ْم َه َذا}[س�ورة التوبة ،اآلي�ة ،]28 :لعدم ثبوت داللة اآلية
على نجاس�ة المشركين نجاس�ة عينية ،بل هي نجاسة معنوية؛ وألن
الرواي�ات الدالة على نجاس�ة أه�ل الكتاب تعارضه�ا روايات ّ
تدل
يصح ترجي�ح روايات النجاس�ة عل�ى روايات
عل�ى الطه�ارة ،وال ّ
الطه�ارة؛ إلمكانية الجمع العرفي هنا بحمل روايات النجاس�ة على
ن�ص في الدالل�ة عليها ،بينما
الكراه�ة ،خاص�ة وأن أخبار الطهارة ٌّ
أخبار النجاسة ظاهرة في الداللة عليها ،والظاهر ال يعارض النّص،
وإنما يحمل عليه.
على هذا النحو تتم إعادة النظر في بعض األحكام من قبل الفقيه،
ضمن هذا المسلك.

أما المسلك الثاني لتجديد النظر في الحكم الشرعي ،فهو تالفي
حالة الضرر والح�رج التي تحصل بتطبيق ذلك الحكم ،فحين يجد
الفقي�ه مثًل�اً  :أن تطبيق حكم الرجم على الزان�ي المحصن ،أو قطع
حرجا أمام الرأي العام ،فإنه يوقف تطبيق ذلك
يد الس�ارق ،يس�بب ً
الحك�م ،أو يفتي بع�دم وجوبه آنذاك ،ليس لتغيير ف�ي القول به عند
الفقيه ،وإنّما ألن الظروف الخارجية ال تس�مح بتطبيقه ،وهنا يكون

لخدم
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الحكم الجديد ،وهو تجميد الحكم الثابت في األصل ،ضمن عنوان
الحكم الثانوي االضطراري.

والمس�لك الثالث :هو االنطالق من دراس�ة الظ�رف الخارجي
المعاصر ،وأنه ما عاد مناس� ًبا لتطبيق ذلك الحكم الش�رعي ،بسبب
تط�ورات الحياة االجتماعية ،فيبعثنا ذلك عل�ى قراءة الظروف التي
لتلمس مناط ومالك تشريعه،
أحاطت بصدور ذلك الحكم الشرعيّ ،
وحي�ن يطمئ ّن الفقيه إل�ى تحديد ذلك الملاك والمناط ،من خالل
ٍ
ٍ
ٍ
ودراس�ة موضوعية،
ناش�ئ من تأ ّم ٍل
إدراك
ش�رعي خاص ،أو
نص
ّ
ّ
ّ
وأن ذلك المناط الذي ّ
توخاه الش�ارع في تشريعه لذلك الحكم ،لم
قائما حال ًّيا ،أو ّ
أن تطبيق الحكم ف�ي الحاضر يؤ ّدي إلى عكس
يع�د ً
مراد الشارع ،فهنا يفتي الفقيه بما يغاير ذلك الحكم الشرعي.
وهناك مسالك َ
الصعيد ،لكن ما نريد تركيز الحديث
أخ َر على هذا ّ
حوله هو هذا المس�لك الثالث ،بعرض بع�ض المفاهيم والنماذج،
وال ُب�دّ من اإلش�ارة هنا إل�ى أننا ال ندعو لتبنّ�ي ّ
كل رأي جديد وفي
لمجرد أنه جديد يخالف الس�ائد
نف�س الوق�ت ال نوافق على رفضه
ّ
والم�وروث ،فاالجته�ادات الجدي�دة يج�ب أن تخض�ع للدراس�ة
والبح�ث ،وال يصح إيص�اد األبواب أمامها .وهذا ما يس�تهدفه هذا
لتوجه�ات التجديد ،ومس�اهمة في تهيئة
دعم�ا ّ
البح�ث المتواضع ً
المناخ االجتماعي لتق ّبلها والتفاعل اإليجابي معها.
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وينبغي اإلش�ارة هنا إل�ى أن اآلراء الفقهية التي نعرضها كنماذج
لممارس�ات اجتهادي�ة جديدة ،إنما تع ّبر عن قناع�ات الفقهاء الذين
قال�وا به�ا ،وعرضها هن�ا ال يعني التبني ل�كل رأي من ه�ذه اآلراء،
فقيها فهو ملزم بم�ا أدى إليه اجتهاده،
ومعل�وم أن المكل�ف إن كان ً
وإن كان مقلدً ا فإنه يأخذ بفتوى من يطمئن بتقليده.
ومنه تعالى أستمدّ العون والتوفيق.

ح�سن ال�صفار
 23رجب 1437ﻫ
� 30أبريل 2016م

تغيير األحكام في آيات القرآن

ن�ص أق�دس م�ن الن�ص القرآني ،وال تش�ريع آك�د وألزم من
ال ّ
التشريعات التي تحملها آياتهّ ،
فكل آية من آيات القرآن الكريم تأتي
إلهي دقي�قّ ،
وكل معن�ى يتضمنه النص
كلماته�ا وحروفه�ا باختيار ّ
ِ
ت آ َيا ُت ُه} [س�ورة هود
القرآن�ي ،فهو ّ
َاب ُأ ْح ِك َم ْ
ح�ق ال ريب فيه ،إنه {كت ٌ
ِ
َاب َع ِز ٌيز * ال َي ْأتِ ِيه ا ْل َباطِ ُل ِم ْن َب ْي ِن َيدَ ْي ِه َوال ِم ْن َخ ْل ِف ِه
{وإِ َّن ُه َلكت ٌ
اآليةَ ]1 :
َتن ِْز ٌيل ِمن ح ِكي ٍم ح ِم ٍ
يد} [سورة فصلت ،اآليتان 41 :و.]42
َ
ْ َ

ه�ذا القرآن العظيم في مالمس�ته للجانب التش�ريعي يأخذ واقع
حياة اإلنسان بعين االعتبار ،وهو واقع متغ ّير متطور ،ال ُبدّ أن تقابله
مرونة تشريعية تسمح باستبدال بعض التشريعات بأخرى ،تستجيب
للظروف والحاجات المستجدة.
وال نتح�دث هنا عن القيم والقواعد العام�ة التي وضعها القرآن
الس�تيعاب ّ
كل المتغي�رات المس�تقبلية ف�ي حي�اة البش�ر ،باعتب�اره
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الشريعة الخاتمة للشرائع اإللهية.

إنّم�ا نتحدث عن جانب ح�دوث التغيير في بعض التش�ريعات
التفصيلية التي جاءت في القرآن الكريم ،حيث تأتي آية كريمة بحكم
تش�ريعي ،ث�م تأتي بعد مدة من الزمن آية جدي�دة تلغي ذلك الحكم
ّ
السابق ،وتضع اً
حكما جديدً ا.
بدل عنه
ً
ّ

وقد ناقش علماء المسلمين هذا الموضوع تحت عنوان «النسخ
في القرآن» ،وهو من المباحث التي تناولوها في علوم القرآن ،وأفرد
له عدد من العلماء كت ًبا ومؤلفات خاصة باسم الناسخ والمنسوخ في
القرآن .كما تناوله جميع المفسرين عند تفسيرهم لآلية الكريمة { َما
�خ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْس�ها ن َْأ ِ
ت بِ َخ ْي ٍر ِمن َْها َأ ْو ِم ْث ِل َها َأ َل ْم َت ْع َل ْم َأ َّن ال َّل َه َع َلى
َ
َنن َْس ْ ْ َ ْ
ك ُِّل َش ٍ ِ
خصصوا
ي�ر} [س�ورة البقرة ،اآلي�ة .]106:وفي عل�م األصول ّ
�يء َقد ٌ
ْ
مبح ًثا لموضوع النسخ في القرآن ،لبحث ضوابطه وشروطه.
وعرفوه
وقد اتفق علماء األمة على إمكان وقوع النسخ في القرآنّ ،
بأنه «رفع تش�ريع س�ابق كان يقتضي الدوام ـ حسب ظاهره ـ بتشريع
الحق»((( ،وبتعبير آخر «بيان انتهاء أمد الحكم الثابت ساب ًقا»(((.

وقس�موا النس�خ في القرآن إلى ثالثة أصن�اف اتفقوا على وقوع

((( محم�د ه�ادي معرف�ة ،تلخي�ص التمهيد ،الطبع�ة األول�ى 1991م (بي�روت :دار
الميزان) ،ص.412
((( الس�يد عبد األعلى الس�بزواري ،مواهب الرحمن في تفس�ير الق�رآن ،ج  ،1الطبعة
الثانية 1988م( ،بيروت :مؤسسة أهل البيت) ،ص.378

�����������������������������
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ٍ
واحد منها واختلفوا في اآلخرين.

األول :نس�خ الحكم والتالوة :بأن تكون ف�ي القرآن آية تتضمن
حكم�ا ش�رع ًّيا ،ث�م ينزل الل�ه تعال�ى آية أخرى تنس�خ حك�م اآلية
ً
الس�ابقة ،وتلغيها من آي�ات القرآن الكريم ،فال تع�ود آية تتلى وتقرأ
من قبل المسلمين.
وقد قال بوقوع هذا النس�خ في القرآن بعض علماء أهل الس�نة،
المروي
واس�تندوا إلى بعض األحاديث في صحاحه�م ،كالحديث
ّ
في صحيح مسلم «عن عائشة قالت :كان فيما أنزل من القرآن :عشر
رضع�ات معلومات يحرمن ،ثم نس�خن :بخمس معلومات ،فتوفي
رسول الله وه ّن فيما ُيقرأ من القرآن»(((.

ويرفض الشيعة القول بهذا الصنف من النسخ ،وقد رفضه أعالم
أيضا؛ ّ
ألن تلك الروايات روايات آحاد ال تقبل في مثل
من أهل السنة ً
هذا الموضوع ،وألنه يؤدي إلى القول بالتحريف في القرآن الكريم.
الثان�ي :نس�خ التلاوة دون الحك�م ،بأن تُس�قط آية م�ن القرآن
تشريعي ،فيلغى وجودها من
الكريم ،كانت تقرأ ،وكانت ذات حكم
ّ
القرآن ،فال تتلى ،لكن الحكم التش�ريعي الذي تضمنته يبقى ساري
المفعول.
((( صحيح مسلم ،باب التحريم بخمس رضعات ،الطبعة األولى 1998م( ،الرياض:
دار المغني) ،ص ،764حديث .1452
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ويقول بوقوع هذا الصنف من النسخ في القرآن أكثر علماء أهل
صحت عندهم ،كالمروي في صحيح
الس�نة ،مستندين إلى روايات ّ
مس�لم ع�ن عمر ب�ن الخطاب ،ق�ال« :إن الل�ه قد بع�ث محمدً اA
بالح�ق وأنزل عليه الكتاب ،فكان مم�ا أنزل عليه آية الرجم ،قرأناها
ّ
ووعيناها وعقلناها ،»..قال النووي في ش�رحه على صحيح مسلم:
«أراد بآية الرجم :الش�يخ والش�يخة إذا زني�ا فارجموهما البتة .وهذا
مما نسخ لفظه وبقي حكمه»(((.
أيضا للسببين
لكن الشيعة يرفضون القول بهذا الصنف من النسخ ً
السابقين .ويرفضه بعض علماء السنة.
الثالث :نسخ الحكم دون التالوة :بأن تبقى اآلية ثابتة في القرآن،
يتلوها المس�لمون عبر العصور ،اّإل ّ
تشريعي
أن ما تضمنته من حكم
ّ
ً
منسوخا بآية أخرى ،نزلت بعد وقت من نزول اآلية األولى.
يكون

والنس�خ بهذا المعنى مورد اتفاق بين المسلمين ،حيث أجمعوا
عل�ى إم�كان إلغاء حكم في آية قرآنية ،واس�تبداله بحك�م آخرّ ،
وأن
ذل�ك قد حصل بالفعل ،لكنهم اختلفوا في موارد ومس�احة وقوعه،
حي�ث جمع أبو بكر النّحاس في كتابه «الناس�خ والمنس�وخ» موارد
النسخ في القرآن فبلغت « »138آية .واختار السيوطي في اإلتقان أن
((( صحيح مس�لم بش�رح النووي ،ج  ،11حدّ الزنا ،الطبعة الثانية( ،بيروت :دار إحياء
التراث العربي) ،ص.191
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النسخ وقع في عشرين آية في القرآن الكريم((( .ونقل عن أبي مسلم
اإلصفهاني إنكار النسخ في القرآن(((.

كم�ا ناقش الس�يد الخوئ�ي الم�وارد المدّ عاة لوقوع النس�خ في
اآليات ،ولم يثبت لديه مورد منها ،مع إثباته إلمكان النسخ وجوازه.

وم�ن الناحية الكالمي�ة واالعتقادية ،أثبت العلماء ّ
أن النس�خ ال
يعني الخطأ في تش�ريع الحكم المنس�وخ ،فذلك يستحيل على الله
س�بحانه العال�م الحكي�م ،حيث ال يصدر منه تش�ريع ع�ن جهل أو
حكما مق ّيدً ا بزمان
ش�رع
ً
عبث ،وإنما يعني النس�خ أن الله تعالى قد ُي ّ
خ�اص معلوم عند الله ،مجهول عند الناس ،لمصلحة وقت ّية ،فإذا ما
ّ
انتهى ذلك الزمن المحدّ د س�ل ًفا في علم�ه تعالى ،أبلغ عباده بانتهاء
أمد ذلك الحكم ،وش�رع لهم الحك�م البديل لحماية مصالحهم في
الظ�رف الجديد« .وتبدل األح�كام بتبدّ ل المصالح والمفاس�د مما
يشهد بصحته الوجدان والبرهان»(((.

