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مقدم ــة
إنَََّّّالحمـدَّ هللَّ نحمـدهَّ ونستعينـهَّ ونستغفره َّ،ونعَّـوذَّ باهللَّ منَّ
شرورَّأنفسـناَّومنَّسـيئاتَّأعمالنــاَّ.م ْنَّيهدهَّاهللَّفالَّمضلَّلهَّ،
ْ
حـدهَّ الَّ
يضللَّ فالَّ هاديَّ َّلـه َّ.وأشـهدَّ أنَّ الَّ إ َّلـهَّ إالَّ اهللَّ و َّ
وم ْنَّ
َّأنَّمحمـداََّّعبـدهَّورسـولهَّ.
شريكَّ َّلـهَّ،وأشـهد َّ
ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟﱠ ََّّ.
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ َّ.

ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ

ﲫ ﲬﱠ ََّّ.

أمـاَّبعــدََّّ،
ّ
فإن هذه الرسالة تبحث يف خصائص الترشيع اإلسالمي
وميزاته وكيف كفل حتقيق حاجات العرص املتعددة السليمة
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املرشوعة ،وحاجـة اإلنسانية احلائرة القلقة املضطربة إليه.
وخاصة يف ظل الظروف الراهنة .
و استجالء نعمة اهلل السابغة هبذا اإلسالم الذي م َّن اهللُ به
علينا ،والذي جاء بكل ما يوفر للمرء من سعادة ،بشكل ال نظري
له اإلطالق.
ونريد أن نتلمس هـذه احلاجات التي تكون لكل عرص ،وتلك
احلـاجات التي تقتضيها طبيعة عرصنا هـذا الذي نحن فيـه.
نسـأل اهلل أن حيفظ دينه وعباده املسلمني .وآخر عوانا أن
احلمد هلل رب العاملني.
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل سـيدنا حممد وعىل آلـه وصحبه
أمجعني.
حممد بن لطفي الصباغ
الرياض يف  14شـعبان سنة 1435هـ
املوفق 12 :حزيران 2014م
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التشــريع اإلس ــالمي
إذا كانت الفروق بني عرص وعرص يف املايض من الدقة واخلفاء
ٍ
بآماد طويلة ،فإننا يف أيامنا
بحيث ال نقوى عىل التفريق بينها إال
هذه نرى عرص ًا جديد ًا ّ
كل اجلـدة ،وتبدو الفروق التي ال يكاد
حيصيها املرء ،صارخة يف املباينة بني عرص مىض وبني عرص أقبل.
نجد ذلك ملموس ًا يف الرشق والغرب ،يف البادية واحلارضة،
لدى املثقفني ولدى العـامة.
أمر آخر ال بد
أمر مشهود ال خيتلف عليه اثنـان ،وهناك ٌ
هـذا ٌ

من اإلشـارة إليـه واالعرتاف به أيض ًا ،وهـوّ :
أن لكل عرص من
احلاجات ما يتفرد به دون سواه من العصور ،وهذه حقيقة بدهيية.
ونحن عندما نريد أن نتحدث عن التشـريع اإلسالمي
وحاجات العرص ،نريد أن نتلمس هـذه احلاجات التي تكون لكل
عرص ،وتلك احلـاجات التي تقتضيها طبيعة عرصنا هـذا الذي
نحن فيـه.
وقـد يكون من اخلـري أن ن ُ
َخص عرصنا هـذا بكلمة نقـ ّومه
فيها ،ونرى إن كان قـد حوى عنارص السالمة والسداد أو بعضها،
ذر خميفـة مرعبـة تـدد الصـاحلني والصـالح،
أو كانت فيـه نـ ٌ
واملستقيمني واالستقامة.
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وبعد التأمل يبدو ّ
أن عرصنا هذا عرص استعلت فيه الرذيلة،
وتنكر الناس فيه للمثل ،وطغت عىل القلوب واألفكار املادة،
وسادت األثرة ،حتى كادت تأيت عىل معظم ما تبقى لإلنسانية
املعذبة من فضائل.
وليس معنى هذا أن يستسلم أهل احلق للباطل ،وال أن يلقوا
السالح أمامه ،وال أن ييأسوا من إمكانية العمل والنجاح.
بل َّ
إن ذلك ك ّلـه ليضع هذه الفئـة املختارة أمام واجباتا،
وحيملها مسؤولياتا كاملة ،ويضاعف عليها العمل ،ولقد حرص
اإلسالم العظيم عىل أن يبقى املسلم الكامل أداة رفع ملستوى أ ّمتـه
واإلنسانية ،ودفع هلام إىل األمام.
ومن أجل ذلك غرس يف نفسه العزة ،فهو العزيز ولو كان
منهزم ًا يف معركة ،وهو القيم عىل شؤون الناس ولو كان يف ٍ
قلة
ّ
وضعف .ولنتأمل قول اهلل تبارك وتعاىل :ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ [آل عمران.]139 :
لنتـدبر هـذا القـول واملناسـبة التي تنزل فيهاَّ ،
إن اآليـة نزلت
يف غزوة ُأ ُحـد ،التي اهنزم فيها املسلمون ملخالفتهم أمـر رسـول
اهلل ﷺ.
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ولنقرأ بوعي اآليـة التي جتعل املسلم أسـتاذ ًا وشـهيد ًا عىل
النـاس ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱠ [البقرة.]143 :
َّ
إن هذين العـاملني( :العـزة باإلسـالم).
و(األسـتاذية بالنسبة للدنيـا).
بمثـابة اإلجراء الوقائي الذي حيول دون تردي اإلنسانية يف
مهاوي الرذيلة والسقوط مهام كان واقع املسلمني .وسـأحاول يف
هذه الرسالة أن أحتدث عن خصائص الترشيع اإلسالمي ومزياه،
لنتبني أنـه كفل حتقيق حاجات العرص املتعددة السليمة املرشوعة،
ولنتبني حاجتنا الدائمة إليه ،بل حاجة اإلنسانية احلائرة القلقة
املضطربة.
وأود أن أقرر أنه ال يمكن للمسلم أن يع ّلق تطبيقه لإلسالم
عىل احتياجه إليـه  ..لن يكون هذا أبد ًا من املسلم الصادق ألنـه
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱐ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ [األحزاب.]36 :
ﱑ
ﱏ

والـذي نحـاوله إنام هو استجالء نعمة اهلل السابغة هبذا
اإلسـالم الذي مـ َّن اهللُ به علينا ،والذي جاء بكل ما يوفر للمرء
سعادته ،بشكل ال نظري له يف غريه عىل اإلطالق.
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وتبيـان أنـه مل يستنفد أغراضهّ ،
وأن رشيعته السمحة ما تزال
غضـة ،تفيض باخلـري والسعادة والرشـاد،
 كام كانت – ح ّيـة ّوهي باقيـة إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
ولعـ ّل من أعظم األد ّلـة عىل ّ
أن اإلسالم دي ٌن من عند اهلل
وليس ملحمـد ﷺ فيـه ّإال التبليغ هذا الكامل الذي نلحظه يف
أحكام اإلسـالم التي استطاعت أن تتضمن احللول ملشكالت
اإلنسـانية.
َّ
إن وقـوف اإلسـالم العظيم وحـده من بني أفكار الدنيا،
يعلن قـدرته عىل تقديم املنهج الكامل للحياة ،وليس سه ً
ال أن
يكون هناك منهج كامل للحياة ذلك ألن معرفة اإلنسان ،هذا
أمـر ليس باليسري  ..إنـه عىل تقدم العلوم
الكائن املعقد املركبٌ ،

ما يزال جمهوالً عند أساطني العلم التجريبي الذين قضوا أعامرهم
ك ّلها يف دراسة اإلنسان واحليـاة من حول اإلنسـان.
يقرر الدكتور كاريل يف كتـابه "اإلنسان ذلك املجهول" ّ
أن
حقيقـة علمنـا عن اإلنسان ال يشء .يقـول( :بتعلمنا سـ ّر تركيب
املـادة وخواصها استطعنا الظفر بالسيادة تقريب ًا عىل ّ
كل يشء
موجود عىل ظهر البسيطة فيام عدا أنفسنا  ..فأغلب األسئلة التي
يلقيها عىل أنفسهم أولئك الذين يدرسون اجلنس البرشي تظل بال
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جواب ألن هنـاك مناطق غري حمـدودة يف دنيـانا الباطنيـة ما زالت
غـري معروفة).
إذن فامذا يستطيع اإلنسان العاجز عن فهم نفسه أن يقدم
ألمثاله من النـاس من العالج واحللول والتنظيامت؟
احلـق أنه عاجز عن ذلك عجـز ًا أكيـد ًا.
ّ
ومن هنـا كان اإلسـالم وحـده هو القـادر عىل القيـام هبذه
منزله هو اهلل سبحانه ،وهو الذي خلق اإلنسـان
املهمة؛ ذلك أل ّن ّ
وركبـه ﱡﭐﲏ ﲐ ﲑ ﱠ [طـه ،]7 :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [ق.]16 :
وقـد استطاع اإلسـالم أن يقـدّ م الدليل عىل صالحيته وقدرته
عندما أتيح له أن يطبق يف دنيـا الواقع فكانت حقبة تطبيقه حقبة
فاضلة ،توفرت فيها العـدالة االجتامعيـة ،والكرامـة اإلنسـانية،
وارتفعت فيها املثـل العليـا منـارة تيضء ألجيـال اإلنسـانية
املقبلـة سلم اخلـري واملجـد واخلـلود.
لقـد نعم النّـاس باحليـاة السعيدة ،وتفرغوا حلمل رسالة
حترير العامل ك ّله من أغالل الظلم ،وكابوس اجلهل ،وظلامت
الضاللة ،فكانت األ ّمـة التي محلت هذه الرشيعة خري أ ّمـة
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أخرجت للنّـاس ،تأمر باملعروف ،وتنهى عن املنكر ،وتؤمن باهلل،
وحترر املظلومني مستجيبة لنـداء العزيز احلكيم:
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ [النسـاء.]75 :

َّ
إن واقـع األمـم األخرى التي تعمل بأنظمة مغايرة هلـذا
الدين ليشـهد هلـذه الرشيعة بالسمو والكامل ،إذ تضطر هـذه
األمم أن تتنـازل عن بعض ما يف ترشيعها ونظامها ،وأن تستعري
من اإلسـالم أمـور ًا عـديدة.
حترمـه النرصانية اضطرت البالد التي
فمثالً :الطالق الذي ّ
تدين هبا أن ترشع الطالق ،كام حدث ذلك يف عدد من البالد
األوربية واألمريكية ،وقد نرشت الصحف من نحو ثالث سنوات
ّ
أن مظاهرة ضخمة قامت يف إيطاليا تطالب احلكومة بجعل
الطالق قانوني ًا ،وكان شعارهاّ :
(إن احليوانات هي التي ال متلك
حق الطالق ،ولكن اإلنسان املتحرض يملك هذا احلق) وقال
منظمو هذه املظاهرةَّ :
إن هناك أكثر من مخسة ماليني زواج إيطايل
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غري رشعي ،ألن الزوجني ال يستطيعان إعالن زواجهام عىل املأل
نظر ًا لعدم إقرار قانون للطالق.

