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احلريف
الإ�سالم كمرجع للت�رشيع ..بني التطبيق َ
وروح القوانني

�أ�سماء القطيبية

يطرح ف�ضل اهلل حممد �إ�سماعيل �أ�ستاذ فل�سفة ال�سيا�سة ،يف مقاله «روح القوانني يف الت�شريع الإ�سالمي» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -جمموعة من الأ�سئلة حول مدى مالءمة
الت�شريع الإ�سالمي للتطبيق يف ع�صرنا احل��ايل ،وعن مدى �إلزامية تطبيق الن�صو�ص ال��واردة بهذا ال�ش�أن يف القر�آن وال�سنة ،كما �أنه يطرح ت�سا�ؤالته حول �إمكانية تطبيق
احلدود الواردة يف الن�صو�ص يف الع�صر احلديث .لكننا قبل �أن ن�ستفي�ض مع الأ�ستاذ ف�ضل اهلل يف طرح مزيد من الأ�سئلة ،البد �أن نحدد ما املق�صود بالت�شريع الإ�سالمي الذي
يدور الت�سا�ؤل حوله؟� ..إن الإ�سالم عندما جاء ،مل يكن فقط كتابا منزال ،ومل ي�أتِ به نبي ُمرتهب ،بل كان منه َج حياة عا�ش من خالله الر�سول و�صحابته الكرام �سنوات طويلة،
حتركوا به وطبقوا �أحكامه وقوانينه ،فازدهرت الأمة وبلغ �صيتها الطيب �أقا�صي الأر�ض ،ونعِم من عا�ش حتت ظل الدولة الإ�سالمية بالعدل والرفاه .وكان من �ضمن ما طبقوه
يف منهج حياتهم الت�شريعات والأحكام الواردة يف القر�آن والتي �أمر بها الر�سول الكرمي ،ومن �أكرثها و�ضوحا :احلدود؛ مثل :حد الزنا وال�سرقة والقتل ،وتلك الأحكام املتعلقة
باحلقوق مثل املرياث ،وحق اليتيم .فمثل هذه القوانني والأحكام تندرج حتت م�سمى «الت�شريع الإ�سالمي»؛ كونها �أتت مبجيئه وطبقت لأجله.

وم �ن��ذ �أل ��ف و�أرب �ع �م��ائ��ة ��س�ن��ة �إىل الآن ،ط ��ر�أ على
املجتمعات التي يدين �أ�صحابها بالإ�سالم تغيريات
كثرية ،ب��د�أت من �أنظمة احلكم ومل تنت ِه بطريقة
ال�ع�ي����ش ال �ت��ي ال ت���ش�ب��ه ال�ط��ري�ق��ة ال �ت��ي ع��ا���ش بها
ال ��ر�� �س ��ول و� �ص �ح ��اب �ت ��ه .وه� �ن ��ا ظ �ه ��ر ال �ع ��دي ��د م��ن
الإ� �ش �ك��ال �ي��ات ح ��ول تطبيق ال�ت���ش��ري�ع��ات ال��دي�ن�ي��ة،
فانربى املت�شددون يتوعدون النا�س عن احلياد عن
نهج ال�سلف ال�صالح يف الت�شريع ،وهو ما �أوقع النا�س
يف حرج وم�شقة كبرية ،وهناك من دعا �إىل اعتبار
الت�شريع الإ�سالمي ت�شريعا قدميا انتهت منفعته
بانتهاء الع�صر الذهبي للإ�سالم ،وعلى املجتمعات
الآن �أن جت��د ل�ه��ا ت���ش��ري�ع��ات تتما�شى وم�ت�غ�يرات
الع�صر .وب�ين ه��ذا وذاك ،ظهر م��ا ي�سمى ب �ـ«روح
الت�شريع» ،وهو ما تناوله الأ�ستاذ ف�ضل اهلل حممد
يف مقاله �سالف ال��ذك��ر ،مو�ضحا �إي��اه ب�أمثلة من
القر�آن وال�سنة وحياة ال�صحابة والتابعني؛ حيث
�إن املق�صود بهذا امل�صطلح هو فهم املغزى واحلكمة
م��ن ك��ل ت���ش��ري��ع ،ث��م ال�ع�م��ل مب��ا ي�ح�ق��ق مق�صده،
فلي�س املهم من الت�شريع هو تطبيقه و�إمنا الغاية
التي تتحقق من وراء تطبيقه .وعطفا على هذا،
ف��إن املت� ِّأمل يف القر�آن يجد �أن��ه �أت��ى بقواعد عامة
راع��ى فيها امل��رون��ة والرخ�صة والتخفيف ،وحتى
تلك الأحكام التي ذكرتها ن�صو�ص القر�آن �صراحة
فقد بدلت وحولت وحتى �ألغي تطبيق بع�ضها يف
زم��ن ال�صحابة ،وذل��ك دليل على فهمهم العميق
للدين ومقا�صده ،وعلى فهمهم لقاعدة «ال �ضرر