لك�ن الكالم في تحدي�د الجهة التي يصدر منها التغيير والنس�خ
لحك�م تش�ريعي قرآني ،حيث ال إش�كال في أن يأتي النس�خ ضمن
النص القرآني ،بأن تنسخ آية حكم آية أخرى ،وهو ما أشار إليه قوله
((( الدكت�ور وهب�ة الزحيل�ي ،أص�ول الفقه اإلسلامي ،ج  ،2الطبعة الثاني�ة 1417ﻫ،
(دمشق :دار الفكر) ،ص.931
((( محم�د تقي الحكيم ،األص�ول العامة للفقه المقارن ،الطبع�ة الثالثة 1983م( ،دار
األندلس) ،ص.246
((( مواهب الرحمن في تفسير القرآن ،ج ،1ص.379
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تعالى{ :ما َننْس ْخ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْسها ن َْأ ِ
ت بِ َخ ْي ٍر ِمن َْها َأ ْو ِم ْث ِل َها}.
َ
ْ َ ْ
َ َ

حكما تشريع ًّيا قرآن ًّيا،
لكن هل يمكن لرس�ول الله Aأن ينس�خ
ً
ويأمر بحكم بديل عنه؟
أج�از العلماء ذل�ك؛ ألنه Aمتص�ل بالوحي ،و{ َم�ا َينْطِ ُق َع ِن
وحى} [سورة النجم ،اآليتان 3 :و.]4
ا ْل َه َوى * إِ ْن ُه َو إِ اَّل َو ْح ٌي ُي َ
الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما
وقد أمر الله بطاعته ،يقول تعالىَ { :ما آتَاك ُُم َّ
ن ََهاك ُْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا} [س�ورة الحش�ر ،اآليةّ .]7 :
لكل ذلك ّ
فإن األمة تقبل من
نب ّيها أن يوقف و ُيغ ّير تش�ري ًعا ورد في القرآن الكريم ،لكن الش�افعي
لم يجز نسخ القرآن بالسنة ،لقوله تعالىَ { :ما َنن َْس ْخ ِم ْن آ َي ٍة َأ ْو ُنن ِْس َها
فإن فع�ل {ن َْأ ِ
َ�أ ِ
ت بِ َخ ْي ٍ
ن ْ
ت} ّ
�ر ِمن َْه�ا َأ ْو ِم ْث ِل َه�ا} ْ
يدل عل�ى أن اآلتي
بالخي�ر أو المثل ه�و الله تعالى ،وذلك ال يكون اّإل إذا كان الناس�خ
ّ
يس�تدل بها على ناس�خ القرآن ومنس�وخه،
هو القرآن .ولكن الس�نة
فهي التي تُب ّين نسخ القرآن للقرآن(((.
واش�ترط معظم الفقهاء التواتر في نسخ السنة للقرآن حتى نقطع
بصدوره عنه ،Aأما إذا كان مرو ًّيا عن طريق آحادّ ،
فإن أخبار اآلحاد
ال تنسخ تشري ًعا قرآن ًّيا.
ولس�نا بص�دد البح�ث حول موضوع النس�خ ف�ي الق�رآن ،ففيه
أبع�اد وجوانب تك ّفلت بها البح�وث المختصة ،لكننا نعرض بعض

((( أصول الفقه اإلسالمي ،ج  ،1ص.463
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اً
مجعول
شرعي كان
الشواهد والنماذج ،آليات تشير إلى تغيير حكم
ّ
من قبل الش�ارع ،ثم اقتضت إرادة الش�ارع إبداله بحكم آخر .وذلك
تمهي�د وخلفية لما نريد تناوله من إمكانية التغيير في بعض األحكام
الشرعية ،ضمن اإلطار الشرعي والضوابط العلمية المعتمدة.

�آية النجوى
كان بعض المسلمين يكثرون السؤال عن مسائل غير ذات شأن،
ش�اغلين وقت رسول الله ،Aمن غير طائل ،وربما كان بعضهم من
ذوي الث�راء يكث�رون م�ن مناجاة النب�ي Aيظهرون بذل�ك نو ًعا من
التق�رب إليه واالختصاص به ،على ما احتمله الس�يد الطباطبائي في
ّ
المي�زان ،فأنزل الل�ه تعالى آية تفرض عل�ى المتمكنين تقديم صدقة
قدرها درهم عند ّ
كل مناجاة وسؤال ،أ ّما الفقراء غير الواجدين للمال
فال يش�ملهم هذا الحكم ،وهي قوله تعالىَ { :يا َأ ُّي َه�ا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا
الر ُس َ
ول َف َقدِّ ُموا َب ْي َن َيدَ ْي ن َْج َواك ُْم َصدَ َق ًة َذلِ َك َخ ْي ٌر َلك ُْم َو َأ ْط َه ُر
ن َ
َاج ْيت ُُم َّ
ِ
ِ
يم} [سورة المجادلة ،اآلية.]12 :
ور َرح ٌ
َفإِ ْن َل ْم تَجدُ وا َفإِ َّن ال َّل َه َغ ُف ٌ

ونتيجة لهذا التشريع امتنع األصحاب عن طرح تساؤالتهم على
استمر في
النبي Aكما كانوا في الماضي ،والشخص الوحيد الذي
ّ
مناجاته للرسول Aوطرح أسئلته عليه ،ملتز ًما دفع الصدقة قبل كل
س�ؤال هو علي بن أبي طالب ،كما أش�ارت لذل�ك الروايات .وبعد
أي�ام ـ كما ف�ي بعض الرواي�ات ـ نزلت آية أخرى تنس�خ حكم هذه
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اآلي�ة ،وترفع أمر الصدقة قبل مناجاة الرس�ول Aوهي قوله تعالى:
ٍ
َاب
{ َأ َأ ْش َف ْقت ُْم َأ ْن ُت َقدِّ ُموا َب ْي َن َيدَ ْي ن َْج َواك ُْم َصدَ َقات َفإِ ْذ َل ْم َت ْف َع ُلوا َوت َ
ِ
الزكَا َة َو َأطِي ُعوا ال َّل َه َو َر ُس�و َل ُه َوال َّل ُه
الصال َة َوآتُوا َّ
يموا َّ
ال َّل� ُه َع َل ْيك ُْم َف َأق ُ
َخبِ ٌير بِ َما َت ْع َم ُل َ
ون} [سورة المجادلة ،اآلية.]13 :
ّ
ولع�ل الهدف من ذل�ك نوع م�ن التربية والتوجي�ه كان يحتاجه
المجتمع اإلسالمي الناشئ آنذاك.

�آية عدد المقاتلين
في بداية المواجهة القتالية بين المسلمين ومحاربيهم الكافرين،
كان عدد المسلمين محدو ًدا في مقابل الكثرة العددية للكفار ،فجاء
التش�ريع ليضع معادلة تُحدّ د للمسلمين نسبة المكافأة العددية بينهم
وبي�ن الع�دو ،بحيث ال يجب عليهم القت�ال إذا كان عددهم ّ
أقل من
تلك النسبة ،وهي نسبة الواحد إلى عشرة ،اعتما ًدا على قوة اإليمان
والعزيم�ة ،وروح التضحي�ة العالي�ة ،يق�ول تعالىَ { :ي�ا َأ ُّي َه�ا النَّبِ ُّي
ض ا ْلم ْؤ ِمنِي َن َع َلى ا ْل ِقت ِ
ون َصابِ ُر َ
َال إِ ْن َي ُك ْن ِمنْك ُْم ِع ْش ُ�ر َ
ون َي ْغ ِل ُبوا
َح ِّر ِ ُ
ِما َئ َت ْي ِ
�ن َوإِ ْن َي ُك ْن ِمنْك ُْم ِمائَ� ٌة َي ْغ ِل ُبوا َأ ْلف ًا ِم َن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا بِ َأن َُّه ْم َق ْو ٌم ال
َي ْف َق ُه َ
ون} [سورة األنفال ،اآلية.]65 :
ومع تعدّ د المعارك ،وما تحمله المجاهدون من أعباء الحروب،
اقتضى األمر صدور تش�ريع جديد لتعديل نسبة المكافأة في العدد،
خاصة مع زيادة عدد المس�لمين ،فنزلت آية جديدة بتش�ريع جديد،
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كانت فيه نسبة القتال هي واحد في مقابل اثنين ،يقول تعالى{ :الآْ َن
ِ
ِ
ِ
ُ�م ِما َئ ٌة َصابِ َر ٌة
َخ َّف َ
�م َأ َّن فيك ُْم َض ْعف ًا َفإِ ْن َي ُك ْن منْك ْ
�ف ال َّل ُه َعنْك ُْم َو َعل َ
ِ
َي ْغ ِل ُب�وا ِما َئ َت ْي ِ
ف َي ْغ ِل ُبوا َأ ْل َف ْي ِن بِ�إِ ْذ ِن ال َّل ِه َوال َّل ُه َم َع
ُ�م َأ ْل ٌ
�ن َوإِ ْن َي ُك ْن منْك ْ
الصابِ ِري َن} [سورة األنفال ،اآلية.]66 :
َّ
قال ابن عاش�ور :هذه اآلية نزلت بعد اآلية التي قبلها بمدة ،قال
في الكشاف« :وذلك بعد مدة طويلة»(((.

�آية الإمتاع
تس�تحق المرأة من مال زوجه�ا بعد وفاته؟ وهل عليها فترة
ماذا
ّ
أق�ر م�ا كان متعار ًفا عند
ع�دة وحداد؟ كان التش�ريع اإلسلامي قد ّ
العرب قبل اإلسلامّ ،
أن الرجل إذا م�ات لم يكن المرأته من ميراثه
شيء إال النفقة اً
حول كاملاً  ،شريطة ْ
أن تعتدّ في بيت الزوج المتوفى،
فإن خرجت قبل الحول سقطت نفقتها ،وهذا ما قررته اآلية الكريمة:
ون َأ ْز َواج ًا َو ِص َّي ًة لأِ َ ْز َو ِ
{وا َّل ِذي� َن ُيت ََو َّف ْو َن ِمنْك ُْم َو َي َذ ُر َ
اج ِه ْم َمتَاع ًا إِ َلى
َ
ِ
ِ
�و ِل َغ ْي َ�ر إِ ْخ َر ٍ
َ�اح َع َل ْيك ُْم في َم�ا َف َع ْل َن في
اج َف�إِ ْن َخ َر ْج َن َفال ُجن َ
ا ْل َح ْ
ِ
ٍ
َأ ْن ُف ِس ِ ِ
يم} [س�ورة البقرة ،اآلي�ة ]240 :واتفق
�ه َّن م ْن َم ْع ُروف َوال َّل ُه َع ِز ٌيز َحك ٌ
المفس�رون والفقهاء اً
قول واحدً ا على نسخ هذه اآلية بآيتين :األولى
ّ
التي حددت عدة الوفاة بأربعة أش�هر وعشرة أ ّيام ،وهي قوله تعالى:
((( محمد الطاهر ابن عاش�ور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج  ،9الطبعة األولى 1420ﻫ،
(بيروت :مؤسسة التاريخ) ،ص.156
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ِ
ِ
ون َأ ْز َواج� ًا َيت ََر َّب ْص َن بِ َأ ْن ُف ِس ِ
ُ�م َو َي َذ ُر َ
�ه َّن َأ ْر َب َع َة
َ
{وا َّلذي� َن ُيت ََو َّف ْو َن منْك ْ
َأ ْش ُه ٍر َو َع ْشر ًا} [سورة البقرة ،اآلية.]234 :

والثاني�ة التي جعلت للزوج�ة نصي ًبا من تركة زوجها ،وهي قوله
تعال�ى{ :و َلهن الرب ِ
ُ�م َو َلدٌ َفإِ ْن ك َ
َان َلك ُْم
َ ُ َّ ُّ ُ ُ
�ع م َّما ت ََر ْكت ُْم إِ ْن َل ْم َي ُك ْن َلك ْ
َو َل�دٌ َف َل ُه� َّن ال ُّث ُم ُن ِم َّما ت ََر ْكت ُْم} [س�ورة النس�اء ،اآلي�ة ،]12 :وعليه ّ
فإن المرأة
تنفق على نفسها من نصيبها(((.

وفي الحديث عن أمير المؤمنين Eوعن اإلمامين الصادقينC
في روايات متضافرة« :هي منسوخة ،نسختها آية { َيت ََر َّب ْص َن بِ َأ ْن ُف ِس ِه َّن
َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َو َع ْشر ًا} ونسختها آية المواريث».
وربم�ا تبلغ مجموع روايات الس�نة والش�يعة به�ذا الصدد مبلغ
التواتر.

المفس�رين ،لم يش�ذ
والعم�دة إجماع علماء األمة واتفاق كلمة
ّ
منهم أحد .وأقوى دليل على تحقق هذا اإلجماعّ :
أن أحدً ا من فقهاء
األمة سل ًفا وخل ًفا لم يأخذ بمفاد اآلية األولى ،ولم ي ِ
فت بمضمونها
ُ
ّ
فرض�ا وال ند ًب�ا .األمر ال�ذي ّ
يدل داللة واضحة عل�ى اتّفاقهم أن
ال ً
اآلية منسوخة كلمة واحدة(((.
((( محمد جواد مغنية ،تفس�ير الكاش�ف ،ج  ،1الطبعة األولى 1968م( ،بيروت :دار
العلم للماليين) ،ص.370
((( محم�د هادي معرف�ة ،التمهيد في علوم القرآن ،ج  ،2طبع�ة 1397ﻫ( ،قم :مطبعة
مهر) ،ص  299ـ .300
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تغيير القبلة
من المعلوم في تاريخ الدعوة اإلسالمية ّ
أن النبي Aوالمسلمين
كانوا ُيص ّلون إلى جهة بيت المقدس ،واستمر هذا الحال طوال العهد
اس�تمر استقبال
المكي ثالثة عش�ر عا ًما ،من البعثة إلى الهجرة ،كما
ّ
بيت المقدس في الصالة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة لمدة سبعة
شهرا ،كما رجح بعض المحققين((( ،وقيل ّ
أقل من ذلك.
عشر ً

ثم أم�ر الله تعالى نبيه Aبالتحول إلى اس�تقبال جهة المس�جد
الحرام في الصالة ،وقد أثار تغيير القبلة من بيت المقدس في الشام
إلى المس�جد الحرام بمكة ،تس�اؤالت وإش�كاالت طرحها اليهود
ليربك�وا بها أوس�اط المس�لمين ،ف�ر ّد عليه�م القرآن بقول�ه تعالى:
الس� َف َها ُء ِم َن الن ِ
{س� َي ُق ُ
اَّه ْم َع ْن ِق ْب َلتِ ِه ُم ا َّلتِي كَانُوا َع َل ْي َها
َّاس َما َول ُ
ول ُّ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُق ْل ل َّله ا ْل َم ْش ِر ُق َوا ْل َم ْغ ِر ُب َي ْهدي َم ْن َي َشا ُء إِ َلى ص َراط ُم ْستَقي ٍ
م} [سورة
البق�رة ،اآلي�ة ]142 :إل�ى قوله تعالىَ { :قدْ نَرى َت َق ُّلب وج ِه َك فِي الس�م ِ
اء
َ َ ْ
َّ َ
َ
ِ
اها َف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َرا ِم َو َح ْي ُث َما
َف َلن َُو ِّل َين ََّك ق ْب َل ًة ت َْر َض َ
وهك ُْم َش ْط َر ُه} [سورة البقرة ،اآلية.]144 :
ُكنْت ُْم َف َو ُّلوا ُو ُج َ
فاآلية الكريمة نسخ لتش�ريع سابق ،وهو استقبال بيت المقدس
منصوصا ضمن آية ،لكنه
في الصالة ،وإن لم يكن التش�ريع الس�ابق
ً
إلهي ّ
{و َم�ا َج َع ْلنَا ا ْل ِق ْب َل� َة ا َّلتِي ُكن َْت
بكل تأكي�د ،وقوله تعالىَ :
أم�ر ّ
((( الش�يخ جعفر السبحاني ،س ّيد المرس�لين ،ج  ،2الطبعة األولى 1413ﻫ( ،بيروت:
دار البيان العربي) ،ص.47
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ِ

ِ

ِ

ِ ِ

الر ُس َ
عق َب ْيه} [سورة البقرة،
ب َع َلى َ
ول م َّم ْن َينْ َقل ُ
َع َل ْي َها إِ اَّل لنَ ْع َل َم َم ْن َيتَّبِ ُع َّ

اآلية ]143 :تأكيد على ّ
{و َما
أن استقبال بيت المقدس كان بجعل إلهي َ
َج َع ْلنَا ا ْل ِق ْب َل َة ا َّلتِي ُكن َْت َع َل ْي َها} حيث أبانت الهدف من هذا التشريع
(استقبال بيت المقدس) ،وأنه امتحان المسلمين من قريش والعرب
باس�تقبال غير الكعبة الت�ي كانت رمز فخره�م واعتزازهم والمكان
المقدس لديهم.