()1

مثـل آخـر:
الشيوعية التي تقوم عىل أساس إنكار امللكية الفردية ترتاجع
يف روسيا ،حيث بدأت بتوسيـع حـدود امللكية الزراعية واحليوانية
اخلاصة منـذ أربع سنوات ،ثم ألغيت هذه احلـدود بني مجهوريتي
أوكرانية وإستونية ،كام أعلنت ذلك وكالـة تاس السـوفياتية يف
 06ترشين الثاين سنة 1964م ،ويقول ألكيس كوسيغنّ :
إن
السبب الوحيـد لتدهور اإلنتـاج الزراعي يعـود إىل فقدان
املصلحة اخلاصة بالفالح ،بدليـل ّ
أن امللكية اخلاصة لألرايض يف
االحتاد السوفيتي هي  % 3من جمموع األرايض ،غـري ّ
أن هذه % 3
يف انتاجها الزراعي من البطاطا قدمت أكثر من  % 50من إنتاج
البطاطا يف االحتـاد كلـه.
إىل غـري ذلك من األمثلـة الكثـرية التي نراهـا يف حيـاة
املجتمعـات املخالفـة لإلسـالم.

 ))1جريدة الندوة السعودية العدد  2373الصادر يف  02شعبان 1386هـ.
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يراد بالترشيع اإلسـالمي األحكام .ولكننـا ال نستطيع أن
نغفل املعني الذي يفيض منه ،وال األصل الذي يعتمد عليه  ..إنـه
ينبع من العقيدة ،وينبثق عنها ،ويعطي األحكام صفة أخالقية كام
ينمي األخـالق.
ّ
إن اإلسـالم يشـمل األمـور الثـالثة اآلتيـة:
 -1العقائد التي تعطي فكرة عن اإلله وعن عامل الغيب،
وكذلك ّ
فإن هذه العقائد تعطي املؤمنني هبا تصور ًا خاص ًا
عن الكون ،وعن اإلنسان.
 -2األحكام التي تنظم احلياة عىل شتى وجوهها ،من شؤون
العبادة وأوضاع االقتصاد والسياسة ،واملعامالت،
واألحوال الشخصية ،والعالقات الدولية  ..وما إىل ذلك.
 -3األخالق التي تعمل عىل تذيب الفرد وتقويم املجتمع ..
وسنعرض لكل هذه األمور بغاية اإلجياز.
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العقـائد
عىل حني فرتة من الرسل ،ويف غمرة من تردي اإلنسانية يف
مهاوي الرشك واخلرافة والرذيلة واالنحراف( )1ابتعث اهلل عبده
حممد ًا ص فصدع بكلمة التوحيد (ال إله ّإال اهلل) واستطاع أن
حرره من
يرتقي باإلنسان يف جمال العقيدة إىل مستوى رفيع حيث ّ
ّ
كل عبودية لغري اهلل  ..وذلك لعمري هو التحرير الذي يرد

لإلنسـان كرامته وشعوره بكيـانه ،وأبطل الوساطة بني النـاس
وخالقهم ،بل َّ
إن يف إمكان أي فرد أن يتصل باهلل سـبحانه ﱡﭐ ﲷ
ﳂ
ﳃ
ﲼ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﲽ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ [البقرة.]186 :

ّ
وحث أتباعه عىل أن يصلوا إىل عقيدتم عن طريق استخدام
العقل وإعامله يف ملكوت اهلل ،واالنتفاع باحلواس ملعرفة اهلل
سبحانه

ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﱠ

[الذاريات .]21-20 :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔ

ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱡ
ﱢﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ

" ))1مـاذا خرس العامل بانحطــاط املســلمني" أليب احلســن النــدوي 137 – 27
الطبعة السادسة.
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ﱫ ﱠ [البقرة.]164 :

ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﱠ

[األنبيـاء.]22 :
واإليامن بالغيب جزء هام من عقيدة اإلسالم .ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ

ﱈ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [البقرة ،]3-2 :ومن
ﱆ ﱉ
ﱇ
الغيب الذي جيب عىل املؤمن اإليامن به :املالئك ُة ،والوحي ،واليوم
اآلخر

ﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱠ [النسـاء.]136 :
ودعوة ُر ُس ِ
ل اهلل يف أصوهلا العامة واحدة :ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵﱶﱷ

ﱹ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﱠ [الشورى.]13 :
ﱺ
ﱸ
أ ّمـا بالنسبة إىل اإليامن باليوم اآلخر َّ
فإن فيه عزاء للمؤمن أي

عزاء ،ذلك ّ
أن العامل الذي نعيش فيه يتناحر فيه اخلري والرش.
وليس اخلري هو املنترص دائ ًام يف هذه الدنيا ،فإذا ُه ِز َم األخيار يوم ًا

َّ
فإن اليوم اآلخر سيكون ك ّله هلم

()1

 ..إنه جيعلهم يقدمون عىل

أسباب املوت خماطرين بأنفسهم؛ ألهنم يعلمون ّ
أن االستشهاد يف
سبيل احلق سبب إىل السعادة باجلنة.

" ))1اإلسالم اليوم وغـد ًا" مقـال أيب زهرة ص .204



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
- 17 -

وهذا ما كان مع عمري بن احلامم عندما سمع رسول اهلل ﷺ
حيرض اجليش عىل القتال قائالً:
«والذي نفس حممد بيده ال يقاتلهم اليو َم رجل ف ُيقتل صابر ًا حمتسب ًا
مقب ً
ال غري مدبر ّإال أدخله اهلل اجلنّـة».

فام أن سمع عمري هذا القول ،وكان بيده مترات يأكلها ،حتى قال:
بخ ٍ
ٍ
بخ ما بيني وبني أن أدخل اجلنة ّإال أن يقتلني هؤالء ،ثم قذف
التمرات من يده وأخذ سيفه وقاتل حتى ُقتل.

()1

إنـه مـا كاد يتمثل اجلنـة ونعيمها ،حتى بدت له الدنيـا عىل
حقيقتها تافهة ضئيلة ،ال تعدل أن يبقى اإلنسان فيها مدة أكل
التمرات  ..ولذلك مل ينتظر أن يتم أكلهن ،وألقاه ّن من يده ،وقفز
نحو اجلمع ،طائر ًا كالسهم يروم اجلنّـة ،ويبيل البالء احلسن ،حتى
صعدت روحه الطاهرة إىل رهبا راضية مرضية ،تتقلب يف أفياء
اجلنّـة ،مع الشهداء والصديقني والنبيني وحسن أولئك رفيقـ ًا.
وهكذا مضت هذه الرشيعة تقرر جوانب العقيدة بكل وضوح
وإقناع ،وبكل عمق وإمتـاع  ..وتقدم لإلنسان نظرة راقية إجيابية
عن الكون واحلياة واإلنسان .وال أستطيع أن أعرض لذلك
بالتفصيل ،ولكن الذي ال ُبـدّ منه يف هذا املجال أن أسري إىل ناحية
 ))1انظر القصة يف كتب السرية ،وهي يف "نور اليقني" ص .115
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هامة هي ّ
أن أحكام الرشيعة واألخالق التي جاءت هبا إنام تنبثق
عن هذه العقيدة انبثاقا.
َّ
إن اإلسـالم يقيـم بنـاءه االعتقادي يف الضمري والواقع عىل
أساس العبودية الكاملة هلل وحـده ،وجيعل هذه العبودية متمثلة يف
العبـادة والعقيدة وأحكام الرشيعة األخرى عىل السواء.
قد يقول قائل :إذا أردنا املحافظة عىل سالمة تكويننا الفطري
بإعطاء كل من املادة والروح منا نصيبه وافي ًا ،فليس من الرضوري
أن نأخذ الترشيع اإلسالمي لنطبقه مجيعه ،بل يكفينا أن نطبق منه
ما يتعلق بشؤون العبادة واألحوال الشخصية ،ونأخذ بحل
املشكالت الغيبية التي جاء هبا ،ثم بعد ذلك نأخذ ما لدى الغربيني
من ترشيعات وأنظمة.
واجلواب عىل هذاّ :
الترصف غري ممكن أصالً؛
أن مثل هذا
ّ
ذلك ّ
ألن هناك ارتباط ًا وثيق ًا بني طبيعة ذلك النظام االجتامعي
وطبيعة التصور االعتقادي ،بل هناك االنبثاق احليوي :انبثاق
النظام االجتامعي من التصور االعتقادي ،كام أرشنا إىل ذلك،
والدين نفسه يأباه ،وقد أدرك هذا املعنى أعظم إدراك اخلليفة
األول الذي رفض أن يتساهل مع قوم رضوا أن يعملوا باإلسالم
ك ّلـه عىل أن يعطلوا الزكاة  ..وسامهم مرتدين وحارهبم ،وأعلن
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أنّـه سيستمر يف قتاهلم إىل أن يعودوا كام كانوا (واهلل لو منعوين
عقاالً كانوا يؤدونه لرسول اهلل لقاتلتهم ما استمسك السيف
بيدي) وكل جمتمع خيلط يف االحتكام إىل ترشيعني :يف العبادة
واالعتقاد حيتكم إىل دين اهلل ،ويف شؤونه احليوية يفزع إىل
اجلاهليةّ ،
كل جمتمع يفعل ذلك هيدم ذاته وييسء إىل كيانه ،وجيعل
أفراده يف شقاء وتعاسة ،بسبب فقدان التناسق بني جانبي احلياة
هذينّ ،
ألن اإلسالم نظام اجتامعي متكامل ،ترتابط جوانبه
وتتسـاند ،وهو نظـام خيتلف يف طبيعته عن النظم الغربية،

()1

َّ
إن

النظام الغريب القائم عىل أساس املادة إنام ينطلق يف ترشيعاته
االجتامعية من تصور اإلنسان عىل أنه معدة ورضورة حيوانية
وينسى هذا النظام أن املعدة جزء منه ،وليست كل يشء فيه ..
فهناك قلبه  ..وهناك روحه  ..وهناك فكره  ..وهناك أشواقه.
وإنـه من جهة أخرى تشويه هلذا الدين الذي يشكل كائن ًا حي ًا،
فيه مقومات اجلامل والتناسق واالنسجام ..
فنتيجة هذا اخللط قيام ذات عجيبة ،رأسها من جنس ويداها
من جنس  ..وقد تأيت العني يف غري موضعها الطبيعي ،واليد يف
 ))1انظر مقالة (خذوا اإلسالم مجلة أو دعوه) للشــهيد األســتاذ ســيد قطــب يف
كتابه "دراسات إسالمية" صفحة .81
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غري موضعها  ..وهكذا مما جيعل منظر هذا الكائن يف غاية التشويه
والبشاعة والقبح.