وال �ضرار» التي حترك بها النبي طوال حياته بني
ظهرانيهم ،ومن �أبرز الأمثلة على ذلك نهي عمر
بن اخلطاب �أ�صحابه عن قطع يد ال�سارق يف عام
املجاعة ،وت��أخ�يره �أخ��ذ الزكاة التي بلغت ن�صابها
من بع�ض القبائل حتى تتح�سن �أحوالها ،وامتناع
�سيدنا عثمان بن عفان عن �أخذ الق�صا�ص من ابن
�سيدنا عمر بن اخلطاب الذي قتل ابنة �أبي ل�ؤل�ؤة
امل�ج��و��س��ي ث � ��أرا ،ودف �ع��ه ل�ل��دي��ة م��ن م��ال��ه اخل��ا���ص.
و�سار على نهجهم التابعون الأخ�ي��ار ومنهم عمر
بن عبدالعزيز الذي وجد �أنه �أمام م�سائل جديدة
مل يتعر�ض لها الر�سول و�صحابته؛ مثل :الر�سوم
اجلمركية للموانئ ،فقام مبعاجلتها وفقا لفهمه
لروح الت�شريع ومقا�صده التي جتعل من امل�صلحة
العامة فوق كل اعتبار.
ورغم اتفاقي مع الكاتب يف الأمثلة التي ذكرها� ،إال
�أنني �أعتقد �أنه وقع يف مقارنة مغلوطة ،حني قارن
ب�ين ن�ظ��ام ال���ش��ورى يف الإ� �س�ل�ام وال��دمي�ق��راط�ي��ة؛
ح �ي��ث ذك� ��ر ف �ي �م��ا م �ع �ن��اه �أن ال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة و�إن
كانت ت�شجع على حكم ال�شعب ف�إنها ت�ضيق عند
التطبيق؛ لأن�ه��ا ت��دف��ع ال�ن��ا���س دف�ع��ا ع�بر حمالت
�إع�لام�ي��ة �إىل الت�صويت لأ��ش�خ��ا���ص يتحكمون يف
م�صريهم وفقا لأهوائهم وم�صاحلهم ال�شخ�صية،
بينما ذك��ر �أن ال�شورى مت �إق��راره��ا دينيا ،لكن مل
يتطرق ال��دي��ن لطريقتها وكيفيتها لأن�ه��ا تتغري
بتغري املكان والزمان .ووجه املغالطة بالن�سبة يل
�أن الكاتب يقارن بني مبد�أ ونظام ،والدميقراطية

كنظام تطبق م�ب��د�أ ال���ش��ورى ،وه��و �أحقية ال�شعب
يف اختيار من ميثلهم ،ولكن ما يحدث -والب��د له
من احل��دوث يف املجتمعات الب�شرية� -أن االختيار
يقع على الأ�شخا�ص غ�ير املنا�سبني� ،أو �أن �شهوة
ال�سلطة واملال جتعل من بع�ض املُختارين ينحازون
مل�صاحلهم ال�شخ�صية مبا ي�ضر م�صالح امل�صوتني
لهم .وعموما؛ فالأنظمة نف�سها يف تبدل وحتول،
بغية الو�صول �إىل نظام يحقق العدالة االجتماعية.
ي �ق��ول ع�ل��ي ��ش��ري�ع�ت��ي�« :إن ال��دي��ن ال ��ذي ال ينفع
للدنيا فهو غ�ير ن��اف��ع ل�ل�آخ��رة �أي���ض��ا» ،وح�ي��ث �إن
ال �ق��ر�آن ه��و �آخ ��ر الكتب ال���س�م��اوي��ة؛ فبالطبع هو
مرجع امل�سلمني منذ وفاة النبي �إىل قيام ال�ساعة،
و�إنه ملن امل�ؤ�سف �أن نرى من علماء الدين من عطل
عقله -رغم نهي القر�آن عن ذلك -واكتفى بتطبيق
الن�صو�ص بظاهرها لق�صور فهمه للدين ال��ذي
جعله اهلل رح�م��ة للعاملني ،وه��و م��ا ول��د يف النا�س
اخلوف من الوقوع يف التجاوزات ،والذي يت�ضح يف
�س�ؤالهم عن �أب�سط الأحكام الدينية وتطبيقاتها،
ك�م��ا �أخ ��رج ه ��ذا ال�ف�ه��م احل ��ريف ل�ل�أح�ك��ام الدينية
جماعة من املتطرفني الذين يظنون �أنهم يطبقون
الدين ،بينما هم �أبعد ما يكون عن روحه .ولو كان
الدين هو ما يدعونه لكان ال�صحابة الكرام هم �أول
من طبقه ،ولكنه �أعظم من �أن يكون ح��دا ملزما
�أو قانونا �شاقا� ،إمنا هو دين املبادئ ال�سامية التي
ِ
و�ضعت لينطلق منها امل�سلم مبا يحقق له ولغريه
املنفعة.
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