عقوبة الفاح�شة
ف�ي بداية التش�ريع اإلسلامي كانت عقوب�ة الم�رأة إذا ارتكبت
فاحش�ة الزن�ا ،وثبت عليها الج�رم بش�هادة أربعة ش�هود ،فعقوبتها
{واللاَّ تِ�ي َي ْأتِي َن
الس�جن مؤب�دً ا حتى الم�وت ،كما يق�ول تعال�ىَ :
ِ ِ ِ
ِ
�هدُ وا َع َل ْي ِه َّن َأ ْر َب َع ًة ِمنْك ُْم َفإِ ْن َش ِ
است َْش ِ
�هدُ وا
ا ْل َفاح َش� َة م ْن ن َس�ائك ُْم َف ْ
ِ
ِ
ِ
اه� َّن ا ْل َم ْو ُت َأ ْو َي ْج َع َ�ل ال َّل ُه َل ُه َّن
ُوه َّن في ا ْل ُب ُي�وت َحتَّى َيت ََو َّف ُ
َف َأ ْمس�ك ُ
َسبِيالً} [سورة النساء ،اآلية.]15 :
كما كانت عقوبة من يمارس فاحش�ة الشذوذ الجنسي (اللواط)
من الرجال ،اإليذاء ومنه التأنيب والتوبيخ والضرب والسجن ،يقول
تعال�ى{ :وا َّل َذ ِ ِ ِ ِ
وه َما َف�إِ ْن تَا َبا َو َأ ْص َل َحا َف َأ ْع ِر ُضوا
ان َي ْأت َيان َها منْك ُْم َفآ ُذ ُ
َ
ِ
َعن ُْه َما إِ َّن ال َّل َه ك َ
َان ت ََّواب ًا َرحيم ًا}[سورة النساء ،اآلية.]16 :
تخت�ص بعقوبة المرأة
المفس�رين أن اآلي�ة األولى
ويرى بعض
ّ
ّ
المحصنة (المتزوجة) إذا زنت ،واآلية الثانية تبين عقوبة الزنا للرجل
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والمرأة غير المتزوجين.

ث�م نس�خت اآليت�ان بما جاء م�ن أح�كام عقوبة الزنا في س�ورة
النور ،واألحاديث الواردة في عقوبة اللواط والزنا ،التي يطلق عليها
الحدود.

ج�اء ف�ي التمهي�د« :ق�ال اإلم�ام الص�ادق :Eه�ي منس�وخة.
الج ْلدُ والرجم .واألحاديث بهذا المضمون
والس�بيل هي الحدود ـ َ
المفس�رين ،وهذا مما ال ش�ك فيه ،وال
متضاف�رة ،متف�ق عليها عند
ّ
س�يما بع�د مالحظ�ة ّ
أن التش�ريع اإلسلامي القائم بش�أن الزناة هو
قديما وحدي ًث�ا .أ ّما ما ذكرته
الجل�د أو الرج�م ،بإجماع من الفقهاءً ،
اآلية الكريمة ـ من السجن المؤبد ومطلق اإليذاء ـ فلم ي ْف ِ
ت به أحدٌ
ُ
ّ
من الفقهاء إطال ًقا ،وهو دليل إجماعهم على النسخ»(((.

((( محم�د هادي معرف�ة ،التمهيد في علوم القرآن ،ج  ،2طبع�ة 1396ﻫ( ،قم :مطبعة
مهر) ،ص.301

التشريعات النبويةٌ :
ّ
ثابت ومتغ ّي ٌر

نهي عن رس�ول الله ،Aعبر ق�ول أو فعل،
أمر أو ٌ
حي�ن يص�در ٌ
فإنه يعتبر تشري ًعا دين ًّيا ،لوجوب إطاعته على األمة فيما يأمر وينهى،
الشيعي،
وكذلك الحال بالنسبة ألئمة أهل البيت Bضمن المعتقد
ّ
الذي يراهم امتدا ًدا لدور النبي Aفي تبيين األحكام الشرعية.

لك�ن الس�ؤال الذي يفرض نفس�ه أم�ام تلك النص�وص الدينية
التش�ريعية ،بعد الفراغ من مناقش�ة س�ندها وداللتها :هل ّ
أن مفادها
التش�ريعي يحمل صفة الثبات والدوام بما يتج�اوز الزمان والمكان
في كل تلك النصوص الواردة؟

تأثيرا على س�ريان
أم أن لتغ ّي�ر األزمن�ة والظ�روف االجتماعي�ة ً
مفعول تلك األحكام الشرعية؟
ال ش�ك أن األصل في ّ
ش�رعي هو الثبات واالستمرار
كل حكم
ّ
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فقد ورد في الكافي بس�ند صحيح عن اإلم�ام جعفر الصادق Eأنه
ق�ال« :حالل محمد حلال أبدً ا إلى يوم القيام�ة ،وحرامه حرام أبدً ا
إلى يوم القيامة»(((.
لكن الوجدان والواقع يحكم بأن الشرع قد يضع أحكا ًما لغايات
ومقاص�د محددة بزمن وظ�رف مع ّين ،وحين تنتف�ي تلك المقاصد
والغاي�ات ،بتغ ّير الظرف والزمان ،فإن�ه ينتهي ويتوقف مفعول تلك
األحكام بأمر الشارع نفسه.

وق�د تح�دّ ث القرآن الكري�م عن التغيي�ر والتطوير في الش�رائع
اإللهي�ة الت�ي أنزله�ا الله تعال�ى على أنبيائه ،حيث تنس�خ الش�ريعة
الجديدة أحكام الش�رائع الس�ابقة ،مواكبة لتطور حياة البش�ر ،حتى
جاءت الشريعة الخاتمة على يد النبي محمد خاتم النبيين.A
لكن ختم الشرائع بشريعة اإلسالم ال يعني توقف التطور والتغ ّير
في حياة البشر ،بل يعني قابلية شريعة اإلسالم الستيعاب المتغيرات،
ومالحقة التطور ،وهذا هو التحدّ ي الكبير الذي يواجهه المسلمون
في فهمهم لدينهم ،واكتشافهم لمنهجية معرفة أحكامه ،التي تواكب
مستجدات الزمن ،وتطور الحياة.

ّ
إن تأثي�ر خصوصي�ات الزمان ف�ي مناطات األحكام الش�رعية،
حقيقة يجب استحضارها عند ممارسة االجتهاد ،واستنباط األحكام
((( األصول من الكافي ،ج  ،1طبعة 1405ﻫ( ،بيروت :دار األضواء) ،ص.58
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ف�ي ّ
كل عص�ر ومجتمع ،فهي مبرر أس�اس لضرورة وج�ود الفقهاء
المجتهدين في ّ
كل زمن وجيل.

وهي الحقيقة التي استدعت التغيير في شرائع األنبياء ،واستدعت
وجود النس�خ في القرآن الكريم ،وقد أش�ار السيد الخوئي إلى هذه
الحقيق�ة بقوله« :والنس�خ بهذا المعنى  -أي نس�خ الحكم  -ممكن
قط ًع�ا ،بداه�ة :إن دخل خصوصي�ات الزمان في مناط�ات األحكام
ّ
يش�ك فيه عاق�ل ،وإذا تصورن�ا وقوع مثل هذا في الش�رائع،
مم�ا ال
فلنتصور أن تكون للزمان خصوصية من جهة استمرار الحكم وعدم
استمراره ،فيكون الفعل ذا مصلحة في مدة معينة ،ثم ال تترتب عليه
تلك المصلحة بعد انتهاء تلك المدة ،وقد يكون األمر بالعكس»(((.

النبي يرفع بع�ض �أحكامه
يتض�ح م�ن الس�يرة النبوية الش�ريفة ،وم�ن عدد م�ن األحاديث
ال�واردة عن النبيّ ،A
أن هناك تش�ريعات أصدرها النبي Aوعمل
بها المس�لمون ،لكنه بعد مدة من الزمن أعلن رفع تلك التشريعات،
مب ّينً�ا أنه أمر بها لمصلح�ة تقتضيها في وقتها ،أما وق�د تغ ّير الظرف
وزالت تلك المصلحة ،فإنه Aيلغي ذلك التشريع.
وم�ن تل�ك األحاديث م�ا ورد عن س�لمة بن األكوع ق�ال« :قال

((( أب�و القاس�م الخوئ�ي ،البيان في تفس�ير القرآن( ،قم :مؤسس�ة إحياء ت�راث اإلمام
الخوئي) ،ص.278

30

الثابت والمتغير في الأحكام ال�شرعية

ٍ
ثالث�ة وبقي في بيته منه
ضحى منكم فال يصبح ّن بعد
النب�ي :Aمن ّ
ش�يء .فلما كان العام المقبل ،قالوا :يا رس�ول الله ،نفعل كما فعلنا
الع�ام الماضي؟ قال :كلوا وأطعم�وا ،وا ّدخرواّ ،
فإن ذلك العام كان
بالناس جهد .فأردت أن تعينوا فيها»(((.

وف�ي رواية أخرى عنه Aأنه ق�ال« :إني كنت نهيتكم عن لحوم
األضاح�ي ف�وق ثالث ،كيما تس�عكم ،لقد جاء الل�ه بالخير فكلوا،
وتصدّ قوا ،وا ّدخروا»(((.

وأورد اب�ن حج�ر ف�ي فت�ح الباري عن أبي س�عيد «كان رس�ول
الل�ه Aق�د نهانا أن ن�أكل لحوم نس�كنا فوق ثالث ،ق�ال فخرجت
في س�فر ثم قدمت عل�ى أهلي ـ وذلك بعد األضح�ى بأ ّيام ـ فأتتني
صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديدً ا فقالت :هذا من ضحايانا ،فقلت
له�اَ :أولم ينهن�ا؟ فقالت :إنه ّ
رخص للناس بع�د ذلك ،فلم أصدّ قها
حت�ى بعثت إلى أخ�ي قتادة بن النعمان  -فذك�ره وفيه  -قد أرخص
أيضا ّ
أن النبي Aقام في حجة
رسول الله للمسلمين في ذلك» .وفيه ً
ال�وداع فقال« :إني كنت أمرتكم اّأل تأكلوا األضاحي فوق ثالثة أ ّيام
لتسعكم وإني أح ّله لكم فكلوا منه ما شئتم»(((.
((( محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،باب ما يؤكل من لحوم األضاحي،
ج ،3طبعة 1420ﻫ( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص ،493حديث رقم .5569
((( عالء الدين المتقي الهندي ،كنز العمال ،ج  ،5الطبعة الخامسة 1405ﻫ( ،بيروت:
مؤسسة الرسالة) ،ص ،92حديث .12201
((( أحمد بن حجر العسقالني ،فتح الباري ،ج  ،10الطبعة األولى 1418ﻫ( ،الرياض:
مكتبة دار السالم) ،ص.32
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ٍ
ش�يء من
فهن�اك أم�ر ص�ادر م�ن رس�ول الل�ه Aبع�دم ا ّدخار
األضاح�ي لم�ا بعد ثالثة أ ّيام ،ثم تبعه في الس�نة األخ�رى إلغاء هذا
األمر؛ ّ
ألن مبرره وهو وجود الضائقة عند الناس لقلة اللحوم قد زال.

وجاء في وس�ائل الش�يعة عن محمد بن مس�لم عن أبي جعفر ـ
اإلم�ام الباقر ـ Eقال« :كان النبي نه�ى أن تحبس لحوم األضاحي
فوق ثالثة أ ّيام من أجل حاجة الناس ،فأ ّما اليوم فال بأس به»(((.
ومثله ما ورد عنه Aأنه قال« :كنت نهيتكم عن ِ
القران في التمر،

ّ
وس�ع عليكم فاقرنوا»((( حيث عنون البخاري في صحيحه
وإن الله ّ
ِ
ضم تمرة إل�ى تمرة لمن أكل مع
با ًب�ا بعنوان القران ف�ي التمر ،وهو ّ
جماع�ة ،فقد نه�ى النبي Aعن ذلك وقت الضي�ق االقتصادي عند
وسع الله عليهم رفع النبي Aعنهم ذلك النهي.
المسلمين ،فلما ّ
الصعيد ،حيث
وبوس�ع الباحث أن يجد شواهد أخرى على هذا ّ
يحم�ل عدد م�ن األحاديث النبوي�ة عبارة «كنت نهيتك�م» أو «كنت
أمرتكم» ،وما يشبهها من األلفاظ الدالة على رفع نهي أو أمر.

�أحكام ت�شريع و�أحكام تدبير
م ّيز الش�هيد الس�يد محمد باق�ر الصدر بين نوعي�ن من األحكام
((( محمد بن الحس�ن الحر العاملي ،وسائل الش�يعة ،ج  ،14الطبعة األولى 1413ﻫ،
(بيروت :مؤسسة آل البيت إلحياء التراث) ،ص.170
((( فتح الباري ،ج  ،9ص .708
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الصادرة عن رسول الله:A

ÜÜالن�وع األول :هو األحكام اإللهي�ة التي ب ّينها لألمة كمب ّلغ عن
الله تعالى ،وهذه أحكام ثابتة.
ÜÜأ ّم�ا النوع الثاني :فهي األحكام اإلداري�ة التدبيرية التي تصدر
عن�ه Aكقائد وحاكم للمجتمع ،وهذه بطبيعتها قد تس�تدعي
التغيير والتبديل تب ًعا للمصالح واألوضاع االجتماعية.