وحلكمة بالغة كان حتذير اهلل سبحانه لنبيه حممد ﷺ
ﱡﭐﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ [املائدة ]49 :بل
أشارت اآليـات القرآنية إىل ّ
أن ذلك من صفات الكفار:
ﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬﱭﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵ
ﱻﱽﱾﱿﲀﱠ
ﱼ
ﱶﱷﱸﱹﱺ

[النسـاء.]151-150 :

وأنكر عىل قوم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض
وتوعدهم فقال:

ﱬﱮ
ﱭ
ﱡﭐ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱸ ﱺ
ﱹ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱿ ﲁﲂﲃﲄﲅﱠ
ﲀ
ﱻﱼﱽﱾ

[البقرة.]85 :
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األخـ ـالق
أمـا يف جمـال اإلرشادات اخللقية فقد بلغ اإلسـالم يف ذلك
الذروة ،واستطاع أن يقيم جي ً
ال مثاليـ ًا ،يبني حياته عىل أسس من
مكارم األخالق يف دنيا الواقع ،ونستطيع أن نصف األخالق
اإلسـالمية بأهنا :شـاملة ،وعمليـة ،وإجيابيـة.
فمن هذه التوجيهات األخالقيـة السـاميـة ما يتعلق بالفرد
ذاتـه ،كالصـدق والعفـة والصرب والورع  ..وما إىل ذلك ..
يتكون منها املجتمع ،فمتى صلح األفراد
والفرد هو اللبنة التي
ّ
صلح املجتمع.
رب الوالدين،
ومنها ما يتعلق بالفرد مع عالقته باآلخرين ،ك ّ
والنصيحة ألئمة املسلمني وعامتهم ،والتعاون عىل الرب والتقوى،
واملرحـمة ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والتواضع واحللم
والعفو واحلب يف اهلل  ..وحسن معاملة الزوجة واألوالد  ..وما
إىل دلك ..
واألخالق التي دعا اإلسـالم إىل التحيل هبا والصدور عنها
هي يف مقدور البرش ،وليست فوق طاقتهم .وليست األخالق
الفاضلة قيود ًا حتـدّ من الطاقة اإلنسانية  ..بل َّ
إن اإلسالم ليعترب
ّ
أن الرذائل قيود وأغالل تقعد باإلنسان عن الصعود إىل مرتبة
اإلنسان املرتفعة عن املخلوقات األخرى؛ ولذلك ّ
فإن التزام هذه
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األخالق حيرر املسلم من هذه القيود ،ويرتفع به إىل مستوى راق
من حياة الطهر والسمو واخلـري ،ولنرضب عىل ذلك مث ً
ال:
َّ
إن اإلسالم عندما يضبط ترصفات املرء عن االندفاع مع
الشهوات اجلنسية ،إنام حيرره من العبودية هلذه الشهوات ،ويطلقه
من عقاهلا ،وجيعل إرادته اإلنسانية تستعيل حيث يامرس هذه
الوظيفة احليوية يف دائرة الطيبات التي أح ّلها اهلل والتي تؤدي مهمة
اجتامعية هامـة.

()1

ووسائله يف التهذيب والرتبية كثرية ،منها :العبادات العديدة،
ومنها تنمية الوجدان بحيث يراقب املسلم نفسه حتى ال متيل مع
اهلوى ﱡﭐ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ

ﲾ ﲿ ﱠ [النازعات.]41-40 :
ﳟﳡﳢ
ﳠ
ومنها حتميل املسؤولية ﱡﭐ ﳜ ﳝ ﳞ

ﳣ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﱠ [فصلت.]46 :
ﳤ
وقـد بلغت عنـاية اإلسـالم باألخـالق درجـة جتعـل
الرسـول ﷺ حيرص غـاية بعثتـه إلقامـة اخللـق الكريم.
« إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق».

()2

" ))1هـذا الدين" ص .32-29
 ))2رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري يف "األدب املفرد" ( ،)273والبيهقي يف
"شعب اإليامن"  ،352/10ويف "الكربى" .191/10
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األحكــام
أمـا يف جمـال األحكام الفقهية والقانونية ،فلقد حفلت هذه
الرشيعة بزاد كبري من األحكام ،فيه من اخلصائص العظيمة اليشء
الكثري  ..مما سنورد بعضها بعد قليل.
ويف هذه األحكام من القوة واألصالة والوفرة والصالحية ما
يغني عن غريها يف أي زمان ومكان .وليس من شك أبد ًا يف ّ
أن
مر العصور دليل
صالحيتها ووفاءها بكل حاجات اإلنسان عىل ّ
عىل أهنا من عند اهلل كام سبق أن أرشنا إىل ذلك.

()1

وأود أن أورد شيئ ًا من شهادات كبار رجال القانون يف العامل
هبذا اجلانب من الترشيع اإلسالمي العظيم:
ففي سنة 1938م سجل املؤمتر القانوين املنعقد يف الهاي
القرار اآليت:
 -1اعتبار الرشيعة اإلسالمية مصدر ًا من مصادر الترشيع العام.
 -2وأهنـا حيـة قابلـة للتطور.
 -3وأهنا رشع قائم بذاته ليس مأخوذ ًا من غريه.

()2

 ))1انظر ص  10من هذه الرسالة.
" ))2تاريخ الترشيع" للسايس ةالسبكي والرببري ص .353
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ويف سنة 1938م عقد مؤمتر املحامني الدويل يف الهاي أيض ًا
وقد اشرتكت فيه  53دولـة واختذ القرار اآليت:
(نظر ًا ملـا يف الترشيع اإلسالمي من مرونة وملـا له من شـأن
هام جيب عىل مجعية املحامني الدولية أن تتبنى الدراسة املقارنة هلذا
الترشيع العظيم وتشجع عليها).

()1

ويف متوز سنة 1951م عقد مؤمتر حقوقي يف باريس للبحث يف
الفقه اإلسالمي وقرر ما يأيت:
(إن ملبادء الفقه اإلسالمي قيمة ترشيعية ال يامرى فيهاَّ ،
َّ
وإن
الفقه اإلسالمي بمذاهبه يستطيع أن يستجيب جلميع مطالب
احليـاة احلديثـة).

()2

" ))1املدخل الفقهي" للزرقا ص .210
" ))2املدخل الفقهي" للزرقا ص  9الطبعة السابعة.
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أهداف الشريعة وارتباط األحكام بها
ومن أجل ذلك كانت أحكام هذه الرشيعة مرتبطة هبدف سام
تروم حتقيقه .ويستطيع املرء أن جيـد يف كل حكم من أحكام هذه
الرشيعة ارتباطه باهلدف العام الذي جاءت الرشيعة لتحققه.
أما األهداف التي تسعى الرشيعة لتحقيقها فعديدة نذكر أمهها
فيام يأيت:
 -1حتقيق معنى العبودية هلل سبحانه ،والتحرر من سلطان املـادة
والبرش والشهوة.
 -2حتقيق الرضوريات اخلمس التي قصدت الرشيعة إىل
املحافظة عليها وهي :حفظ الدين ،والعقل ،والنسل،
والنفس ،واملـال.
 -3حتقيق الرب واخلري واملصلحة ضمن حدود اهلل.
 -4املح ّبـة بني أبنـاء امللـة والتعاون بينهم عىل التقوى.
 -5تذيب اخللق وصقل النفس.
 -6حتقيق الشعور باملسؤولية بني يدي اهلل واخلوف منه وحده.
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خصائص التشريع اإلسالمي
خصائص الترشيع اإلسالمي عديدة وسنذكر أمهها فيام يأيت:
 -1شـريعة ربـانيـة:
تنزل هبا الوحي
إهنا رشيعة السامء الصادقة ألهل األرضّ ،
حممد ﷺ فكانت هداية اهلل ،لتحكم الدنيا وتقود
األمني عىل قلب ّ
الناس إىل اخلري والفالح.
ومصدر هذه الرشيعة األسايس هو الوحي ال جتاوزه ،وكل
املصادر األخرى ترجع يف النهاية إليه.
ويعترب اإلسالم قبول الترشيع من أحد ،واتّبـاعه عباد ٌة
لواضعـه.
دخل عـدي بن حاتم عىل رسـول اهلل ﷺ بينام كان يقرأ هذه
اآلية:

ﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ

[التـوبة.]31 :

قـال عـدي :فقلت :إهنم مل يعبدوهم.
حرموا عليهم احلالل ،وأح ّلوا هلم احلرام
فقـال« :بىل ،إهنم ّ
()1
فاتبعوهم ،فذلك عبادتم».
 ))1رواه الرتمذي ( ،)3095والبيهقــي يف الكــربى  ،116/10وابــن كثــري يف
التفسري.
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َّ
إن انتزاع حق الترشيع من البرش  ،ورده إىل اهلل وحده سبحانه،
مل يبق لواحد من البرش أو جلامعة أو لطبقة أي جمال للتحكم يف
اآلخرين ،وال أي منفـذ يعلو به فرد عىل فرد ،أو فرد عىل مجاعة،
أو طبقـة عىل طبقـة  ..أي لن يكون يف هـذا الترشيع حمـاباة لفرد
أو مجاعة أو طبقة  ..ولن ُحي ّس أحدٌ أنه حني ينفذ القانون خاضع
ملشيئة أحد  ..إنام هو خاضع لرب العاملني ،ولذلك ّ
فإن املسلمني
يقبلون عىل تطبيقه باقتناع داخيل ورىض نفيس ،يؤدون احلقوق
التي يوجبها ،ولو كانوا بمنأى عن متناول القضاء وعني الرشطي،
ألهنا أحكام اهلل السميع البصري العليم اخلبري الذي ال يعزب عنه
مثقال ذرة من خردل ،حييط علمه باألوضاع اخلفية واألحوال
الدقيقة.

ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲬ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ [لقامن:
ﲦﲧﲨﲩﲪ ﲫ ﲭ

.]16
ومن أجل ذلك ّ
فإن للترشيع اإلسالمي من املهابة واالحرتام
لدى املؤمنني به ما ال يمكن أن تصل إليه القوانني الوضعيـة .أما
رشع بل ينفـذ ،والطاعة
من يقوم عىل تنفيذ الترشيع فـإنه ال ُي ّ
املفروضة لـه ليست طاعة لشخصه  ..إنام هي طاعة لرشيعة اهلل،
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حق له يف الطاعة حني يتعدّ اها ،وهذا ما قاله أبو بكر :
وال ّ
أطعت اهلل فيكم فإذا عصيته فال طاعة يل عليكم).
(أطيعوين ما
ُ
ولقـد حرص الترشيع اإلسالمي عىل تأصيل الربانيـة ،وتثبيته
يف نفوس أتباعه ،يدل عىل ذلك ما نراه يف آيات القرآن من مزج
التوجيه واإلرشـاد باألحكـام ،والتعقيب بالتحذير والتهديد
كقوله تعاىل بعد إيراده بعض األحكام املتعلقة باألرسة:

ﱡﭐ ﲼ

ﳀ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ [البقرة:
ﳁ
ﲽﲾﲿ

.]229
ففي هذا التعقيب تبيـان للحق ،وهني عن جماوزته ،ثم تديد
ملن يتجاوزه ،ونعته بالظلم.
ويف حتريم زواج املسلم من املرشكة ،وحتريم تزويج املرشك
املسلمة

ﱦﱨ
ﱧ
يقول تعاىل :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱮ ﱰ ﱱ ﱲﱳ
ﱯ
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱼﱾ ﱿﲀ
ﱽ
ﱴﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱵ

ﲈ ﲊﲋﲌ
ﲉ
ﲁﲃﲄﲅﲆﲇ
ﲂ

ﲍ ﲎﱠ [البقرة.]221 :

وهكذا نرى بعد تقرير احلكم إشارة إىل حقيقة قد تغيب عن
بال كثري من النّـاس ،فاأل ّمـة املؤمنة خري من املرشكة حتى ولو
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حازت اإلعجاب .وكذلك شـأن العبد املؤمن بالنسبة إىل املرشك،
ثم تعليل هلذه احلقيقة ّ
بأن هؤالء يدعون إىل النـار .واهلل يدعو إىل
اجلنـة واملغفرة  ..ثم نرى يف هذه اآليـة حتريض ًا عىل التذكري
ﱡﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ.
ويف الرضاعة يقول تعاىل آمر ًا بالتقوى ومذكر ًا ّ
بأن اهلل بصري بام
يعمل عباده ،وذلك بعد تقرير حكم الرضاعة:

ﱡﭐ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳘﳚ
ﳙ
ﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖ ﳗ

ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﱠ [البقرة.]223 :

ويف عـدة املتوىف عنها زوجها يقول تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱊﱌﱍﱎ
ﱋ
ﱄﱅﱆﱇ ﱈﱉ

ﱖﱘﱙﱚ
ﱗ
ﱏﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕ

ﱛ ﱠ [البقرة.]234 :

وأخري ًا ّ
فإن مما يتصل بربانيـة هذه الرشيعة أهنا مستقلة عن
الرشائع القديمة واحلديثة ،تلقاها رسول اهلل ﷺ عن ربه ،ومحلها
املؤمنون إىل الدنيا ،ونال العرب بذلك رشف ًا عظي ًام حيث اختارهم
سبحانه أه ً
ال هلذه الرشيعة ومحلة هلا ،ولقد تكلم عن استقالل هذه
الرشيعة ،وال سيام عن الشـريعة الرومانية ،عـدد كبري من العلامء
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املسلمني وغريهم ،بام ال يدع جماالً للشك يف هذا االستقالل.

()1

 -2شـريعة مـرنـة:
ّ
سيظل قائ ًام إىل أن يرث
ملـا كان اإلسالم دين اهلل اخلالد الذي
اهلل ومن عليها كان من رمحة اهلل باملسلمني أن ترك هلم عدد ًا من
األمور ليرصفوا شؤهنم وفق مصلحتهم بام ال يتعارض واإلطـار
العام للرشيعة.
ويدل عىل ذلك احلـديث « :دعـوين ما تركتكم .إنام أهلك من
كان قبلكم كثرة سـؤاهلم واختالفهم عىل انبيـائهم ،فإذا هنينكم
عن يشء فاجتنبوه ،وإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم».
متفق عليه.

()2

النبي
لقـد سكت الشـارع احلكيم عن أشـياء رمحـة بنـا ،فنهى ّ
ﷺ الصحـابة أن يسـألوا عنها ،ألهنا مما يمكن أن تتغري فيها
اآلراء.
َّ
إن سـكوت املرشع عن بعض األمـور مل يكن ناجتـ ًا عن
ٍ
سـهو ،تعـاىل اهلل عن ذلك ﱡﭐ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﱠ [مريم.. ]64 :
 ))1انظر يف هذا املوضوع ما كتبه حلمي املحمصاين وفايز اخلوري.
 ))2رواه البخاري ( ،)7288ومسلم (.)1337
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بل كان مقصود ًا ليوفر حصـانة رضورية ضـدّ اجلمـود القـانوين
واالجتامعي.
ولـذا َّ
فـإن األحـوال التي تتغـري تبعـ ًا للظروف واألوضاع
االجتامعية مل يقصد الترشيع اإلسالمي أن يضع هلا أحكام ًا صارمة
ال تتبدل أبد الدهر َّ ..
إن يف ذلك إعنـات ًا للنّـاس واهلل يريد بعبـاده
اليرس وال يريد هبم العرس.
َّ
إن الشارع احلكيم رسم اإلطـار العـام هلذه الرشيعة ،واحلدود
األخالقية التي ينبغي أن يتطور املجتمع يف نطاقها ،تارك ًا لألجيال
املتأخرة حرية اختاذ القرارات املناسبة ،حيال العدد الضخم من
املواقف القانونية املحتملة ،عىل أن جيري اختاذ تلك القرارات يف
ضوء تعليامت الرشع ،وضمن احلدود التي رسمها والروح التي
قررها.

()1

وهناك مالحظة هامة ينبغي أن ننبه إليها وهيّ :
أن املرونة التي
نتحدث عنها جيب أن تبقى جيب أن تبقى يف حدود اختيار األنسب
للمصلحة ،مما سكتت عنه الرشيعة كام ذكرنا .أما أن تكون املرونة
سبي ً
ال إىل نسف الرشيعة والقضاء عليها ،فهذا ما يأباه كل مسلم
غيور وكل مسلم صادق ،ومن املؤسف أن نكون معاول اهلدم
" ))1اإلسالم والسياسة" ملحمد أسـد ص .14- 13
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الباغية عىل اإلسالم قد تدرعت هبذه اخلاصية العظيمة ،واملعجزة
الكبرية وهي توجه رضباتا للرشيعة ،ويأبى اهلل ّإال أن تبقى كلمنه
عالية يدافع عنها املؤمنون املجاهدون.
ومما يدل عىل كون املرونة خاصة من خصائص الترشيع ما
للعرف من مكانة يف الفقه اإلسالمي حتى كانت من ذلك القاعدة
الرشعية اهلـامة:
ال ينكر تغـري األحكـام بتغـري األزمـان.
نص يأمر بالشـورى السـياسـية دون
لقـد ورد يف القرآن ٌ
تعيـني شكل خـاص هلـا ،فكانت شاملة لكل نظـام حكومي
جيتنب فيه االسـتبداد ،ويتحقق فيه تشـاور واحرتام صحيح لرأي
أويل الرأي.
 -3شـريعة شـاملة:
َّ
إن اإلسـالم دي ٌن كامل ،ونظـام شـامل ،أحـاط بجوانب
احليـاة ك ّلها ورعاها مجيع ًا بأحكامه.
فقـد نظم الترشيع اإلسـالمي ترصفات الفرد يف خاصة نفسه،
ويف صلته بأرسته ،ويف عالقاته العديدة املختلفة باملجتمع الذي
يعيش فيه ،من عقود ومعامالت ،ونظم عالقات الدولة اإلسالمية
بالدول األخرى ،ووضع ّ
لكل ترصف حك ًام من األحكام ،وهذه
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نصوص وردت يف القرآن والسنّة ،وبعضها مل
األحكام بعضه بينته
ٌ
نصوص فيهام ،ولكن أقامت الرشيعة دالئل عليها ،ونصبت
تبينه
ٌ
إمارات هلا ،بحيث يستطيع املجتهد بواسطة تلك الدالئل
واإلمارات أن يصل إليها ويبينها.
إهنا شـريعة كـاملة يصـدق فيها وصـف اهلل إيـاهـا بالكامل
ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

ﱵﱠ [املـائدة.]3 :