ق�ال في كتاب�ه «اقتصادنا»« :جاء في الرواي�ةّ :
أن النبي Aقضى
بين أهل المدينة في النخل :ال يمنع نفع بئر .وقضى بين أهل البادية:
أنه ال يمنع فضل ماء ،وال يباع فضل كأل.
وهذا النهي من النبي عن منع فضل الماء والكأل ،يمكن أن يكون
تعبيرا عن حكم ش�رعي عام ثابت في ّ
كل زمان ومكان ،كالنهي عن
ً
أيضا أن ُيع ّبر عن إج�راء مع ّين ،اتخذه
الميس�ر والخمر ،كما يمك�ن ً
النبي بوصفه ولي األمر المسؤول عن رعاية مصالح المسلمين ،في
حكما ش�رع ًّيا عا ًّما ،بل يرتبط
ح�دود واليته وصالحياته ،فال يكون
ً
بظروف�ه ومصالح�ه الت�ي يقدّ رها ولي األم�ر .وموضوعي�ة البحث
ف�ي ه�ذا النّ�ص النبوي تف�رض على الباح�ث اس�تيعاب كال هذين
التقديري�ن ،وتعيين أحدهما على ضوء صيغ�ة النص وما يناظره من
نصوص.
وأم�ا أولئ�ك الذي�ن يتخ�ذون موق ًفا نفس� ًّيا تجاه الن�ص بصورة

������������������������������� �� �

33

مسبقة ،فهم يفترضون منذ البدء أن يجدوا في ّ
حكما شرع ًّيا
نص
كل ٍّ
ً
دائم�ا إلى النبي م�ن خالل النص�وص بوصفه أداة
عا ًّم�ا ،وينظ�رون ً
لتبلي�غ األحكام العامة ،ويهملون دوره اإليجابي بوصفه ولي األمر.
شرعي عام.
فيفسرون النّص اآلنف الذكر على أساس أنه حكم
ّ
وهذا الموقف الخاص في تفسير النّص لم ينبع من النّص نفسه،
ذهني على ص�ورة خاصة عن النب�ي ،وطريقة
وإنم�ا نتج م�ن اعتياد
ّ
تفكي�ر معينة فيه ،درج عليها المم�ارس ،واعتاد خاللها أن ينظر إليه
دائما باعتباره مب ّل ًغا ،وانطمست أمام عينيه شخصيته األخرى بوصفه
ً
حاكما ،وانطمس�ت بالتالي ما تُع ّبر به هذه الش�خصية عن نفسها في
ً
النصوص المختلفة»(((.
وذكر في أواخر مباحث «اقتصادنا» ش�واهد ونماذج لتأكيد هذه
الفك�رة ،كالحدي�ث الوارد عن اإلم�ام الصادق Eأن�ه قال« :قضى
رسول الله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه ال يمنع فضل ماء
وكالء».

حيث يرى الس�يد الصدر ّ
حكما ش�رع ًّيا
أن هذا النهي ال يش�كل
ً
ثابتً�ا ،بل ه�و نهي صدر عن النب�ي Aبوصفه ول ًّيا لألمر ،اس�تجابة
لمقتضي�ات الظ�روف ،حيث كان مجتمع المدين�ة بحاجة إلى إنماء
الث�روة الزراعي�ة والحيوانية ،فألزمت الدولة األف�راد ببذل ما يفضل
((( محمد باقر الصدر ،اقتصادنا ،طبعة 1411ﻫ( ،بيروت :دار التعارف) ،ص.391
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من مائهم وكلئهم لآلخرين ،تشجي ًعا للثروات الزراعية والحيوانية.

وكذل�ك م�ا ورد ع�ن النب�ي Aم�ن النهي ع�ن بيع الثم�رة قبل
نضجه�اّ ،
حكما ش�رع ًّيا ثابتً�ا ،وإنما هو
فإن ه�ذا النهي ،ال يش�كل
ً
إجراء اقتضته مصلحة اجتماعية ظرفية ،تش�ير إليها رواية عن اإلمام
المسماة من أرض،
الصادق Eأنه س�ئل عن الرجل يش�تري الثمرة
ّ
فتهل�ك ثمرة تلك األرض ك ّلها؟ فق�ال« :قد اختصموا في ذلك إلى
رسول الله ،Aفكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم ال يدّ عون الخصومة،
نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ،ولم يحرمه ،ولكنه فعل ذلك
من أجل خصومتهم».
يفس�ر الس�يد الصدر ما ورد عن رافع بن خديج
وبنفس التوجيه ّ
أنه قال« :نهانا رسول الله Aعن أمر كان لنا ناف ًعا ،إذا كانت ألحدنا
أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم ،وقال :إذا كانت ألحدكم
أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها» .فهذا النهي من النبي Aعن إيجار
ٌ
حكما شرع ًّيا عا ًّما وإنما هو أمر
مجانًا ،ليس
األرض ،واألمر بمنحها ّ
ً
تدبيري اقتضته مصلحة ظرفية(((.
يقرر السيد الصدر رؤيته التي تفتح أف ًقا واس ًعا
بمثل هذه الشواهد ّ
في مجال التعامل مع كثير من النصوص التشريعية ،ودراسة إمكانية
التغيير في أحكامها وف ًقا لتطورات الحياة والزمن.

((( اقتصادنا ،ص.686-685

األئمة ُيوقفون أحكا ًما نبوية

ضمن هذا الس�ياق يمكننا فهم عدد م�ن الروايات عن أئمة أهل
البي�ت ،Bتتح�دث عن زمني�ة ومحدودية بعض األح�كام النبوية،
وأنها صدرت عن رس�ول الل�ه Aلمصالح ظرفية ،مما يعني توقف
تلك األحكام في الظروف الجديدة .وهذه نماذج من تلك الروايات:
 1 .1ما أورده الشريف الرضي في نهج البالغة أن عل ًّيا Eسئل عن
«غيروا الشيب وال تشبهوا باليهود» ،فقال
قول رسول اللهّ :A
« :Eإنما قال Aذلك والدين ُق ُّل ،فأ ّما اآلن وقد اتّسع نطاقه،
وضرب بجرانه ،فامرؤ وما اختار»(((.

كان النبي Aقد أمر الش�يوخ من أصحابه أن يستروا الشيب عن
العدو بالخضاب ،ليظهروا أمامه في هيئة األقوياء .فقال اإلمام :ذلك
((( الش�ريف الرض�ي ،نه�ج البالغ�ة ،الطبعة األول�ى 1976م( ،بي�روت :دار الكتاب
اللبناني) ،حكمة .17
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حيث كان اإلسالم ضعي ًفا بق ّلة أتباعه ،أ ّما اليوم وقد ظهر على الدين
يبق لهذا الحكم من موضوع ،فمن ش�اء فليترك الخضاب،
ك ّله ،فلم َ
ومن شاء فليخضب(((.
يق�رر اإلمام أنه كان�ت له مصلحة
فنح�ن هن�ا أمام حك�م نبويّ ،
ظرفية وقد انتفت ،فبنا ًء عليه يتوقف ذلك الحكم.
 2 .2الروايات الواردة حول اإلس�راع أو اإلبطاء في الطواف ،حيث
ورد أن رس�ول الل�ه Aلم�ا دخ�ل مكة بع�د صل�ح الحديبية،
أم�ر أصحاب�ه أن يرملوا في الطواف ،أي يهرولون ويس�رعون،
فس�ار الناس على هذا األمر اعتقا ًدا منهم أنه تش�ريع دائم ،لكن
اإلمام الباقر Eلفت النظر إلى أن أمر الرسول Aبالهرولة في
الطواف كان لمصلحة ظرفية ،وليس تشري ًعا لحكم ثابت دائم،
ومعنى ذلك توقف األمر النبوي بعد زوال مصلحته.

عن زرارة قال« :سألت أبا جعفر ـ اإلمام الباقرـ :Eعن الطواف
أيرم�ل فيه الرجل؟ فقالّ :
إن رس�ول الله Aلم�ا أن قدم مكة ،وكان
بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم ،أمر الناس أن يتج ّلدوا،
وق�ال :اخرجوا أعضادكم ،وأخرج رس�ول الله Aثم رمل بالبيت،
ليريه�م أن�ه لم يصبه�م جهد ،فم�ن أجل ذل�ك يرمل الن�اس ،وإني
((( محمد جواد مغنية ،في ظالل نهج البالغة ،ج  ،4الطبعة األولى 1972م( ،بيروت:
دار العلم للماليين) ،ص .226
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ألمشي مش ًيا ،وقد كان علي بن الحسين Eيمشي مش ًيا»(((.

وعن يعقوب األحمر قال« :قال أبو عبد الله ـ اإلمام الصادق ـ:E
لما كان غزوة الحديبية وادع رس�ول الله Aأهل مكة ثالث سنين ،ثم
فمر رس�ول الله Aبنفر من أصحابه جلوس في
دخل فقضى نس�كهّ ،
فناء الكعبة ،فقال :هو ذا قومكم على رؤوس الجبال ،ال يرونكم فيروا
فيكم ضع ًفا ،قال :فقاموا فشدوا أزرهم ،وشدّ وا أيديهم على أوساطهم
ثم رملوا»(((.

 3 .3عن محمد بن مس�لم ،وزراة عن أبي جعفر ـ اإلمام الباقر ـE
الح ُمر األهلية؟ قال :نهى رس�ول
أنهما س�أاله ع�ن أكل لحوم ُ
الله Aعنها وعن أكلها يوم خيبر ،وإنما نهى عن أكلها في ذلك
عز
حرم الله ّ
الوقت؛ ألنها كانت حمولة الناس ،وإنما الحرام ما ّ
ّ
وجل في القرآن(((.
 4 .4عن أبان بن األحمر قال« :سأل بعض أصحابنا أبا الحسن،E
أتح�ول عنها؟ قال :نعم،
ع�ن الطاعون يقع ف�ي بلدة وأنا فيها،
ّ
أتحول عنها؟ ق�ال :نعم ،قال :ففي
ق�ال :ففي القري�ة وأنا فيهاّ ،
أتحول عنها؟ قال :نعم.
الدار وأنا فيهاّ ،

قل�ت :فإنّا نتحدّ ث ّ
أن رس�ول الله Aقال :الف�رار من الطاعون

((( وسائل الشيعة ،ج  ،13ص.351
((( وسائل الشيعة ،ص.352
((( فروع الكافي ،ج  ،6ص.245
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كالف�رار م�ن الزحف ،قالّ :
إن رس�ول الله Aإنّما ق�ال هذا في قوم
الع�دو ،فيقع الطاع�ون فيخلون
كان�وا يكون�ون في الثغ�ور في نحو
ّ
يفرون منها ،فقال رسول الله :Aذلك فيهم»(((.
أماكنهم ّ
م�ن ه�ذه الروايات وأمثاله�ا يتب ّين أن األئمة Bكانوا يكش�فون
عن وقف مفعول بعض األح�كام الصادرة عن النبي ،Aلمعرفتهم
بالمصلحة الظرفية لتشريعها.

((( وسائل الشيعة ،ج  ،2ص.430

فقهاء ُيعيدون النظر في أحكام

وبع�د عص�ر النب�ي Aواألئم�ةّ B
ف�إن الفقه�اء المجتهدي�ن
حي�ن يقوم�ون بعملي�ة اس�تنباط الحك�م الش�رعي ،ف�ي عصورهم
ولمجتمعاته�م ،ه�ل يتعاملون م�ع نصوص األحادي�ث والروايات
ال�واردة عن النب�ي Aواألئمة ،Bعلى أنها ك ّلها تحمل تش�ريعات
ثابت�ة دائم�ة ،أو أن فيها م�ا يحتمل صدوره اس�تجابة لحاجة ظرفية،
ولتحقي�ق مقص�د وغاية ضمن زم�ن وبيئة معينة ،مم�ا يعني إمكانية
وقف ذلك التشريع والحكم في الزمن والظرف االجتماعي الجديد؟

ف�ي الجواب ع�ن ذلك يمكن القولّ :
إن الفقه�اء جمي ًعا يؤمنون
بأن األحكام الشرعية ،وخاصة ما يرتبط بشؤون الحياة ،إنما وضعت
لمصالح العبادّ ،
وإن تأثير خصوصيات الزمان في مناطات األحكام
الشرعية حقيقة ال يمكن إنكارها ،وحسب تعبير السيد الخوئي« :إن
دخ�ل خصوصيات الزم�ان في مناط�ات األحكام مما ال يش�ك فيه
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تصورنا وق�وع مثل هذا في الش�رائع فلنتصور أن تكون
عاق�ل ،وإذا ّ
للزمان خصوصية من جهة استمرار الحكم وعدم استمراره ،فيكون
الفع�ل ذا مصلحة ف�ي مدّ ة معينة ،ثم ال تترت�ب عليه تلك المصلحة
بعد انتهاء تلك المدة ،وقد يكون األمر بالعكس»(((.
وق�ال العالمة الحلي« :األحكام منوط�ة بالمصالح ،والمصالح
تتغي�ر بتغير األوقات ،وتختلف باختالف المك ّلفين ،فجاز أن يكون
الحك�م المع ّي�ن مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به ،ومفس�دة لقوم في
زمان آخر فينهى عنه»(((.

أن الرواي�ات واألحادي�ث التي ّ
كم�ا ّ
ت�دل على وج�ود مصلحة
ظرفي�ة لبع�ض األح�كام ،وأن�ه يتوق�ف ذل�ك الحكم عندم�ا تنتفي
تش�ق هذا النهج
المصلح�ة ،كما رأينا في األحاديث الس�ابقة ،فإنها ّ
وتؤصل لهذه الممارسة االجتهادية.
للفقهاء،
ّ
يتلمس الظروف االجتماعية التي أحاطت
ويبق�ى على الفقيه أن ّ
ّ
اطم�أن بمدخليتها في
المش�رع ،ف�إذا قط�ع أو
بص�دور الحك�م من
ّ
ص�دور ذلك الحك�م ،ورأى ّ
أن الظروف االجتماعي�ة المعاصرة ال
تتحق�ق في ظله�ا المصلحة التي ّ
توخاها الحك�م وقت صدوره ،بل
ق�د يكون األمر على النقيض من ذلك ،فف�ي مثل هذه الحالة يمكن
((( البيان في تفسير القرآن ،ص.278
((( الش�يخ جعف�ر الس�بحاني ،اإلسلام ومتطلب�ات العص�ر ،ضمن كت�اب (االجتهاد
والتجديد) ،إعداد :سيد جالل الدين مير آقائي ،ج  ،1ص.44
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للفقيه إعادة النظر في التشريع الذي تضمنه النص الوارد.

وي�رى المحقق األردبيلي (ت 993ﻫ) أن تش�خيص اختالفات
األزمن�ة والظ�روف ،وتنزي�ل األحكام الش�رعية عليها ه�و الوظيفة
نصه:
المتمي�زة للفقه�اء ،يق�ول ضم�ن بحثه في صالة المس�افر م�ا ّ
«تختل�ف األح�كام باعتب�ار الخصوصي�ات واألح�وال واألزم�ان
واألمكنة واألش�خاص ،وهو ظاهر ،وباس�تخراج هذه االختالفات
واالنطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف ،امتياز أهل
العلم والفقهاء ،شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم»(((.
ويمكنن�ا رص�د مثل ه�ذه الممارس�ة االجتهادية ل�دى عدد من
الفقهاء الماضين والمعاصرين ضمن النماذج التالية:

حق المرأة
الحر العاملي في تعقيبه على الروايات التي تنفي ّ
1 .1ذكر ّ
في طلبها لصداقها بعد موت زوجها ،أو طالقه لها ،كرواية عبد
الرحمن بن الحجاج قال« :سألت أبا عبد الله ـ اإلمام الصادق
 Eـ :إن كان�ت الم�رأة ح ّي�ة فجاءت بعد م�وت زوجها تدّ عي
مقرة حتى هلك
صداقه�ا؟ فقال :ال ش�يء لها وقد أقامت مع�ه ّ
زوجها.»...

الح�ر العاملي في معرض تعقيبه عل�ى الرواية :وقد ذكر بعض
ق�ال
ّ

((( المول�ى أحم�د األردبيل�ي ،مجمع الفائ�دة والبره�ان ،ج ،3طبع�ة 1404ﻫ( ،قم:
منشورات جماعة المدرسين) ،ص.436
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علمائنا أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة بقبض المهر ك ّله قبل
الدخ�ولّ ،
وإن هذا الحدي�ث وأمثاله وردت في ذل�ك الزمان ،فإن اتفق
وجود هذه العادة في بعض البلدان كان الحكم ما د ّلت عليه ،اّ
وإل فال(((.

ومعنى ذلك ّ
حق المرأة في
أن النص ال يحمل تشري ًعا ثابتًا ،ينفي ّ
المطالب�ة بالصداق بعد وفاة الزوج أو طالقها ،وإنما هو حكم ترتب
اجتماعي ضمن مكان وزمان ،ال يس�ري اّإل في الظرف
عل�ى عرف
ّ
المشابه.
 2 .2أشار الشيخ الصدوق في كتابه (االعتقادات) إلى ّ
أن الروايات
واألخبار الواردة عن النبي Aواألئمة ،Bمما تتعلق بالصحة
والطب ،ال يمكن التعامل معها كنصوص قابلة للتطبيق في ّ
كل
نصه:
زمان ومكان ،قال ما ّ

اعتقادنا في األخبار الواردة في الطب أنها على وجوه:

ÜÜمنها :ما قيل على هواء مكة والمدينة ،فال يجوز استعماله في
سائر األهوية.
ÜÜومنها :ما أخبر به العالم Bعلى ما عرف من طبع السائل ولم
يتعدّ موضعه ،إذ كان أعرف بطبعه منه(((.
((( وسائل الشيعة ،ج ،21ص .258
((( الش�يخ الص�دوق ،االعتق�ادات ،الطبع�ة الثاني�ة 1414ﻫ( ،بي�روت :دار المفيد)،
ص.115
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وعلى نفس الروايات ع ّلق الش�يخ المفي�د في تصحيح االعتقاد
قائًل�اً « :وق�د ينج�ع في بع�ض البالد م�ن الدواء من م�رض يعرض
لهم ،ما يهلك من اس�تعمله لذلك المرض من غير أهل تلك البالد،
ويصلح لقوم ذوي عادة ما ال يصلح لمن خالفهم في العادة»(((.
3 .3وف�ي ذات الس�ياق يرى الش�يخ محم�د مهدي ش�مس الدين:
ّ
ّ
الحث على تناول الملح قب�ل الطعام وبعده ،ليس
أن رواي�ات
س�وى حكم خاص بالوضع في المناط�ق الحارة آنذاك ،حيث
الحر الشديد ،وما يفرزه
كان الجس�م بحاجة إلى أمالح بسبب ّ
الجس�م م�ن الع�رق ،اّ
وإل فهذا الحكم ال يش�مل اليوم ش�مال
ضررا(((.
الكرة األرضية ،بل قد ُيسبب لهم ً

 4 .4س�ئل المرج�ع الديني الس�يد السيس�تاني :أ ّيهما أفض�ل زيارة
الحج المندوب؟ فأجاب بما يلي:
الحسين Eفي يوم عرفة أو
ّ
هناك روايات كثيرة ّ
تدل على أفضلية زيارة اإلمام الحس�ينE
ّ
ولعل األمر يختلف باختالف الظروف واألحوال(((.

((( الش�يخ المفي�د ،تصحيح اعتقادات اإلمامية ،الطبعة الثاني�ة 1414ﻫ( ،بيروت :دار
المفيد) ،ص.144
((( حيدر حب الله ،نظرية الس�نة في الفكر اإلمامي الش�يعي ،الطبعة األولى 2006م،
(بيروت :دار االنتشار) ،ص .738
((( السيد علي الحسيني السيستاني ،مناسك الحج وملحقاتها ،ص.62
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دور الزمان والمكان في اال�ستنباط
تحت هذا العنوان كتب المرجع الديني الش�يخ جعفر السبحاني
بح ًث�ا ق ّي ًما ش�ارك به في أح�د المؤتمرات العلمية ،وط�رح فيه رؤيته
حول هذا الموضوع ،مؤ ّكدً ا ّ
أن الظروف المختلفة هي عنوان وعامل
ّ
مس�تقل يبعث الفقيه عل�ى اإلمعان في بقاء التش�ريع أو زواله ،ومن

دون أن يكون في النّص الوارد إشارة إلى هذا التغيير ،إذ يكون التغيير
ٍ
حينئذ مستندً ا إلى النّص ،كما أن عنوان اختالف الظرف مغاير لعنوان
حكما ثانو ًيا ،ومعنى ذلك أن الحكم
االضطرار والحرج ،الذي ينتج
ً
حكما
الجديد الذي يس�تنبط اس�تجابة لتأثير الزمان والمكان يصبح
ً
حكما ظاهر ًّي�ا وال ثانو ًّيا ،ومثاله الحكم بجواز
أول ًّي�ا واقع ًّيا ،وليس
ً
بيع الدم أو المني ،أو س�ائر األعيان النجس�ة الت�ي ينتفع بها في هذه
محر ًما ،لعدم وجود نفع محلل
األيام ،وكان بيعها في الزمن السالف ّ
واقعي،
له�ا ،أما وقد أصبحت لها منافع محلل�ة ،فجواز بيعها حكم
ّ
مستخرجا من باب الضرر والحرج.
وليس ظاهر ًّيا وال
ً
ويقرر الش�يخ الس�بحاني :أن األحكام الشرعية تابعة للمالكات
ّ
والمصالح والمفاس�د ،ثم يش�ير إل�ى ّ
أن الفرصة متاح�ة أمام الفقيه
الس�تنباط تغيي�ر ف�ي الحكم ،إذا كان الش�رع قد ح�دّ د مناط الحكم
ومالكه ،مستشهدً ا بتحريم الشرع بيع وشراء الدم لعدم وجود منفعة
محللة ،وهنا يمكن للفقيه اإلفتاء بجواز بيع وشراء الدم حين تصبح
للدم منفعة محللة.
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وكذلك ّ
فإن تحريم الش�رع لقطع أعض�اء الميت مالكه أن ذلك
كان يتم لغاية االنتقام والتش� ّفي ،وحين أصبح�ت هناك غاية أخرى
ه�ي زرع األعضاء لمحتاجيها من الم�رض ،أمكن تغيير الحكم من
التحريم إلى الجواز.
ولم يتعرض الشيخ السبحاني إلى ضوابط معرفة المناط والمالك
ينص الشرع على ذلك.
في األحكام من قبل الفقيه ،حين ال ّ

لكنه ذكر أمثلة ألحكام ش�رعية تقتضي المتغي�رات االجتماعية
مشيرا
إعادة النظر فيها ،وإن لم ينص الشرع على مالكاتها ومناطاتهاً ،
إلى ّ
أن التغيير قد يقتصر على آليات وأس�لوب تنفيذ تلك األحكام.
وهنا يتضح الحذر والتح ّفظ في تناوله لهذه المسألة.
ومن األمثلة التي ذكرها في هذا السياق:

1 .1م�ا تضافرت علي�ه النصوص م�ن حل ّية األنفال للن�اس ،ومنها
اآلج�ام واألراض�ي الم�وات ،وق�د كان انتف�اع الن�اس بها في
األزمن�ة الماضي�ة ال ي�ورث مش�كلة ف�ي المجتم�ع ،لبس�اطة
األدوات المس�تخدمة ،لك�ن تط�ور وس�ائل العم�ل واإلنتاج،
وقي�ام الش�ركات والمؤسس�ات االقتصادي�ة ذات اإلمكان�ات
والطم�وح االقتصادي ،يس�تلزم وضع قوانين تحدّ من تش�ريع
الحل ّية الذي قررته النصوص الدينية.
2 .2وكذلك مسألة توزيع الغنائم الحربية على المقاتلين ،التي كانت
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في زم�ن النّص الدين�ي تنحصر في أدوات محدودة كالس�يف
والرمح والس�هم والفرس ،فأصبحت اليوم دبابات ومدرعات
وطائرات وبوارج بحرية فكيف يكون توزيعها على المقاتلين؟

3 .3وكذلك مس�ألة امتالك اإلنس�ان للمعادن المرك�وزة في أرضه
تبعا لها ،دون أي ٍ
قيد أو ش�رط ،كما هو رأي الفقهاء السابقين،
ّ
ً
لك�ن تطبيق هذا الحكم ف�ي هذا الزمن ،حي�ث أصبح البترول
وس�ائر المعادن ث�روة وطنية يعتمد عليه�ا اقتصاد المجتمعات
أم�ر غي�ر ممكن وال ينس�جم م�ع المصال�ح العامة
والبل�دانٌ ،
لألوطان والشعوب(((.

الفقهاء يواجهون تحدّ ي المتغيرات
يشير الباحث الفقيه الشيخ حيدر حب الله في أحد فصول كتابه
(نظرية الس�نة في الفكر اإلمامي الش�يعي) إلى ّ
أن دخول المؤسس�ة
مرورا
الديني�ة الش�يعية غمار الحياة السياس�ية ،من�ذ حادثة التنب�اكً ،
بالحركة الدستورية (المش�روطة) ،إلى انتصار الثورة اإلسالمية في
تحوالت في العقل الش�يعي لدخول�ه دائرة المتغير
إيران ،اس�تدعى ّ
السياس�ي واالقتصادي واالجتماعي ،فالعقل ال�ذي يعيش أحداث
التحول والصيرورة ،يختلف تلقائ ًّيا عن العقل الذي يعيش السكون
((( الش�يخ جعف�ر الس�بحاني ،اإلسلام ومتطلب�ات العص�ر ضم�ن كت�اب (االجتهاد
والتجديد) ،إعداد :سيد جالل مير آقائ ،ج ،1ص.92- 31
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ويبتعد عن المجريات.

وبع�د أن يناق�ش الباحث بعض المق�والت حول نزع�ة القراءة
التاريخي�ة للنصوص الديني�ة ،يرصد بع�ض اآلراء الفقهية الجديدة
البديلة آلراء فقهية كانت سائدة ،ومن تلك النماذج نختار ما يلي:
1 .1ما تقرر في الفقه من أن دية قتل الخطأ ال تكون من مال الجاني
ول�و كان غن ًّيا ،وإنم�ا تكون الدية على عاقلت�ه ،وهم قرابته من
جه�ة األب ،كاإلخ�وة واألعم�ام وأوالده�م ،وذل�ك بإجماع
فقه�اء المس�لمين ،وق�د حك�م النب�ي Aبذل�ك ،ووردت ب�ه
أحاديث وروايات .لكن فقهاء معاصرين يرون ّ
أن نظام العاقلة
ينس�جم مع ظروف الحياة الزراعية والقبلية التي كانت س�ائدة
آن�ذاك ،ومن ث�م ال معنى لهذا الحكم في العص�ر الحاضر بعد
تحول جذري في نظام الحياة العائلية واالجتماعية(((.
حصول ّ
2 .2ي�رى بع�ض الفقهاء المعاصري�ن ّ
أن الروايات الت�ي د ّلت على
حرم�ة حلق اللحية ،إنما كانت ـ كما تش�هد بذلك نصوص في
أب�واب أخرى ـ في ّ
ظ�ل اعتبار حلق اللحية عن�د العرب آنذاك
نو ًع�ا من المثل�ة التي توجب س�خرية الناس واس�تغرابهم ،أو
لتميي�ز المس�لمين عن غيرهم و ...له�ذا كان تحريمها ،ال ألن
حلق اللحية حرام في حدّ ذاته حتى لو زالت تلك الظروف(((.
((( نظرية السنة في الفكر اإلمامي الشيعي ،ص.735
((( المصدر نفسه ،ص.737
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3 .3ويرى بعض الفقهاء المعاصرين ّ
أن روايات اإلكثار من النسل،
وما جاء ح ًّثا على التناس�ل وتكثير س�واد المس�لمين ،إنما كان
في سياق ذلك الزمن ،حيث كان المسلمون قلة ،فكان التناسل
ضرور ًّي�ا لهم ،باعتبار ّ
أن العدد كان يمثل قوة لألمة في الحرب
وغيره�ا .أ ّما اليوم فاألم�ور اختلفت ،فلم تعد الكث�رة العددية
معيار القوة ،ولم يعد المس�لمون بحاجة إلى عدد أكبر ،لهذا ال
تجري تلك الروايات اليوم(((.
 4 .4ما يثيره بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين في مسألة الزكاة،
وأن تعيينه�ا ف�ي الموارد التس�عة ،من التمر والش�عير والحنطة
والزبي�ب ،وم�ن اإلبل والبق�ر والغن�م ،ومن النقدي�ن الذهب
والفض�ة ،إنم�ا كان ألنها مص�در أرزاق الناس آن�ذاك ،وحيث
تغ ّي�رت حرك�ة االقتصاد ،أصبح�ت موارد أخ�رى تمثل الثقل
األكب�ر ف�ي الحي�اة االقتصادية ،فال ُب�دّ من الخ�روج عن ذلك
التحديد(((.

5 .5يذه�ب فريق م�ن الفقه�اء إل�ى اعتب�ار الروايات الت�ي تحصر
تحريم االحتكار بستة أشياء (الحنطة والشعير والتمر والزبيب
تعبيرا عن الشيء المحتاج إليه في المجتمع
والسمن والزيت) ً
تختص بها،
آنذاك ،أما وقد تغ ّير الحال ،فإن حرمة االحتكار ال
ّ
((( نظرية السنة في الفكر اإلمامي الشيعي ،ص.738
((( المصدر نفسه ،ص .739
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تع�م مطلق األطعمة المتداولة ،أو مطل�ق ما يحتاجه الناس
بل ّ
ولو من غير األطعمة(((.