 -4شـريعة مجعت الـدقـة واالحكـام:
َّ
إن نظرة متفحصة ملضمون رشيعة اإلسالم ،تفيض بنا إىل أن
نقرر ّ
أن هناك إحكام ًا رائع ًا ينتظم جوانبها وجزئياتا وكلياتا.
يقر مبدأ العزوف
إذن مل يصادم اإلسالم الفطرة اإلنسانية ،ومل ّ
عن الزواج ،كام أنّـه مل يبح مقدمات الزنا وأسبابه من الغناء
الفاجر ،والتربج املاجن ،كام تفعل القوانني الوضعية اآلن.
ولنعرض موقفـ ًا آخر من مواقف هـذا الترشيع تبـدو فيـه
هذه اخلـاصة واضحـة ب ّيـنة ،وهو الطـالق:
فحرم
لقد حرص اإلسالم عىل أن تستمر العالقة بني الزوجني ّ
الزواج املؤقت (املتعـة) ونفر من الطالق،

ﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ
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ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ [النسـاء ،]19 :ورغب يف
الصلح إن قامت بني الزوجني مشكالت وخالفات  ..ولكن ذلك
مل حيمله عىل أن يرىض بأن تكون احليـاة الزوجية جحي ًام يصىل
نارها ّ
كل من الزوجني واألوالد أيض ًا  ..بل رشع الطالق حـ ً
ال
حاسـ ًام هلذا اخلالف ،يقدم عليه الزوج بعد طول تفكري ،إذ ّ
أن
الطالق املوافق للسنة ينبغي أن يقع والزوجة يف طهر مل يقرهبا
زوجها خالله ،ومن العلامء من قال :إنـه ال يقع يف غري ذلك.
ثم هو بعد الطالق ترك جماالً الستعادة احليـاة الزوجية
ّ
واستئنافها ،بعد أن يذوق كل من الزوجني لوعة الفراق ،ويفكر
كل منهام هبدوء واتزان يف مصلحته بشكل أعمق ،ويندم – إن كان
خمطئـ ًا ومترسع ًا – عىل ما ّفرط يف جنب مصلحتـه ،وعىل إسـاءته
مرتني
لنفسـه  ..فشـرع له مراجعتها .وإذا تكررت هذه التجربة ّ
ومل يستطع الزوجان الوصول إىل حيـاة هـادئة سعيدة ،كان ذلك
ال عىل استحالة احليـاة املشرتكة  ..ولـذا َّ
دليـ ً
فإن الطالق الثالث
حيرمها عليه ّإال يف حاالت قليلة عندما يتاح هلذه املرأة أن تتزوج
ّ
ثم يقع الفراق بينهام .قال تعاىل:
من رجل آخر ّ ..
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ [البقرة.]229 :



ﲗ
ﲘ
ﱡﭐ ﲖ
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وقـد أرشنا قبل قليـل إىل اجتـاه اآلخرين من غري املسلمني إىل
األخـذ بالطالق .وهكذا نرى كيف ّ
أن الدقة يف هذا الترشيع
حترص عىل حتقيق اهلدف املنشود دون أن يؤدي ذلك إىل التفريط
يف حق هدف آخر.
وهـذا ما ال تسـتطيع القوانني الوضعيـة أن تصل إليـه :ذلكم
ّ
ألن القـوانني إنام متليها يف كثري من األحيـان ردود الفعـل ،التي
تسـتجيب حلـاجة عاجلة وال تستطيع أن تتـوقع كل ما يمكن أن
جيـد.
فالقوانني التي أنتجتها الثـورة الفرنسية ك ّلها مستوحاة من
مبـدأ اسـتنقاذ حقـوق األفراد الضـائعة بني أيدب الكهنة
واالقطاعيني ،ولكنها مل تستطع أن تصل إىل اإلحكام  ..إذ جارت
عىل حقوق املجتمع وفرطت يف ذلك أيام تفريط  ..وهكذا كل
القوانني الوضعية.
 -5شـريعة متـوازنـة:
رشيعة اإلسالم هي رشيعة احليـاة ،استطاعت أن تتجنب يف
عقيدتا وأحكامها التطرف املقيت.
َّ
وإن التطرف هو آفـة احلضارة اإلنسانية الذي ابتليت به منذ
أقدم العصور حتى الوقت احلارض ،وما انتكست أمورها
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وارتكست يف مهاو سحيقة من اآلالم واملشكالت ّإال ألهنا مل
تعرف التوسط واملوازنة بني كافة عوامل احلياة وأركاهنا.
َّ
إن النرصانية املكتسبة التي جتاهلت واقع احليـاة ،وأمهلت
شؤون املـادة ،وقاومت فطرة اإلنسان ،وعنيت بالروح؛ مل تستطع
أن تفلح يف حل مشكالت اإلنسان ،وال أن تكون دين احليـاة ..
وكان من ذلك التمرد عليها يف العصور احلديثة.
واحلركة االشـرتاكية التي تكفر بالروح وتنكر وجـود اهلل
وتقيم حيـاتا عىل أسـاس مـادي بحت ،أخفقت يف حمـاولة
االصـالح .وقـد أرشنا إىل يشء من ذلك.
أمـا الترشيع اإلسالمي فقد استطاع أن يقيم كيـان احليـاة عىل
مبـدأ وسط بشكل متوازن.
 يراعي جـانب الدنيـا كام يراعي جـانب اآلخرة.ﲼ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ﲽ
ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﳂﱠ [القصص.]77 :

 ويقيم توازن ًا بني رضورات املرء وأشواقـه وأمانيـه. ويقيم توازن ًا بني الرجل واملرأة ،بحيث ال جيور الرجل عىلاملرأة ،ويمنعها حقوقها ،ويلغي شخصيتها ،وال يرتك للمرأة
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أن تنطق ،وأن حتيا كام تز ّين هلا أهواؤها ،وكام يريد هلا كثري من
املنحلني إرضاء لشهواتم.
 ويقيم توازن ًا بني الفرد واملجتمع بشكل ال يفـرط يف حـقواحـد من الطرفني.
 -6شـريعة عــادلـة:
العـدالة خـاصة ميزت هـذه الرشيعة حتى أصبحت أبرز
صفاتا ،وأشهر مزاياها  ..عـدالة إهليـة مطلقة ،جتـدها جمسـدة
حيـة متحركة يف أحكام الرشيعة ،شـأهنا يف العبادات كشـأهنا يف
املعامـالت.
عـدالة يف األحكـام:
ففي الصالة يقف النّـاس( )1مجيعـ ًا بني يدي اهلل ،ال خيصص
مكان لعظيم أو عـامل  ..ويف الصوم جيـوع النّـاس جـوع ًا واحـد ًا،
ال يقرد من بينهم أمـري أو غني أو شـريف ،ويف احلج يلبس
النّـاس لبـاس ًا واحـد ًا ،ويقفون موقف ًا واحد ًا ،ويؤدون منسك ًا
ٍ
قاص ودان  ..وقوي وضعيف  ..وأرشاف
واحد ًا ،ال متييز بني
وعامة  ..ومن َقـتَـل ُقـتِـل ،ومن َس َـر َق ُقطِـع ،ال فرق بني أن

" ))1من روائع حضارتنا" صفحة .53
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ّ
فالكل
يكون القاتل عاملـ ًا أو جاهالً ،واملقتول أمري ًا أو صعلوك ًا ..
سـواء.
عن عائشـة

ّ
مههم شـأن املرأة املخزومية
أن قريش ًا أ ّ

()1

التي رسقت فقالوا :من يكلم رسول اهلل ﷺ ؟ فقالوا :من جيرتئ
ِ
ب رسـ ِ
ول اهلل ﷺ ؟  ..فك ّلمه أسـامة.
عليه ّإال أسـامة بن زيد ح ّ
ثم
فقـال رسول اهلل ﷺ« :أتشفع يف حـدّ من حـدود اهلل تعاىل؟ » ّ
ثم قـال« :إنام أهلك من قبلكم أهنم كانوا إذا رسق
قـام فاختطب ّ
فيهم الرشيف تركوه ،وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلـدّ !
وأيم اهلل لو ّ
أن فاطمـة بنت حممد رسقت لقطعت يدها».

()2

يقرر الترشيع اإلسالمي العظيم مبـدأ العـدالة ،ولو
وهكذا ّ
كان املحكوم عليه قريب ًا ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱠ

[األنعـام.]152 :
يبـق مبـدأ العـدالة يف القضاء أمر ًا نظري ًا ،بل لقد حفلت
ومل َ
كتب التاريخ اإلسالمي باألمثلة والنامذج الرائعة ،وأكتفي بإيراد

 ))1هي فاطمـة بنت أيب األسـد.
 ))2متفق عليه رواه البخاري ( ،)3475ومسلم (.)1688
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هـذا النموذج – ومثله كثري؛ كقصة عيل واليهودي مع عمر
وغريها :-
أتت امرأة يوم ًا رشيك بن عبد اهلل قايض الكوفـة تشكو إليه
األمري موسى بن عيسى ابن عم اخلليفة العبايس املهدي ،إذ أدخل
أرضها يف أرضه قسـر ًا ،بعد أن سـاومها ورغبها يف البيـع ولكنها
مل تبـع ،فأرسـل يدعوه إىل جملس القضـاء ،فطلب األمري من مدير
الرشطة أن يذهب إليه ويعاتبه ،قـال صاحب الرشطة :إن رأى
ِ
امض ويلك .فخرج وقال
األمري أن يعفيني من ذلك .فقـال:
لغلامنه :اذهبوا أدخلوا إىل حبس القايض بساط ًا وفراش ًا وما تدعو
فلام أدى الرسـالة أمر به إىل
احلـاجة إليه .ثم مىض إىل رشيك ّ
احلبس.
وبلغ موسى بن عيسى اخلرب ،فوجه احلاجب إليه وقـال:
ٌ
أي يشء عليه ؟ فقال رشيك :اذهبوا به إىل
رسول أ ّدى رسالة ّ
رفيقه إىل احلبس .عند ذلك بعث األمري إىل مجاعة من وجوه
الكوفة من أصدقـاء رشيك ،ليكلموه يف هذه القضية ،فأمر هبم إىل
احلبس مجيع ًا قائالً :حتى ال تعودوا برسـالة ظـامل.
بالقوة،
فركب األمري موسى يف الليل إىل السجن ،وفتح الباب ّ
فلمـا كان الغـد وجلس رشيك للقضاء ،جـاءه
وأخرجهم ك ّلهمّ ،
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السـجان ،فأخـربه ،فجمـع أوراقـه ودعا ِ
بالق ِم ْط ِر

()1

فختمه،

ووجه به إىل منزله ،وقال لغالمه :احلق بثقيل إىل بغداد  ..واهلل ما
طلبنا هذا األمر منهم  ..ولكن أكرهونا عليه ،ولقد ضمنوا لنـا
فيـه اإلعـزاز إذ تقلدناه هلم.
وبلغ اخلرب إىل موسى بن عيسى ،فركب وحلقـه ،وجعل
يناشـده اهلل أن يرجع ،ويعاتبه يف حبس إخوانه ،قـال :نعم ألهنم
مشـوا لك يف أمـر مل جيز هلم امليش فيه ،ولست ببارح أو يردوا
مجيع ًا إىل احلبسّ ،
وإال مضيت إىل أمري املؤمنني املهدي فاستعفيته
ممـا قلـدين.
فأمر موسى بردهم مجيع ًا إىل احلبس ،وجلس األمري جملس
القضـاء ،وعند ذاك أمر القايض بإطالق رساحهم ،وحكم عىل
األمري بعد التقـايض قائالً :ترد ما أخـذت منها وتبني حائطـ ًا
رسيعـ ًا كمـا كـان.
قـال األمري :أفعل ذلك .قـال هلا :أبقي لك عليه دعوى؟
قـالت :ال ،وبارك اهلل عليك وجزاك خري ًا.