وإل�ى جان�ب ه�ذه النم�اذج م�ن اآلراء الفقيه�ة الجدي�دة التي
اقتبس�ناها من كتاب الش�يخ حي�در حب الله ،نضي�ف نماذج أخرى
لفقهاء آخرين:
 6 .6دعا المرجع الراحل الس�يد محمد الشيرازي سنة 1394ﻫ إلى
تطوير المش�اعر المقدس�ة في الحج ،بأن يكون المطاف حول
الكعبة طوابق متعددة ،وكذلك المسعى ،وأن تكون الجمرات
بأسا
طبقات ،وأن تبنى عرفات والمزدلفة ومنى طبقات ،ولم َي َر ً
من الناحية الشرعية في كل ذلك ،بينما ال يزال فقهاء يتح ّفظون
على جواز أداء المناسك في الطوابق المضافة لهذه المشاعر.

وينطلق الس�يد الش�يرازي في دعوت�ه من أن الظ�روف الجديدة
ستتيح لماليين المس�لمين الذهاب إلى الحج ،وال يمكن استيعاب
هذه الماليين مع بقاء المشاعر على وضعها السابق.
وق�د أص�در دعوته ضمن كت ّي�ب بعنوان (لكي يس�توعب الحج
عش�رة ماليين) ،وفي عام 1418ﻫ أع�اد طرح رأيه في كتاب بعنوان
(ليحج خمسون مليونًا ّ
كل عام).
كم�ا أف�رد الس�يد الش�يرازي (1422-1347ﻫ) في موس�وعته

((( نظرية السنة في الفكر اإلمامي الشيعي ،ص .739
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الفقهية الكبي�رة ( )150مجلدً ا ،بعض المجلدات لبحث المس�ائل
الفقهي�ة ضم�ن عناوين جدي�دة ،مثل« :فق�ه البيئة»« ،فق�ه المرور»،
«فقه النظافة»« ،فقه اإلعالم»« ،فقه الحقوق»« ،فقه االجتماع»« ،فقه
االقتصاد»« ،فقه السياسة».

7 .7يرى المرجع الشيخ يوسف الصانعي أن المستفاد من التفاسير
والكت�ب الحديثي�ة والتاريخي�ة أن الس�ائد زمان ن�زول اآليات
القرآنية كان الربا االس�تهالكي ،س�واء شرطت الزيادة في بداية
الق�رض ،وهو ما يع ّبر عنه الفقه اإلسلامي :القرض بالش�رط،
أو كان�ت مقابل� ًة للتأخير في التس�ديد عن زمان دف�ع الدين أو
تقسيطه ،وبنا ًء عليه ،يطالب المقرض المقترض بمبلغ إضافي
عندم�ا ّ
يحل موعد الدين دون أن يتمكّن األخير من دفع المبلغ
المستحق عليه.
ّ
المجال{:وإِن ك َ
َان ُذو ُع ْس َرة َفنَظِ َر ٌة
يقول القرآن الكريم في هذا
َ
إِ َلى َم ْي َس َرة}[س�ورة البقرة ،اآلية ،]280 :وه�ذا القانون القرآني مطابق تمام ًا
للمعطي�ات العقالني�ة وما يفهم�ه العقالء ،من أنّه ال ُب�دّ من اإلمهال
ف�ي القرض حتى الحدود المتعارف�ة ،فإذا لم يعمل المقرض عندها
اً
مش�مول
به�ذا القان�ون الديني ،بل طال�ب بالربا والزيادة فإنّه يكون
نس�ميه:
لآلي�ات والرواي�ات المذكورة س�لف ًا ،وهذا هو بالضبط ما
ّ
الربا االستهالكي.

اّإل ّ
نتص�ور فرضي� ًة أخ�رى م�ن
أن العص�ر الحدي�ث جعلن�ا
ّ

����� �����������������������

51

مختصات
المعامالت ،ندر في الماضي وجود مثيل لها ،بل تعدّ من
ّ
المتط�ورة المعاص�رة ،وه�ذه الفرضي�ة الت�ي غ�دت الي�وم
الحي�اة
ّ
المتمول إلى رأس�مال إضافي
واقع� ًا ،تتم ّثل فى حاجة الرجل الغني
ّ
المجمعات الس�كنية ،أو يبني به
الس�تثماره اقتصادي ًا ،كأن يش�يد به
ّ
يؤس�س مدجن� ًا للحيوانات ،...فهو يملك ـ
المصانع والمعامل ،أو ّ
حسب الفرض ـ مبلغ ًا كبير ًا من المال ،ويرى نفسه قادر ًا على إنجاز
مث�ل هذه المش�اريع االقتصادية الضخمة ،اّإل أنّ�ه يقترض مبلغ ًا من
المال إلكمال رأسماله.

نسميه :الربا اإلنتاجي االستثماري ،أي
هذا النوع من الربا هو ما ّ
ّ
إن الم�ال في هذا الربا يصرف في إط�ار دفع عجلة االقتصاد وتنمية
اإلنتاج.

ولتأكي�د رأي�ه ح�ول إباح�ة الرب�ا االس�تثماري يضي�ف الش�يخ
الصانعي :جاء في روايات تحريم الربا ذكر علل وأسباب للحرمة ال
تنطبق على الربا اإلنتاجي االس�تثماري ،فقد ذكرت بعض الروايات
ّ
أن عل�ة تحري�م الرب�ا رك�ود االقتص�اد ،وتعطيل المعاملات ،ففي
وسائل الشيعة عن هشام بن الحكم :أنّه سأل أبا عبد الله Eعن ع ّلة
تحريم الربا فقال« :إنَّه لو كان الربا حالالً لترك الناس التجارات وما
فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحالل،
يحتاج�ون إليهّ ،
وإلى التجارات من البيع والشراء ،فيبقى ذلك بينهم في القرض».
حرم الله
وهك�ذا ،ينقل زرارة عن اإلمام الصادق Eقوله« :إنّما ّ
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الربا لئال يذهب المعروف».

وم�ن الواض�ح أن الرب�ا اإلنتاج�ي لي�س فق�ط ال يس� ّبب ركود ًا
اقتصادي� ًا ال ب�ل يس�اهم في ّ
ضخ عجل�ة االقتصاد بالح�راك ،ويبث
روح ًا متنامي ًة في حركة اإلنتاج أيض ًا(((.

وللش�يخ الصانع�ي عدد م�ن اآلراء الفقهي�ة الجريئة الت�ي انفرد
بالقول بها كإرث غير المس�لم من المس�لم ،ووجوب طالق الخلع
على الرجل ،ومس�اواة الدية بين الرجل والمرأة والمس�لم والكافر،
ومس�اواة الرج�ل والمرأة والمس�لم وغيره في القصاص ،ومس�ائل
أخرى.

((( الربا االس�تثماري ،طب ًقا لنظريات المرجع الديني الشيخ يوسف الصانعي ،مؤسسة
فقه الثقلين الثقافية 1426ﻫ ،ص .43-29

أضاحي ّ
الحج وضرورة االجتهاد الجديد

يبل�غ عدد الحجاج في هذه الس�نوات زهاء مليون�ي حاج ،وهو
ّ
مرش�ح للزيادة كل عام ،ويذبح كل حاج أضحيته صباح يوم العاشر
م�ن ذي الحجة (عيد االضحى) ،كجزء واجب من مناس�ك الحج،
فيك�ون عدد األضاحي أكثر م�ن مليوني رأس من الغنم ،وقليل منها
م�ن اإلبل والبقر ،هذا العدد الضخم من األضاحي في زمن محدود
ومكان مع ّين ،يجعل إمكانية االستفادة منها محدودة ،ويكون مصير
معظم األضاحي التلف والهدر.
في العصور الس�ابقة كان ع�دد الحجيج مح�دو ًدا ،وكان يمكن
االس�تفادة من معظ�م األضاحي من قبل الحجاج أنفس�هم ،وأهالي
مك�ة وأطرافه�ا ،بل كان بع�ض الحجيج يقوم بتجفي�ف كميات من
لحوم األضاحي ليأخذوها إلى بلدانهم.
أ ّما اآلن فهناك هدر كبير للثروة الحيوانية يحصل ّ
كل عام في موسم
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الحج ،يبلغ ما ال ّ
يقل عن  20مليون كغم من اللحم ،إذا قدّ رنا متوسط
وزن األضحية  10كغم ،وتصل قيمتها إلى حوالي  300مليون دوالر،
دوالرا على ّ
األقل ،وذلك هو ما
إذا قدّ رنا متوسط قيمة األضحية 150
ً
يدفع الواعين والغيارى للتفكير في معالجة هذا األمر.

وق�د أنش�أت حكوم�ة المملك�ة مش�رو ًعا لإلف�ادة م�ن اله�دي
واألضاحي منذ عام 1403ﻫ 1983 -م ،وأسندت مهمة إدارته إلى
البنك اإلسلامي للتنمية ،وتش�رف على أعمال المش�روع عدد من
الجهات الحكومية ،حيث يعمل في إطار المش�روع ّ
كل عام حوالي
( )4000ف�رد من القوى العاملة ،بهدف توزيع لحوم األضاحي إلى
المستحقين داخل المملكة وخارجها.

عاجزا عن استيعاب عدد
مهم عظيم ،لكنه ال يزال
ً
وهو مش�روع ٌّ
األضاح�ي كاملة ،وبع�د أكثر من ثالثين عا ًما على تأسيس�ه وتطوير
قدرات�ه وإمكاناته ،ال يكاد يس�توعب حتى نص�ف كمية األضاحي.
وذلك ألنه يواجه ضغط الزمان والمكان.
من ناحية أخرى ،فإن كلفة االستفادة من األضحية ليست قليلة،
إذا أخذنا بعين االعتب�ار ،تكاليف التبريد والنقل ،وإدارة العملية في
خاصة ّ
وأن تجهيزات المشروع موسمية وليست
مختلف المراحلّ ،
دائما.
مشرو ًعا إنتاج ًّيا ً
ّ
إن ذلك يس�توجب دراس�ة المش�كلة والبحث ع�ن حلول تحدُّ
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الملحة لدى معظم
م�ن هذا الهدر لثروات األمة ،مع الفقر والحاجة
ّ
شعوبها ومجتمعاتها.
ومن أوائل العلماء الذين استوقفهم هذا الموضوع الفقيه الشيخ
محمد جواد مغنية (1322ﻫ ـ 1400ﻫ) حيث نش�ر اً
مقال في مجلة
(رسالة اإلسالم) التي كانت تصدر من القاهرة في عدد كانون الثاني
س�نة 1950م تحت عنوان «هل تع ّبدنا الشرع بالهدي في حال يترك
فيها للفساد».
وقد أعاد صياغة تس�اؤله في مقاله بما خالصته :هل أن الش�ارع
المعص�وم عن العبث تع ّبد حجاج بيته الحرام بالذبح بقصد التقرب
إليه حتى مع علم الحاج بمآل ذبيحته إلى الحرق والطمر والتلف؟

ق�رر الش�يخ مغني�ة أن المفهوم م�ن وجوب اله�دي أنه الذي
و ُي ّ
تعورف بين الناس إمكان األكل واإلطعام منه ،فلس�ان الدليل الذي
ّ
ضحّ ،
فإن الناس تفهم منه األضحية
دل على وجوبه كلس�ان قولكِّ :
حيث يمكن األكل واإلطعام ،أ ّما التعبد بإراقة الدماء على ّ
كل حال،
فبعيد عن األذهان ،لهذا يتس�اءل الناس مستغربين :هل أراد الشارع
الهدي في حال ضياع لحمه وطمره في بطن األرض؟
ص�ر الش�يخ مغنية على تقري�ر فكرته بأن الش�رع أمر بالهدي،
و ُي ّ
وليس له في معنى الهدي حقيقة ش�رعية ،فلا ُبدّ من انصراف األمر
إلى الحقيقة العرفية ،وهو ما كان هناك آكل و ُمطعم ،كما كانت عليه
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الحال في عهد الرسول Aوأصحابه.

ويضي�ف قائلاً  :نعلم عل�م اليقين ّ
أن الذبح المس�تلزم للطمر أو
سمى هد ًيا في عرف الناس ،مع قطع النظر عن الحكم،
اإلحراق ال ُي ّ
وال ّ
أقل من الشك في الصدق وصحة التسمية.

ثم يتقدم الشيخ مغنية خطوة أخرى في مناقشته ،بأنه حتى لو ُس ّلم
اً
أن الهدي يصدق في حالة الطمر أو اإلحراقّ ،
ج�دل ّ
فإن ذلك يعني
عدم تطبي�ق األمر باألكل واإلطعام الوارد في قول�ه تعالىَ { :ف ُك ُلوا
ِمن َْه�ا َو َأ ْط ِع ُموا} [س�ورة الحج ،اآلية ]36 :والرواي�ات الدالة على ذلك وما
ن�ص عليه الفقهاء م�ن وج�وب األكل والتفريق من اله�دي ،وبينوا
ّ
مقدار ما ُيؤكل و ُيطعم.
وأخيرا يرى الشيخ مغنية ّ
أن الحكم إما سقوط التكليف بالذبح لعدم
ً
وجود بديل مأمور به ،أو التصدق بثمنه من باب االحتياط ،على اّأل ينوي
الح�اج بصدقته ه�ذه البدل عن اله�دي ،بل القربة المطلقة ،ويس�تأنس
لذلك بما قاله الفقهاء من التصدق بثمن األضحية إن لم تتوفر(((.

وبعد ما يقارب الخمس�ين عا ًما على دعوة الش�يخ مغنية إلعادة
النظر في المسألة ،تناولها المرجع الديني البارز في قم الشيخ ناصر
مكارم الش�يرازي في بحث ُح ّرر وطبع ضمن رس�الة مستقلة تحت
((( محمد جواد مغنية ،اإلسالم مع الحياة ،الطبعة الثالثة 1979م( ،بيروت :دار العلم
للماليين) ،ص.206 – 195
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عنوان (حكم األضحية في عصرنا) بدأه بمش�اهداته وانطباعاته عما
تش�رفت بزيارة بيت الله
يحص�ل في أداء هذا النس�ك قائلاً « :حينما ّ
الح�رام ألول م�رة وفي منى ذهبت إلى المس�لخ ألش�اهد عن قرب
عملية نحر األضاحي يوم العيد ،فإذا بي أواجه مشهدً ا عجي ًبا ،حيث
رأيت أن اآلالف المؤلفة من أشلاء األنعام من ّ
الشياه والبقر واإلبل
قد غطت أرض المسلخ ،بحيث كان من الصعب العبور من خاللها،
في حين كانت ش�مس الحجاز الحارقة تلهب بحرارتها ّ
كل ش�يء،
وتس�بب في تع ّفنها تدريج ًيا ،دون أن يستفيد منها أحدٌ من الناس ،ال
سيما المساكين.