()2

ولقد دعا القرآن إىل العدل حتى مع األعداء ﱡﭐﲡ ﲢ
 ))1القمطر( :بوزن اهلزبر) ما يصـان فيه الكتب.
 ))2من "أخالق العلامء" صفحة  116- 114نقـ ً
ال عن "العقد الفريد".
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[املـائدة .]8 :إنـه العدل املطلق ،الذي ال ُيميـل ميزانه احلب أو
تغري قواعده املـودة أو البغض  ..العدل الذي ال يتأثر
العداوة ،وال ّ
بالقرابة بني األفراد ،وال بالتباغض بني األقوام ،فيتمتع به األقوام
األخرى ولو كان بينها وبني املسلمني شـنآن  ..وتلك قمة يف
العدل مل يبلغها أي قانون دويل إىل هذه اللحظة ،وال أي قانون
داخيل كذلك.
والذين يامرون يف هذا ،عليهم أن يراجعوا عدالة األقوياء
للضعفاء بني األمم  ..وعدالة البيض للحمر والسود يف الواليات
املتحدة وجنوب افريقية.

()1

عـدالة يف األسـرة:
أمر بالعدل بني الزوجات ،كام أمر بالعدل بني األوالد أيض ًا،
َ
تصدق ع ّيل أيب ببعض ماله.
فعن النعامن بن بشري  قال:
فقالت أمي َعمر ُة بنت رواحة :ال أرىض حتى تُشهد رسول اهلل
ﷺ  ،فانطلق أيب إىل رسول اهلل ﷺ ليشهد عىل صدقتي .فقـال له
رسول اهلل ﷺ« :أفعلت هذا بولدك ك ّلهم؟» .قـال :ال .قـال:

" ))1حمطم الطواغيت" ص  ،12و"العدالة االجتامعية" ص .95
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«فال تشهدين إذن ،فإين ال أشهد عىل جـور ،اتقـوا اهلل واعدلوا يف
أوالدكم» .فرجع أيب فرد تلك الصدقة.

()1

عـدالة اجتامعيـة:
كام استطاعت رشيعة اإلسالم أأن تقيم عدالة اجتامعية
استفاضت الدراسات عنها واشتهرت ،فقد أتاح إمكانيات العمل
بفرص متكافئة أمام القوى العاملة ،وعالج الفقر عالج ًا يستأصله
من املجتمع يف نظام دقيق حمكم.

()2

 -7شـريعة واقعيــة ومثاليــة:
هـاتان صفتـان مل جتتمعـا يف رشيعة من قبل ،ولن تكونا يف
فكرة أو نظـام من بعـد.
فاملثالية حلم إذا اصطدم بالواقع تبدد وأضحى رساب ًا وهبـاء،
والنظام الذي يقوم عليها نظام يبقى يف حدود اخليال ،وال يؤدي
رسالة يف املجتمع ،وال يقوى عىل االستمرار يف دنيا الناس.

()3

 ))1رواه البخاري ( ،)2650ومسلم (.)1623
 ))2مقالة األستاذ أيب زهرة يف كتاب "اإلسالم اليوم وغذ ًا" ص .226
 ))3ذكر األستاذ الشيخ حممد عبده يف رسالة "التوحيد" ص ّ 168
أن املسيحية
جاءت بالزهد البالغ وطرح الدنيا وطيباتا مجلــة ،فلــم متــض عليهــا بضــعة
أجيال حتى ضعفت العزائم الرشية عن احتامهلا.
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والواقعيـة إن مل تصعـد وتوجـه وتذب قادت إىل االرتكاس
واالنحـراف.
ورشيعة اإلسالم هي الرشيعة الوحيدة التي مجعت بني هذين
األمرين بشكل حمكم رائع األحكام.
لقـد سـايرت الفطرة اإلنسـانية ومل تقاومها ،بل وجهتها يف
إطار الفضيلة واملثل األعىل ،ولعـ ّل ميـزة اإلســالم األساسية أنه
ال يغفل حلظة يف أية خطة ويف أي خطوة عن فطرة اإلنسـان
وحـدود طاقتـه ،وواقع حيـاته املـادي ،وأنه يبلغ هبـذا اإلنسـان
إىل ما مل يبلغـه أي منهـج آخر من صنـع البرش يف يرس وراحـة
وطمأنينـة.

()1

ومن األمثلـة عىل ذلك موقف اإلسـالم من الغريزة اجلنسـية
الذي ذكرناه قبل قليـل ،وموقفه من إباحـة امللكية يف حـدود
اإلسـالم الرشعية ،وموقفه من إباحة الطيبات وحتريم اخلبائث،
وموقفه يف الدفاع عن النفس ور ّد العدوان.
وما أكثر النصوص التي ّ
تدل عىل يرس اإلسالم .فمن ذلك
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﱠ [احلج.]78 :
" ))1هـذا الدين" صفحة .4
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.]185
َّ
وإن القـاعدة العظيمـة التي قررهـا علمـاء اإلسـالم:
(الرضورات تبيح املحظورات)

()1

ّ
لتـدل عىل يسـر هـذا الدين

داللة تغني عن ّ
كل بيـان.
 -8شـريعة حتـرتم كرامـة اإلنسـان وإرادتـه:
حترتم هذه الرشيعة الكرامة اإلنسـانية يف ّ
كل إنسـان ال فرق يف
ذلك بني أبيض وأسود يقول تعاىل:
ﲂ

ﱡﭐ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﱠ [اإلسـراء.]70 :

ومن أجل احرتام الكرامة اإلنسانية هنت هذه الرشيعة عن
املُثلة يف احلروب ولو كان األعداء يمثلون بالقتىل .وقـد هنى عليه
السالم عن املُـثلـة بوم أحـد )2(،وقـال لعمر عنـدما جـاء يوم بدر
يقـول :دعني يا رسـول اهلل أجـدع ثنيتي سهيل يدلع لسـانه ،فال
يقـوم عليك خطيبـ ًا يف موطن أبـد ًا .قـال :ال أمثـل فيمثـل اهلل يب

 ))1انظر رشح هذه القاعدة يف "املدخل" للزرقا  ،989/2ورشوح "املجلة".
" ))2تقريب السـرية" ص .244
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وإن كنت نبيـ ًا.

()1

وقـد احرتمت إرادة اإلنسان فجعلت الرىض أساس ًا لنشأة
العقود ،ومنعت اإلكراه يف الترصفات واألفعال منع ًا مطلق ًا ،ومل
ترتب عىل األمور التي كانت بسبب اإلكراه شيئ ًا :رفع عن أمتي
اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

()2

وجعلت اإلكراه يف ذاته

جريمة تستحق العقـاب.
وال فرق يف حرية اإلدارة بني الرجل واملرأة يف النواحي
املـالية ،وليس ألبيها وال لزوجها أي والية مالية عليها ،وليس
يترصف يف ماهلا ّإال بوكالة اختيارية منها ،وهبـذا سبقت
ألحد أن
ّ
الرشيعة اإلسالمية الرشائع األوربية كلها.

()3

يقول الدكتور عيل عبد الواحد وايف يف رسالة أصدرها سنة
1959م بعنوان "الرد عىل الشيوعني العراقيني":
[وهذه املنزلة من املساواة مل يصل بعد إىل مثلها أحدث القوانني يف
أعرق األمم الديموقراطية احلديثة ،فحالة املرأة يف فرنسا ال تزال
" ))1نور اليقـني" ص .121
 ))2حسنه النووي ،وذكــره يف "األربعــني" ،وانظــر البحــث فيــه يف "املقاصــد
احلسنة" للسخاوي ص .228
 ))3مقال أيب زهرة من كتاب "اإلسالم اليوم وغـد ًا" ص .224
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إىل الوقت احلارض أشبه يشء بحالة الرق املدين ،فقد نزع منها
القانون صفة األهلية يف كثري من الشؤون املدنية ،كام تنص عىل
ذلك املـادة ( )217من القانون املدين الفرنيس إذ تقرر:
ّ
(إن املرأة املتزوجة حتى لو كان زواجها قائ ًام عىل الفصل بني
ملكيتها وملكية زوجها ،ال جيوز هلا أن تب وال أن تنقل ملكيتها،
وال أن ترهن وال أن متلك بعوض أو غري عوض ،بدون اشرتاك
زوجها يف العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية)].
وهكذا نجـد اإلسالم قد احرتم اإلدارة اإلنسانية ،وذلك من
تكريمه اإلنسانية ذاتا.
 -9شـريعة ثـابتــة مســتقرة:
إن الثبات الذي ختتص به هذه الرشيعة ناتج عن ّ
َّ
أن أحكامها
من اهلل ،وليس للرسول ص فيها ّإال النقل ،وال للعلامء ّإال الفهم
والتبويب ،وما كان ملسلم قـط أن يرى رأي ًا خيالف فيه ما ورد من
نصوص الرشيعة .ويف هذا الثبات مزايا عديدة ،من أمهها:
أهنا ال تتأثر أحكامها لفساد الناس واخللل الذي قد يقع يف
املجتمع ،بل تبقى هذه الرشيعة مهيمنة عىل احلياة ،توجهها إىل
الرصاط السوي ،وتعصمها من االنحدار والسقوط.
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ومنهاّ :
أن ثبات أحكامها جيعل شيوع معرفتها بني الناس
ميرس ًا ،وتتحول هذه املعرفة إىل عرف شائع ،وتقاليد ذاتية،
وبذلك تصبح رعاية أحكامها أكثر وأدق.
وأود أن أشري إىل أنـه ال تعارض بني الثبات هذا وبني املرونة
التي ذكرناها قبل قليل ،ذلكم ّ
أن املرونة – كام أرشنا – تكون يف
أمور سكتت عنها الرشيعة ،وأتاحت للمسلمني أن حيكموا عليها
ضمن اخلطوط الكربى للرشيعة ومقاصدها التي أرادت هلا
الثبوت واالستقرار.
 -10شـريعة خــالـدة:
اخللود خاصة مالزمة هلذه الرشيعة ،وذلك ألمرين اثنني:
أوهلامّ :
ألن اهلل تعهد بحفظها وبقائها وخلودها ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ [احلجر.]9 :
وثانيهام :ملا متتاز به هذه الرشيعة من خصائص ومزايا.
مرة تنكر الدهر لدول اإلسالم ،وتسلط
ولنسأل التاريخ كم ّ