وتبادر الحكومة الس�عودية من أجل أن تمنع انتش�ار األوبئة بين
الحجي�ج إل�ى دفنه�ا ،رغم م�ا يعترض ه�ذا العمل م�ن صعوبات،
كم�ا الحظت وجود ع�دد من الفق�راء المعوزين ينقل�ون أجزا ًء من
األضاح�ي خارج المس�لخ ،لكن ال تتجاوز نس�بة م�ا يقتطعونه من
األضاحي في أحسن األحوال عشرة بالمئة ،فيتلف الباقي بالدفن أو
الحرق! ّ
ولعل الكثير من األفراد الذين يدخلون المسلخ ويشاهدون
الوضع فيه يتس�اءلون في أنفسهم :عن رأي الشرع المقدّ س في هذه
الظاهرة وموقف الفقهاء ومراجع الدين منها ،وهل هي من المسائل
(((
المستحدثة أم أنها كانت منذ عصر المعصومين وفقهاء السلف؟

تقري�را لمحاضرة آية الل�ه العظمى
((( أحم�د القدس�ي ،حك�م األضحية ف�ي عصرنا،
ً
مكارم الشيرازي ،الطبعة الثانية 1418ﻫ( ،قم) ،ص.7-5
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هذا المش�هد ال�ذي أثاره دفع�ه إلى البحث في المس�ألة ،ليصل
إل�ى النتيجة التالية :أنه إذا أمكن الذبح في منى ،أو قربها من أراضي
الح�رم ،وصرف األضحية في مصارفها ،فه�و الواجب ،وكذلك لو
أمك�ن نقل اللح�وم إلى حيث يس�تفاد منها ،أما إذا ل�م يمكن ذلك،
وكان مصي�ر األضحي�ة إل�ى اإلتلاف أو اإلح�راق ،يمك�ن الق�ول
بس�قوط الذب�ح ،واألح�وط وجو ًب�ا ع�زل ثمنها ،ث�م اإلتيان بس�ائر
أي ٍّ
محل آخر ،خالل ش�هر ذي
المناس�ك ،ثم الذبح في الوطن ،أو ّ
الحجة ،واألولى في صورة اإلمكان ،التنس�يق للذبح يوم األضحى
في وطن الحاج ليصرف لحمها في مصارفها(((.

وينطلق الش�يخ مكارم في رأيه هذا من ّ
أن المس�تفاد من اآليات
ال�واردة ف�ي حك�م األضحي�ةّ ،
أن األضحي�ة المطلوب�ة إنم�ا هي ما
مج�رد إراقة ال�دم ،يقول
يص�رف لحومه�ا للفقراء والمس�اكين ،ال
ّ
ِ
ِ
ِ
م ْعت َّر} [س�ورة الح�ج ،اآلية]36 :
تعال�ىَ { :ف ُك ُل�وا من َْها َو َأ ْطع ُم�وا ا ْل َقان َع َوا ْل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ير} [س�ورة الحج ،اآلية:
ويق�ول تعالىَ { :ف ُك ُلوا من َْها َو َأ ْطع ُموا ا ْل َبائ َس ا ْل َفق َ
 ]28وكذل�ك م�ا رواه الصادق Eعن رس�ول الله Aأنّ�ه قال« :إنما
جعل هذا األضحى لتش�بع مساكينكم من اللحم فأطعموهم» .وهو
بهذا يتفق مع ما طرحه الشيخ مغنية.
ثم يدعم الش�يخ م�كارم رأيه بما تفرضه المتغي�رات االجتماعية،
من واقع ال يشبه عصر النبي Aواألئمة ،Bوذلك لق ّلة عدد الحجاج
((( حكم األضحية في عصرنا ،ص.10-9
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وكثرة المس�تحقين يوم�ذاك ،بحيث كانت لح�وم األضاحي يصرف
جميعها في أ ّيام الحج ،وإلى ما قبل ّ
أقل من قرن من الزمان كان األمر
كذلك .لذلك تش�ير الروايات إلى ّ
أن النبي Aنهى عن ا ّدخارها أكثر
م�ن ثالث�ة أ ّيام ،وذل�ك لكثرة المس�تحقين ،ثم أجاز ذل�ك حين ق ّلت
الحاج�ة كم�ا ورد عن الباقر Eق�ال« :كان النبي Aنه�ى أن تحبس
لحوم األضاحي فوق ثالثة أيام من أجل الحاجة ،فأما اليوم فال بأس».

كما يستفاد من روايات أخرى النهي عن إخراج لحوم األضاحي
م�ن منى لكثرة المحتاجين فيها ،ثم جاءت روايات تجيز بعد أن زاد
الحجيج ّ
وقل المس�تفيدون ،كما في رواية ع�ن اإلمام الصادق:E
«كنّ�ا نقول :ال يخرج منها بش�يء لحاجة الناس إلي�ه ،فأما اليوم فقد
كثر الناس فال بأس بإخراجه».

ثم يقارن الش�يخ مكارم هذا المش�هد في الماضي بمشهد اليوم،
حيث تتعذر االس�تفادة من لحوم األضاحي ف�ي منى ،ويؤول أمرها
إل�ى التل�ف ،ه�ذا التغ ّير ف�ي الظ�روف واألوضاع يس�توجب إعادة
النظر في المس�ألة ،حيث يصعب القبول ّ
بأن ما يجري يطابق المراد
الشرعي من األضحية.
ويصل الشيخ مكارم إلى القول ّ
بأن ما يجري من ذبح األضاحي
م�ع دفنه�ا أو إحراقها ،ه�در للثروات واإلمكان�ات وهو من أوضح
المحرم شر ًعا.
مصاديق اإلسراف والتبذير
ّ
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متس�ائلاً  :فه�ل يرض�ى الش�ارع الحكي�م بمث�ل هذا اإلس�راف
الفاحش؟
مضي ًف�ا إل�ى أدلت�ه ك�ون الذب�ح حال ًّيا ال يج�ري في من�ى وإنما
خارجها وبال مصرف صحيح ،فلماذا ال يكون في أي ٍ
(((
بلد آخر؟
ّ

وبعد حوالي عش�ر س�نوات من طرح هذا المرجع لرأيه في قم،
خرج صوت ألحد فضلاء حوزة النجف العلمية يتبنّى نفس الرؤية
تقري ًبا ،حيث أصدر الس�يد محم�ود المقدس الغريف�ي بح ًثا بعنوان
(الذبح خارج منى بين الواقع الحالي والدليل الفقهي) مؤيدً ا بتقديم
من أحد مراجع النجف الشيخ بشير النجفي.
وق�د خرج الس�يد الغريفي م�ن بحث�ه بالنتيجة التالي�ة :إن مالك
الذب�ح في بلد الحاج واالس�تفادة من الهدي ،أفض�ل وأقرب لواقع
اله�دي من مالك حس�ن االحتي�اط بالذبح في مكة وم�ا حولها ،مع
تلف الهدي أو وصوله لغير مستحقيه ،أو استغالله ألغراض فاسدة؛
ّ
ألن خصوصي�ة منى تس�قط بالعجز ،وثم اإلطلاق المقتضي حرية
الح�اج في الذب�ح حيثما تمكّن ،فل�و علم أن الذبح ف�ي بلده أحفظ
لحق الفقراء والمؤمنين ،فهذا يرفع مالك حسن االحتياط فضلاً عن
ّ
منشأ وجوبه(((.
((( حكم األضحية في عصرنا ،ص.42
((( الس�يد محم�ود المق�دس الغريفي ،الذبح خارج من�ى بين الواق�ع الحالي والدليل
الفقهي ،الطبعة الثانية 1428ﻫ ،ص.98-97

لماذا ّ
تتعثر محاوالت التجديد؟

الدعوة إلى التجديد واإلصالح الديني ليس�ت دعوة جديدة ،بل
أطلقها عدد من القيادات الدينية الواعية منذ مطلع العصر الحديث،
اً
وصول إلى
كالس�يد جمال الدي�ن األفغاني والش�يخ محمد عب�ده،
الس�يد محمد باقر الصدر واإلمام الخميني والسيد محمد الشيرازي
والس�يد فضل الله والش�يخ ش�مس الدين والش�يخ محم�د الغزالي
والشيخ يوسف القرضاوي وآخرين من أعالم السنة والشيعة.
وال ينك�ر أثر الجهود التي بذلها هؤالء وأمثالهم ،في إعادة الثقة
بالدين في أوساط أبناء األمة ،وإظهار جدارة اإلسالم بقيادة الحياة،
وتغيير مساحة من ذهنية وتفكير الوسط الديني.
لكن هذه المحاوالت ال تزال متعثرة ومرتبطة بجهود وإمكانات
أصحابها ،دون أن تتحول إلى مسار ومنحى في مراكز القرار والفتوى
واإلدارة الدينية على مستوى المجتمعات اإلسالمية.
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الت�أ�صيل العلمي لمقوالت التجديد
ّ
ولعل الس�بب األس�اس أن مقوالت التجديد ونظرياته لم تأخذ
مكانه�ا بعد في مناهج الدراس�ة العلمية األصولي�ة والفقهية ،حيث
يتربى طلاب العلوم الدينية في أجواء تقليدية محافظة ،ويدرس�ون
المناهج والنظريات التي أنتج معظمها علماء ما قبل العصر الحديث،
فتصاغ ذهنياتهم ،وتتشكل رؤيتهم ضمن هذا السياق.

صحي�ح أن علم�اء معاصري�ن ق�د أطلق�وا مق�والت ونظريات
تشق طريقها
جديدة في علمي الفقه واألصول ،لكنها لم تتبلور ،ولم ّ
إلى العقل الفقه�ي العام ،ومن نماذجها مقولة تأثير الزمان والمكان
على عملية اس�تنباط األحكام ،ومقولة الفرز بين األحكام التشريعية
والتدبيرية ،ومقولة منطقة الفراغ التش�ريعي ،ومقولة تاريخية النص
الديني.

ونشير هنا بإيجاز إلى الفكرة التي دعا إلى مناقشتها الشيخ محمد
مهدي ش�مس الدي�ن ،وهي ّ
أن النص�وص الديني�ة المرتبطة بحركة
الحي�اة ،قد ال تكون مطلق�ة وعامة في الزمان والم�كان واألحوال،
كم�ا هو الحال ف�ي النص�وص الش�رعية المرتبطة بالعب�ادات ،وقد
درج األصولي�ون والفقه�اء على اعتب�ار ّ
أن الوض�ع األصلي للنص
ه�و الوضع الذي وصل إليناْ ،
إن كان عا ًّما أو مطل ًقا فهو كذلك أبدً ا،
ْ
خاص�ا أو تع ّب�دً ا فهو كذلك أب�دً ا ،وال يرفع اليد عن إطالقه
وإن كان ًّ

ديدجتلا تالواحم رّثعتت اذامل
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مخص�ص ،أو مق ّي�د ،أو مل� ٍغ
أو عموم�ه أو خصوص�ه ،اّإل بدلي�ل
ّ
للخصوصية ،يسمح بالتعميم واإلطالق.

وي�رى ش�مس الدين ّ
أن هذا المب�دأ األصولي ال غب�ار عليه وال
ريب فيه ،لكنه يدعو للنظر والمناقش�ة في إطالقية هذا المبدأ وثباته
بالنسبة إلى جميع النصوص التشريعية.
ويتساءل :هل جميع نصوص السنة ـ في غير العبادات ـ تُع ّبر عن
تش�ريعات ثابتة ف�ي عمومها أو إطالقها أو خصوصه�ا ،أو تقييدها،
بحيث ال يمك�ن تكييفها بتخصيصها أو تقييده�ا بالحاالت الطارئة
عل�ى المجتم�ع واألم�ة ،ال بالعناوي�ن الثانوي�ة ،ب�ل باعتب�ار أصل
التشريع؟
ففي الشريعة نصوص تشريعية ثابتة ومطلقة في الزمان والمكان
واألحوال ،وفيها نصوص تع ّبر عن تشريعات اقتضتها ظروف الزمان
أو المكان أو األحوال ،فهي نسبية بنسبية ظروفها وأحوالها ومكانها
وزمانها.

وفي هذه الحالة يرى ش�مس الدي�ن ّ
أن على الفقهاء ـ في عملية
االجتهاد واالس�تنباط ـ اّأل ينظروا إلى النص على أنه تش�ريع مطلق
اً
عل�ى ّ
مج�ال للنظر في كونه تش�ري ًعا
كل ح�ال ،عليهم أن يفس�حوا
«نس�ب ًّيا» لح�ال دون حال ،وظ�رف دون آخ�ر ،وأن يبذلوا جهودهم
في اكتش�اف حقيقة الحال من هذه الجهة ،اّ
وأل يكتفوا بكون النص
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ومجر ًدا عن الخصوصي�ات ،في الحكم بإطالقه
وص�ل إلينا مطل ًق�ا
ّ
ف�ي الزمان والم�كان واألحوال واألقوام ،وش�ريعة لألم�ة ك ّلها في
جمي�ع أزمانها وأحوالها وظروفها وتق ّلباته�ا ،فيجمدوا عليه كذلك
في مقام االستنباط.
ويضي�ف ش�مس الدي�نّ :
ع�زز ه�ذه النظ�رة
إن مم�ا ينبغ�ي أن ُي ّ
نص علي�ه كثير من أعاظم
«المتحرك�ة» إلى النصوص التش�ريعية ما ّ
الفقه�اء م�ن ّ
الش�رعي» المقتض�ي للجم�ود على النص
أن «التع ّب�د
ّ
معل�وم في باب العبادات فق�ط .وأما في أبواب المعامالت بالمعنى
األعمّ ،
الشرعي» غير معلوم الثبوت فيها ،بل معلوم عدم
فإن «التع ّبد
ّ
ّ
الثبوت في جميعها(((.
ه�ذه المق�والت وأمثالها لو بذل جهدٌ ٍ
كاف في الوس�ط العلمي

لمناقشتها وبلورتها وتقعيدها علم ًّيا ،لتصبح كسائر القواعد والمباني
لتوجهات
األصولية والفقهية ،ألمكن لها أن تعطي دف ًعا
كبيرا ّ
وزخما ً
ً
التطوير والتجديد.
الصعيد ،ومن
وهن�اك عوامل أخ�رى تجب معالجتها على ه�ذا ّ
أبرزها عامالن ،هما :غياب مؤسس�ات البحث العلمي ،وصعوبات
التعبير عن الرأي الجديد.

((( الش�يخ محمد مهدي ش�مس الدي�ن ،مجال االجته�اد ومناطق الفراغ التش�ريعي،
مجلة المنهاج ،العدد الثالث ،الس�نة األول�ى  ،1996ص( ،30-7بيروت :مركز
الدراسات اإلسالمية).
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غياب م�ؤ�س�سات البحث العلمي
فالفقيه ال يزال فر ًدا يدرس ويبحث ليس�تنبط األحكام الش�رعية
بقدرات�ه الذاتية ،وجهوده الفردية ،ال تتوفر حوله مؤسس�ات علمية،
تس�اعده بتهيئ�ة مس�تلزمات البح�ث ،والمعلومات الت�ي يحتاجها،
وتدعمه بالدراس�ات التخصصي�ة لمعرفة الموضوع�ات الخارجية
التي يريد اإلفتاء حولها.
فمثًل�اً حي�ن يحت�اج الفقي�ه إل�ى معرف�ة الظ�روف االجتماعي�ة
ٍ
مس�ألة ما ،فإن
التاريخي�ة الت�ي أحاطت بصدور النّص الش�رعي في
ذلك يس�تلزم بح ًث�ا خارج إطار علمي الفق�ه واألصول ،قد ال يكون
مقدورا لذلك الفقيه.
القيام به
ً
وكذل�ك حين يحتاج الفقيه إلى تش�خيص الموضوع الخارجي
ل ُيحدّ د الحكم الشرعي تجاههّ ،
فإن ذلك يتطلب بح ًثا ميدان ًّيا لمعرفة
حيثي�ات وواقع الموضوع ال�ذي يراد تنزيل الحكم الش�رعي عليه.
مقدورا للفقيه إن لم تدعمه خبرات مساعدة .لذلك
وهذا قد ال يكون
ً
نجد إجابات الفقهاء حول بعض المسائل تتحدث بلغة الفروضات
(إذا كان كذا فالحكم كذا).

�صعوبات التعبير عن الر�أي الجديد
1 .1بس�بب حالة الركود والسكون التي سادت األجواء الدينية لزمن
ف الناس ما عرف�وه من آراء وفتاوى ،وأصبحت كأنها
طوي�ل ،ألِ َ
مس ّلمات دينية ال تقبل التغيير والتبديل.
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ّ 2 .2
وألن هن�اك تحذي�رات دينية من البدعة واالبت�داع في الدين بأن
ّ
تضخم هذا الهاجس في أوس�اط
يض�اف إلي�ه ما ليس منه ،فق�د
معو ًقا لإلب�داع والتجديد ،وطرح الرأي
المتد ّيني�ن ،حتى أصبح ّ
الجدي�د ال�ذي ليس هو إدخال ش�يء من خارج الدي�ن ،إنما هو
اجتهاد في فهم النّص الديني.

3 .3الشعور بالضعف واالنكس�ار تجاه الحضارة الغربية ،واالستياء
كبيرا في أوساط المتد ّينين،
من عدوان دولها على األمة ،و ّلد قل ًقا ً
أي مظهر للتأثر بهذه الحضارة والتبعية لها ،لذلك قد ينظر
تج�اه ّ
أي رأي جديد نظرة ريبة وشك.
إلى ّ
4 .4وحي�ث ّ
إن م�ن الطبيعي أن تك�ون في األوس�اط الدينية حاالت
تناف�س ،وتض�ارب مصال�ح ،ف�إن التش�هير بال�رأي الجدي�د،
سالحا في ميادين التنافس
والتش�كيك في القائلين به ،قد يصبح
ً
والصراع بين أطراف الساحة الدينية.

لهذه األس�باب وربما ألس�باب أخرى يتح ّفظ بعض الفقهاء من
اقتح�ام مجاالت التفكي�ر والتنظي�ر المؤدية إلى إنت�اج رأي جديد،
وعندم�ا يقتن�ع بعضهم برأي يخالف الس�ائد والمأل�وف ،فإنه قد ال
يتج�رأ على إعالنه وطرحه ،توق ًي�ا للمحاذير والصعوبات .ويتداول
ّ
هؤالء في أوساطهم مقولة «ما ّ
كل ما يعلم يقال» ،والشعر المنسوب
لإلمام علي بن الحسين زين العابدين:E
جوهر ِعل ٍم لو أبوح ِ
ِ
ِ
ِ
بـه
يا ُر َّب
الو َثنـا
ُ
َلق َيل لي :أنت م ّمن َيع ُبد َ
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َحل ٌ
والَست ّ
رجال مسلمون دمي

أقبح مـا يأتونـه َح َسنـا
َي َرون َ

(((

وينقل الش�هيد الش�يخ مرتضى مطهري عن المرجع األعلى في
زمانه في إيران الس�يد حس�ين البروج�ردي (1380 -1292ﻫ) أنه
أهم وأعلى»(((.
كان يقول« :التقية من أصحابنا ّ
وليس ذلك غري ًبا ّ
فإن السيد محسن الحكيم (1390 -1306ﻫ)
كان المرجع األعلى في العراق حينما أفتى بطهارة أهل الكتاب ،مع
ذلك واجهته عاصفة من االعتراض.

وح�ول ه�ذه المس�ألة يقول الش�يخ محمد ج�واد مغني�ة« :وقد
عاص�رت ثالثة مراج�ع كبار من أهل الفتيا والتقلي�د ،األول كان في
النجف األش�رف ،وهو الش�يخ محمد رضا آل يس ،والثاني في قم،
وهو السيد صدر الدين الصدر ،والثالث في لبنان ،وهو السيد محسن
وأس�روا بذلك إلى من يثقون به،
األمين ،وقد أفتوا جمي ًعا بالطهارة،
ّ
كثيرا من فقهاء
ولم يعلنوا خو ًفا من
ّ
المهوش�ين ،وأنا عل�ى يقين بأن ً
اليوم واألمس يقولون بالطهارة ،ولكنهم يخشون أهل الجهل»(((.
((( س�ليمان ب�ن إبراهيم القن�دوزي ،ينابي�ع الم�ودة ،ج ،1الطبعة األول�ى( ،بيروت:
مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص.21
((( مرتضى مطهري ،المش�كلة األس�اس مع جماعة علماء الدين ،سلسلة محاضرات
في الدين واالجتماع( ،بيروت :دار التعارف للمطبوعات ودار الرس�ول األكرم)،
ص.64
((( محمد جواد مغنية ،فقه اإلمام الصادق ،ج  ،1الطبعة السادس�ة 1413ﻫ( ،بيروت:
دار التيار الجديد) ،ص.33
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وحينما أفتى اإلمام الخميني بجواز لعب الش�طرنج بدون قمار،
وجواز بيع وش�راء اآلالت الموسيقية ذات االستخدامات المتعددة
بغرض االستخدام في الحالل ،أبدت بعض أوساط الحوزة العلمية
استياءها ،وكتب إليه أحد تالمذته الشيخ محمد حسن قديري رسالة
لمناقش�ة الفتوى ،ولمطالب�ة اإلمام الخميني باالبتع�اد عن مثل هذه
نص�ا« :ومهما يكن فإني أرى من المناس�ب أن
الفت�اوى ،حيث قال ًّ
ين�أى س�ماحتكم عن هذا الن�وع م�ن الموضوع�ات ،وال توجد أية
ضرورة لنشرها».

فأجابه اإلمام الخميني برسالة ر ّد فيها على مناقشته ،ثم أشار إلى
موقف المعارضين لطرح مثل هذه اآلراء بقوله« :في ضوء هذا النحو
من اس�تنباط سماحتكم يجب التخ ّلي عن المدنية الحديثة بالكامل،
والعي�ش في األك�واخ أو الصح�راء إلى األب�د ...أنصحكم نصيحة
أبوي�ة ب�أن تنظروا إل�ى الله فحس�ب ،وال تتأثروا بالذي�ن يتظاهرون
والمعممين الجهلة؛ ألنه إذا قدّ ر أن ُيس�اء إلى مقامنا ومن
بالقداس�ة
ّ
والمعممين الجهلة إذا
ز ّلتنا في أعين المتظاهرين بالقداسة الحمقى
ّ
ما أعلنا ونشرنا حكم الله ،فليساء إليه أكثر فأكثر»(((.
ونقل الشيخ يوسف القرضاوي عن الشيخ محمد أبو زهرة ،وهو

((( صحيف�ة الن�ور (موس�وعة تض�م كل م�ا صدر ع�ن اإلم�ام الخميني م�ن خطابات
وكتابات) ،ج ،21الطبعة األولى 1430هـ( ،طهران :مؤسس�ة تنظيم ونشر تراث
اإلمام الخميني) ص136ـ .138
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م�ن كبار علماء األزهر ،أن�ه قال في أحد المؤتم�راتّ :
أن عنده رأ ًيا
كتمه عشرين عا ًما ويريد أن يبوح به اآلن ،وأضاف القرضاوي :إنني
كتمت بعض الفتاوى لسنين طويلة خشية أن يهاجمني المهاجمون،
ثم بدأت أفصح عن هذه الفتاوى وأنشرها(((.
ومن أواخر الش�واهد التي قرأتها في مج�ال معاناة المصلحين،
وتعرضه�م للضغ�وط المختلفة ،بس�بب التعبير ع�ن رأي جديد ،ما
ّ
كتبه الباحث الفقيه الدكتور طه جابر العلواني ،الذي افتقدته س�احة
المعرفة اإلسالمية ّ
مؤخ ًرا ،حيث انتقل إلى جوار ربه بتاريخ  4مارس
2016م رحمه الله.

الحساسة
فقد كتب هذا العالم المفكر بح ًثا حول أحد المواضيع ّ
التي تواجهها األ ّمة في هذا العصر ،الذي تسوده لغة حقوق اإلنسان،
الردة يناقش فيه الرأي
ومفاهي�م الحرية والكرامة ،وهو موضوع حدّ ّ
الفقه�ي الس�ائد بقتل المرتدّ عن اإلسلام ،حيث تن�اول األحاديث
واآلث�ار والس�نن القولية ذات العالقة بالموض�وع ،ليصل إلى نتيجة
يش�رع هذا الحدّ  ،وكذلك الحال
خالصتها :عدم وجود ّ
نص قرآني ّ
في الس�نة القولية ،كما تخلو الس�نة الفعلية من ذلك ،فلم نجد واقعة
واح�دة في العصر النبوي تفيد بتطبيق عقوبة دنيوية ضدّ من ُيغ ّيرون
دينه�م ،مع ثبوت ردة عناصر كثيرة عن اإلسلام ف�ي العهد النبوي،
ومعرفة النبي Aبذلك.
((( جريدة الشرق األوسط ،لندن2001/1/30 ،م.
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وناقش ف�ي بحثه رأي الفقه�اء بمختلف مذاهبهم ،ليس�تنتج أن
ال�ردة التي تس�توجب العقوبة هي الردة التي تتمث�ل في االنتقال إلى
مجرد التغيير العقدي الفكري.
جبهة العدو ،وليست ّ
وانطلق في بحثه من النصوص والمبادئ الدينية التي تؤكّد حرية
اختيار الدين ،وعنون كتابه بعنوان «ال إكراه في الدين ـ إشكالية الردة
والمرتدين من صدر اإلسالم إلى اليوم».

يقول المؤلف في مقدمة كتابه :إنه أعد بحثه قبل عش�ر س�نوات
(سنة 1992م) وكان يريد نشره ،لكنه تلقى تحذيرات بأن نشره لهذا
البحث قد يس�بب مشاكل للمؤسسة التي كان يرأسها وهي (المعهد
العالمي للفكر اإلسلامي) فأمس�ك عن نش�ر البحث ،فلما استقال
م�ن رئاس�ة المعهد س�نة 1996م ،عزم على نش�ر البح�ث ،فجاءته
تحذيرات جديدة بأن ذلك قد يؤثر س�ل ًبا على الجامعة التي ترأسها،
س�ت س�نوات عزم على نشره
فأجل نش�ر البحث مرة أخرى ،وبعد ّ
ّ
حيث «بدأ الس�ن يتقدّ م واألمراض تتكاثر وال أريد أن ألقى الله وقد
علي ...كما ال أريد أن أكتم ما تع ّلمت خوف
علما م ّن الله به ّ
كتمت ً
الفرقة أو االختالف ،فإن دركات الفرقة واالختالف التي تترنح أمتنا
السوء ليس بعدها ما هو
فيها ،والتي جاءت من طغاة الحكام وعلماء ّ
أسوأ منهاّ ،
إن مصارحة األ ّمة بحقيقة أمراضها أرجى لشفائها إن شاء
الله من الكتمان عنها»(((.
((( الدكت�ور ط�ه جابر العلوان�ي ،ال إكراه في الدين ،الطبعة الثاني�ة 2006م( ،القاهرة:
مكتبة الشروق الدولية) ،ص.12
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هكذا كتب هذا العالم المفكر عن حالة الحذر التي عاش�ها عشر
س�نوات م�ن نش�ر رأي علمي حول مس�ألة فقهي�ة يخالف ب�ه الرأي
الس�ائد ،ولنا أن نتصور مدى تعويق ه�ذه الحالة لجهود علمية كثيرة
اً
حلول ومعالجات لما يواجه
الصعيد ،كان يمك�ن أن تُقدّ م
عل�ى هذا ّ
األمة من مشاكل وتحدّ يات ،في عالقتها مع تطورات العصر والحياة.

وق�د ص�در ّ
مؤخ ً�را بح�ث علم�ي آخر ح�ول حك�م المرتد في
اإلسالم للباحث الفقيه الشيخ حسين الخشن ،وصل فيه إلى النتيجة
الت�ي انتهى إليه�ا بحث الدكتور طه العلواني ،حيث لم يجد الش�يخ
الخشن في القرآن ما ّ
يدل على عقوبة قتل المرتد ،مع أهمية المسألة
وخطورتها وكونها مور ًدا لالبتالء في العهد اإلسالمي األول ،حيث
تن�اول الق�رآن في عدد م�ن آياته موض�وع الردة ،ولم ي�زد على ذكر
التعرض لعقوبة دنيوية ،بالرغم من تحدث
عقوبته�ا األخروية ،دون ّ
القرآن عن حدود ّ
الردة.
أقل خطورة من حدّ ّ
وعل�ى العك�س من ذلكّ ،
الج�و القرآني الع�ام فيما يتصل
ف�إن
ّ
بحرية الرأي واختيار العقيدةُ ،يعدّ ش�اهدً ا ومؤ ّيدً ا على نفي العقوبة
الدنيوية للمرتد ،كما استعرض ذلك الباحث في كتابه.

ّ
اس�تدل بها الفقه�اء على قت�ل المرتد ،من
أ ّم�ا األحادي�ث الت�ي
مصادر الس�نة والش�يعة فقد ناقش�ها الباحث ،ور ّد معظمها س�ندً ا أو
دالل�ة ،وعلى ف�رض صحتها ّ
ف�إن ال�ردة المقصودة فيها ه�ي الردة
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السياس�ية االجتماعية ،الت�ي تعني خيانة األمة وااللتحاق بمعس�كر
األعداء(((.

ّ
شجعوا حرية البحث العلمي
إن على الواعين من أبناء األ ّمة أن ُي ّ
في المجال الديني ،وأن يحموا حرية التعبير عن الرأي ،اّ
وأل يستغلهم
رواد اإلصالح والتجديد.
بعض المتز ّمتين والمغرضين لمواجهة ّ
ِ
رب العالمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ّ

نموذجا ،الطبعة األولى 2015م،
((( حسين الخشن ،الفقه الجنائي في اإلسالم ـ الردة
ً
(بيروت :مؤسسة االنتشار العربي).
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