الفجار عىل املسلمني فأثخنوا فيهم القتل ،وأكرهوا أممـ ًا منهم عىل
الكفر ،وأحرقوا الكتب ،وهدموا املساجد ،وصنعوا ما كان يكفي
القليل منه لضياع هذا القرآن كـ ً
ال أو بعض ًا ،كام ُفعل بالكتب فبله،



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
- 48 -

لوال ّ
أن يد العناية حترسه فبقي يف وسط هذه املعامع رافع ًا رايته
وأعالمه ،حافظ ًا آيـاتـه وأحكـامه.
بل لنسأل صحف األخبار اليومية كم من القناطري املقنطرة من
الذهب والفضة ،تنفق ّ
كل عام ملحو هذا القرآن وصـدّ الناس عن
اإلسالم بالتضليل والبهتان واخلداع واإلغراء ،ثم ال يظفر أهلها
من وراء ذلك ّإال بام قـال اهلل تعـاىل:

ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷﱠ [األنفـال .]36 :ذلك ّ
بأن الذي يمسكه أن يزول هو الذي
يمسك السموات واألرض أن تزوال ،ذلك ّ
بأن اهلل ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ [الصف:

.]9
واهلل بالغ أمره ومتم نوره ،فظهر وسيبقى ظاهر ًا ال يرضه من
خالفه حتى يأيت أمر اهلل.

()1

*

*

*

" ))1النبـأ العظيم " ص .40- 39
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هـذه أهم خصائص رشيعة اإلسـالم.
وهي جديرة بأن حيرص عليها ،وأن يعض عليها بالنواجذ،
عز
وبأن تقدّ م للمعذبني يف األرض ،ليجدوا فيها طلبتهم التي ّ
مناهلا.
ولكن الغزو االستعامري احلديث ،الذي داهم ديارنا وبالدنا،
استهدف فيام استهدف القضاء عىل ديننا ،ألنه يشكل قلعة حصينة
تصـدّ عدوانه وتقف يف طريقه.
َّ
وإن مما يوضح هذا املقصد اهلدام هذا النشيد اإليطايل الذي
كان يردده اإليطاليون سنة 1911م عندما غزت إيطاليا ليبيا
وطرابلس الغرب ،وسأورد بعض املقاطع من هذا النشيد:

()1

ّ
إن من أعظم اآلالم لشاب يف العرشين من عمره أن ال حيارب يف
سبيل وطنه مع دوام القتال يف طرابلس ،والراية املثلثة األلوان،
واملوسيقى احلربية تنبهان النفس املقدامة.
يا أ ّمـاه أمتي صالتك وال تبكي ،بل اضحكي وتأميل.

أال تعلمـني ّ
ب إىل طرابلس فرحـ ًا
أن إيطاليـا تدعـوين ،وأنا ذاهـ ٌ

 ))1ورد هذا النشيد يف حاشية كتبها السيد حممد رشيد رضا ح تعليق ًا عىل كــالم
لألمري شكيب يف كتابــه "ملـــاذا تــأخر املســلمون وتقــدم غــريهم" ص 31
الطبعة األوىل.
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مرسور ًا ،ألبذل دمي يف سـحق األمـة امللعونة ،وألحارب الديانة
اإلسالمية .سأقاتل ّ
قويت ملحو القرآن.
بكل ّ
ليس بأهل للمجد من مل يمت إيطالي ًا.
يا أ ّمـاه  ..أنا مسافر  ..وإن مل أرجع فال تبكي عىل ولدك  ..وإن
عيل فأجيبيـه:
سألك أحـدٌ عن عـدم حـدادك ّ

إنه مات يف حماربة اإلسالم.

ذاهـب أيضـ ًا.
الطبل يقرع يـا أ ّمـاه  ..أنـا
ٌ
أال تسمعني هزج احلرب؟!
دعيني أعانقك وأذهب.
وكذلك ّ
فـإن املقصـد االستعامري يف القضـاء عىل اإلسـالم
واضـح من قـول اجلنرال غورو عنـدما دخـل دمشق :اآلن انتهت
احلروب الصليبية.
وهنـاك قول لغالدستون يف جملس العموم عندما أمسك بيده
القرآن وقال :ما دام هذا الكتاب بأيدي املسلمني فلن تستطيعوا أن
حتكموا يف العامل.
وهناك مئات النصوص التي تدل عىل ذلك ،جتدوهنا يف كتاب
"التبشري واالستعامر" ،وكتاب "املخططات االستعامرية".
ومـازال االسـتعامر يدأب وجيـد حتى اسـتطاع أن يصل – مع
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عميق األسف – إىل أن يزعزع إيامن طبقة من أبناء املسلمني
ّ
استغل هذا االستعامر
باإلسالم ،وأن يستعبدهم فكري ًا  ..وقد
ضعف املسلمني وتأخرهم يف الوقت الذي كان فيه – هو – قوي ًا
متقدم ًا يف األمور املـادية التجريبية ،وكان من نتيجة ذلك أن نشـأ
جيـل من أبنـاء املسلمني ،يردد ببغـاوية محقـاء كالم أعـدائه ،من
رضورة تنحيـة هـذا الترشيع عن حيـاتنـا ،وفصل الدين عن
الدولة  ..إىل آخر هذه املعزوفة االستعامرية.
وكان النقص قد بدأ زمن الدولة العثامنية ،بسبب ضغط الدول
االستعامرية نفسها عىل دولة اخلـالفة.
فأصدرت سنة 1850م قانون التجارة نق ً
ال عن القانون
الفرنيس ،ثم يف سنة 1858م أصدرت قانون األرايض نق ً
ال عن
القانون الفرنيس.
ثم وضعت قانون اجلزاء نق ً
ال عن القانون الفرنيس وأدخلت
ّ
عليه تعديالت مأخوذة عن القانون اإليطايل.
يبق يف الدولة من الترشيع اإلسالمي إال املجلة التي كانت
ومل َ
تعنى بالنواحي املدنية وأحكام األحوال الشخصية  ..وظل هذا
األمر ساري ًا يف البالد التابعة للدولة العلية ،باستثناء مرص التي
رفضت حتى األخـذ باملجلة بسبب عوامل سياسية.
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وعنـدما نسـف أتاتـورك ّ
كل أثر لإلسـالم يف الدولـة
العثامنيـة بقيت هذه البقية من ترشيع اإلسـالم يف البالد التي
كانت تابعة هلا  ..وجاءت االنقالبات العسكرية يف سورية فألغت
املجلة التي كانت تقنين ًا ألحوال املعامالت املدنية وفق املذهب
يبق لترشيع اإلسالم العظيم ّإال حقل األحوال
احلنفي ،ومل َ
الشخصية التي ال تتجاوز شؤون الطالق والزواج واإلرث.
وهكذا استمر اخلرق يتسع ،والزاوية تنفرج ،إىل أن أصبح
املسلمون يف معظم بقاع األرض ال يستفيدون من هذا الكنز
الثمني من الترشيع ،وبذلك حققوا ألعدائهم ما يريدون ،من
تعطيل أحكام الرشيعة اهلل ،واالحتكام إىل الطاغوت ،مما أثر يف
حياة املسلمني تأثري ًا كبري ًا ،إذ شاعت بينهم الرذيلة ،واستهانوا
بمحارم اهلل ،وكرهوا اجلهاد ،وتكالبوا عىل حطام الدنيا وشهواتا،
مما شجع أعداءهم عليهم ،ولقد صدق فيهم قول الرسول الكريم
حب الدنيا وكراهية
ﷺ خمرب ًا بحاهلم ومقرر ًا سبب ذلك قائالً :إنه ّ
املوت .قـال ﷺ:
«يوشك أن تداعى عليكم األمم ،كام تداعى األكلة إىل
قصعتها».
فقال قائل :ومن قلة نحن يومئـذ ؟
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قـال ﷺ« :بل إنكم يومئذ كثري ،ولكنكم غثاء كغثاء السيل،
ولينزعن اهلل من صدور عدوكم املهابة منكم ،وليقذفن اهلل يف
قلوبكم الوهن».
قال قائل :يا رسول اهلل ،وما الوهن ؟
حب الدنيا وكراهية املوت».
قـالّ « :

()1

إهنا لكارثة أن حيجب املسلمون حجب ًا تام ًا عن أحكام هذه
الرشيعة السمحة ،التي فيها كل اخلري هلم ولإلنسانية.
ولقد كان من جراء ذلك أن نشـأ ٌ
جيل قلق مضطرب ،تكاد
ختنقه العقد النفسية واحلرية القاتلة ،ولقد م ّثـل هذه احلرية والقلق
تصور لنـا الضياع،
الشاعر املهجري إيليـا أبو مايض بقصيدة
ّ
والفراغ اهلـائل ،الذي يعيشه اإلنسان املعارص ،الذي ال جيـد من
حضـارة العرص القائمة أجـوبة ألسئلته العديدة وامللحة.
يقول أبو مايض:
أعلم من أين ؟ ولكني أتيت
جئ ُت ،ال ُ

أبرصت قـدامي طريقـ ًا فمشيت
ولقـد
ُ
وسأبقى سـائر ًا إن شـئت هذا أم أبيت
 ))1ورواه أبو داود ( ،)4297وأمحد  ،278/5والبيهقــي يف "دالئــل النبــوة"
 534/6عن ثوبان ،وهو حديث صحيح.
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جئت ؟ كيف أبرصت طريقي ؟
كيف ُ
لسـت أدري
ُ
قـديم أنا يف هذا الوجـو ْد ؟
أجـديدٌ أم
ٌ
أسـري يف قيـو ْد ؟
طليق أم
حـر ٌ
هل أنا ٌ
ٌ
هل أنا قائد نفيس يف حيايت أم مقو ْد ؟
أمتنى أنني أدري  ،ولكن ........
لسـت أدري
ُ
أوراء القـرب بعد املـوت ٌ
ونشــور ؟
بعث
ُ
فـدثـور ؟
فحيــا ٌة فخلــو ٌد أم فنــا ٌء
ُ
ٌ
صدق أم كالم الناس زور؟
أكالم الناس
أصحيح ّ
أن بعض النـاس يدري ؟ ....
ٌ
لسـت أدري
ُ
أمطت السـرت عني
أيقنت أين قـد
كلام
ُ
ُ
نفيس مني
ُ
رسي ،ضحكت َ
الرس ّ
وبلغت َّ
وجدت اليأس واحلرية لكن مل أجدين
قد
ُ
ُ
جحيم ؟ .........
نعيم أم
فهل
ٌ
اجلهل ٌ
لسـت أدري
ُ
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أنا ال أذكر شـيئ ًا من حيـايت املاضيـة
أنا ال أعرف شـيئ ًا من حيـايت اآلتيـة
يل ذات غري أين لست أدري ما هيـه؟
فمتى تعرف ذايت كنه ذايت ؟ .......
لسـت أدري
ُ
جئت وأميض  ،وأنا ال أعلم
إنني
ُ
لغـز وذهـايب كمجيئي طلسم
أنا ٌ
لغز مبهم
والذي أوجـد هـذا اللغز ٌ
ال جتادل  ..ذو احلجى من قال :إين
لسـت أدري
ُ
وكذلك ّ
فإن مما يمثل هذا القلق الفكري ،والضياع الكبري،
والفراغ الضخم ،هذا الركام من األغاين املـائعة املـاجنة التي
تصور هذا الواقع األليم للحيـاة املعارصة.
َّ
إن عدد ًا من مفكري الغرب يودون أن لو وجدوا سبي ً
ال إىل
عالج هذا القلق الشامل العميق ،بعد أن أفقدت احلضارة الغربية
بفرعيها الرأساميل والشيوعي طمأنينة اإلنسان واستقراره و ُمـ ُثـله
اإلنسانية الرفيعة ،وذلك عندما جعلت املـادة مثله األعىل ،فإن مل
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يصل إىل الرفاه املـادي عاش شـقي ًا .وإن وصـل إليه عاش ملوالً
يطارده جوع روحي ،وال ينتهي من م َلله ّإال باالنتحار.

()1

وإن بعض مفكري الغرب يشـري إىل ّ
هـذا َّ
أن العـالج هـو يف
الدين.
يقول وليم جيمس وقد كان أستاذ ًا بجامعة هارفاردّ :
إن أعظم
عالج للقلق وال شـك هو اإليمـان.

()2

ويقـول الدكتور بريلَّ :
إن املرء املتـدين حقـ ًا ال يعاين قـط
مرض ًا نفسي ًا.

()3

كم من الشقاء جيره املسلمون عىل أنفسهم عندما يبعدون
الدين عن حياتم ،ويأتون بحياة الغرب املضطربة القلقة
فيستعريوهنا ،ويدمرون كياهنم وذواتم.
لقد متزقت كل املقاييس التي كانت – يف زعم الناس –
تصلح ،يف زمن ما ،أساس ًا لتبنى عليه احليـاة ،ومن هنا غدت
حاجة العرص الكربى متمثلة يف فكر سليم ،يقوى عىل تفسري

" ))1من روائع حضارتنا" ملصطفى السباعي

ص .10

" ))2دع القلق وابدأ احليـاة" ص .282
" ))3دع القلق وابدأ احليـاة" ص .286
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الكون ومظاهره ،ويقدم نظرة متكاملة للحياة واإلنسان ،هذا مع
اعتامد عىل العلم واملوضوعية ،يف معاجلة الشؤون احليوية األخرى،
واحتكام إىل االختصاص.
ألن ّ
ذلك ّ
كل نظام حضاري ال يقوم عىل أساس سليم من
الفكر املتـزن املوضعي الشامل ،نظام خمفق مقيض عليه بالدمار،
مهام أويت من وسائل الدعاية واإلعالن.
وهكذا رأينـا أيض ًا ّ
أن اإلسالم ال هيمل احلاجات التي يتط ّلع
إليها اإلنسان املعارص من النـاحية االقتصـادية ،وأود أن أشـري إىل
أمر مهم وهو ّ
أن مسايرة كثري من قـادة الفكر اإلسالمي ،ومحلة
األقالم ،للطوفان املـادي الذي يغمر دنيـا اليوم ،متثل حاجة مؤقتة
ال جيوز أن تستمر ،وال أن تدخل جور ًا عىل التناسق يف كيان
اإلسالمّ ،
فإن من أروع املزايا التي حتدثنـا عنها هو هذا التوازن بني
جوانب احليـاة.
لقد جاء اإلسالم بنظرية اقتصادية قادرة عىل الوفاء بكل ما
يتطلبه اإلنسان املعارص ولكنها يف إطار اإلسالم املتكامل ،الذي
تتعاون أجزاؤه وجوانبه عىل رسم احليـاة الفاضلة.
ورأينـا أيضـ ًا ّ
أن يف اإلسـالم حتقيقـ ًا حلـاجـات ملحـة من
حـاجـات العرص ،وهي حاجتـه إىل نظريـة خلقيـة ترتفـع بـه من
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ذاك الفسـاد املروع املـرتدي الذي سـقط فيـه إنسـان العرص،
ولقـد زادت أنواع األنظمـة التي سـادت يف تردي األوضـاع
اخللقيـة وانتكاسـها.
وأود أن أشري إىل ّ
أن عملنـا بالترشيع اإلسـالمي ال حيرمنـا
من املنهـج التجريبي ،الذي أثمر عند الغربيني هـذه احلضـارة
الضخمـة اهلـائلـة.
وكيف يتصور التعارض بينهام ،والتحقيق العلمي األخري
يثبت ّ
أن أوربـا أخذت هذا املنهج عن املسلمني ،وقد استطاع
علامء املسلمني زمن يقظتهم وجمدهم أن يصلوا بسبب هذا املنهج
إىل اكتشـاف عدد من النظريات العلميـة.
لقـد كان اإلسـالم هو الذي أنشـأ بطبيعـة واقعيـة منهجـه
املنهـج التجريبي ،الـذي انتقـل إىل أوربـا من جامعـات
األنـدلس ،وقـد قرر ذلك بريفولت و دوهرنج من الكتـاب
الغربيني أنفسهم.

()1

َّ
إن الترشيع اإلسـالمي عندما حيكم احليـاة – وهو ذو املنهج
الواقعي التجريبي – لن يعمد إىل املعامل واملصانع فيحطمها ..

" ))1املستقبل هلذا الدين" ص  ،104و"هـذا الدين" ص .72 -68
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ولن يأيت إىل تلك التيسريات التي تقدمها الصناعة للحياة البرشية
فيلغيها ! ال  ..ولكن اإلسـالم سيعمد ابتداء إىل تغيري النظرة إىل
هذه احلضارة وقيمتها ،سيمنحها قيمتها احلقيقية بال مبالغة وبال
بخس كذلك ،بحيث يكون الروح اإلنسـاين املؤمن هو املسيطر
عليها ،ال أن تكون هي املسيطرة عليه وعىل تصوراته ومشـاعره
وأوضـعه ونظمـه.
َّ
إن اإلسـالم سينقذ الروح اإلنسـانية من املهـانة التي فرضها
ٍ
وعنـدئذ
عليه دارون وفرويد وكارل ماركس وأشباههم،
يسـتشـعر أنـه هو السيد اجلدير بأن يسـيطر عىل اآللـة وعىل
اإلبداع املـادي واحلضـارة.
وبعـد؛ فـإننـا نحن املسلمني مـا نزال يف أول مرحلة النهضـة
والبنـاء ،وهي فرصـة نـادرة ّ
قـل أن تتكرر يف حيـاة األمم .فهـل
ٍ
أسـاس من هـذه الشـريعة؟ لنفوز
لنـا أن نبني حياتنـا عىل
بالسـعادة يف حيـاتنا الدنيـا ،ولنحظى برضوان اهلل واجلنـة يف
اآلخرة ،ولنحمل إىل اإلنسـانية اخلـري واهلنـاءة.
وهنـا تربز مسـؤولية العنارص التي حتتـل مكانـة القيـادة
الفكرية يف العـام اإلسـالمي  ..إهنا مسـؤولية الدعـوة إىل
اإلسـالم  ..وعرض مبـادئه اخلـرية السمحـة بلغـة العرص ،وبكل
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مستحدثات العرص من وسـائل اإلعـالم .إننـا عىل مفـرتق
الطرق ،واملزالق خطـرية ،واحلرب ضـدّ اإلسـالم رشسـة،
واملسـؤولية كبـرية .وكأين بالدنيـا التي تلقت نور اإلسـالم من
هـذه اجلزيرة يف يوم زاهر من أيامها ،تتطلع اليوم – وقد أفلست
كل مناهج البرش – إليكم كرة أخرى.
فهل منكم من حيمل الرسالة ؟ وينهض بذلك العبء
اجلليـل؟ وحيتـل مكان القـائد واألسـتاذ ؟
إين أرجـو ذلك.
فحي عىل الفـالح.
أال ّ
وصدق اهلل العظيم ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲐ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ.
ﲑ
ﲍ ﲎﲏ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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