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ِّ
الشرعة والمنهاج في القرآن
ناصر الكندي
يتناول الباحث حممد املنتار يف مقاله «املقولة القر�آنية يف ال�شرعة واملنهاج» ،واملن�شورة يف جملة «التفاهم» ،مناهج وطرائق الو�صول لل�شريعة
اال�سالمية ال�صافية؛ فهناك الطرق امل�ض ّلة ،والأخرى امل�ستقيمة ،والثالثة الأقل ا�ستقامة.
ِّ
لـ«ال�شرعة» من خالل ا�ستعرا�ض �أقوال املف�سرين ،فابن فار�س يعرفه ب�أنه �أ�صل الواحد واملورد لل�شارب� ،أما الراغب
ويبد أ� الباحث املقال بو�ضع تعريف
ليتحراه .ويتط َّرق الباحث بعد ذلك
يتحراه ،والثاين :ما ق َّي�ض اهلل له من الدين و�أمره به
فقد �أعاد امل�صطلح لأمرين :ما �سخر اهلل للإن�سان من طريق
ّ
ّ
�إىل مفهوم «املِنهاج» ،ويعني م�صدرها َن َه َج يف اللغة الطريق الوا�ضح ،والطريق امل�ستقيم ،واخلطة املر�سومة ،مِ�صدَ اقا لقوله تعاىل« :لكل جعلنا منكم
�شرعه منهاجا» ،وقوله تعاىل« :اهدنا ال�صراط امل�ستقيم» �أي ث ّبتنا على املنهاج الوا�ضح.

وهناك فارق بني ِّ
ال�شرعة واملنهاج ،ف�أبو هالل الع�سكري
يف كتابه «ال�ف��روق اللغوية» ِّ
يبي الفرق يف �أن ال�شرعة
ه ��ي �أول ال �� �ش��يء ،وامل �ن �ه��اج مل ُ�ع�ظ�م��ه و ُم �ت �� �س �ع��ه ،ومي�ي��ل
اب��ن منظور �إىل ت�ساوي املعنى ب�ين اللفظني؛ �إذ تعني
ال�شرعة :الطريق وامل�ن�ه��اح وال��دي��ن .وي�ب��دو �أ َّن املنهاج
يف �أ�صل معناه مرتبط بال�شدة ال�صعوبة ،وال�شريعة يف
�أ�صل معناها مرتبطة بالبيان والظهور دون م�شقة كما
�أر�سلها اهلل.
كلمتي ال�شرعة واملنهاج يف اال�صطالح
وي�ق�دِّم الباحث
ْ
ال�ق��ر�آين وعند املف�سرين ،وي�شري �إىل �أ َّن لفظ «�شرع»
ورد ذكره يف القر�آن يف خم�سة موا�ضع وب�صيغ خمتلفة؛
مثل� :شِ ْرعةَ ،و�� ُ�ش� َّرع��ا ،و�� َ�ش � َرعَ ،و�� َ�ش� َرع��وا ،و�شريعة� .أ َّم��ا
ل�ف��ظ م�ن�ه��اج ،ف�ق��د ورد م ��رة واح ��دة يف � �س��ورة امل��ائ��دة:
«لكل جعلنا منكم �شرعة ومنهاجا» .ويقول الطربي �إ َّن
ال�شرعة هي ال�شريعة بعينها ،و�سميت �شرائع الإ�سالم
ل�شروع �أهلها فيه .و�أم��ا املنهاج ،ف�أ�صله الطريق ِّ
البي
ال��وا��ض��ح .وي�ق��ول القرطبي �إ َّن ال�شريعة ه��ي الطريق
ال �ظ��اه��رة ال �ت��ي ي�ت��و��ص��ل ب�ه��ا �إىل ال �ن �ج��اة .وي �ف��رق اب��ن
اجل��وزي بني اللفظني :فال�شرعة هي اب�ت��داء الطريق،
بينما املنهاج هو الطريق امل�ستمر.
وي� َّت�ج��ه ال�ب��اح��ث بعد ذل��ك �إىل ك�شف ُم� �دِّدات ال��ر�ؤي��ة
القر�آنية لل�شرعة واملنهاج من خالل املبادئ وامل�آل .فمن
مظاهر هداية اهلل للنا�س � ْأن حدَّد لهم الطريق املو�صل
ل�ل���س�ع��ادة ال�ع��اج�ل��ة والآج� �ل ��ة ،م ��ن خ�ل�ال ب�ع��ث ال��ر��س��ل
والأن�ب�ي��اء لهداية النا�س �إىل تفا�صيل النافع وال�ضار
يف املعا�ش واملعاد ،وبيان املنهاج احلكيم الهادي للعباد.
ومن املبادئ الأ�سا�سية الرا�سمة مل�سار ال�شرعة واملنهاج
 :وح��دة ال��دي��ن ،مق�صدية العبادة ،م�صدرية العقيدة،
اعتبار الكليات والقواعد العامة يف ال�شرائع.

وب�ش�أن «وح��دة ال��دي��ن» ،فقد ب َّ�ين ال�ق��ر�آن يف الكثري من
�آياته �أ َّن الدين الذي دعا �إليه الر�سل جميعا واحد وهو
دي��ن الإ� �س�لام؛ مثل ق��ول��ه ت�ع��اىل�« :إن ال��دي��ن عند اهلل
الإ� �س�لام» .ويعني ه��ذا �أن جممالت ال�شرائع وكلياتها
و�أ��ص��ول�ه��ا ك��ان��ت م�ض َّمنة يف دع ��وات ال��ر��س��ل والأن�ب�ي��اء،
واح��دة متفقة يف �أ�صلها ،منبثقة من ميثاقها الأعظم،
وم�صدرها الأوحد .و�أما بخ�صو�ص «مق�صدية العبادة»،
فهو �أن جوهر دعوات الر�سل والأنبياء الدعوة �إىل عبادة
اهلل وح ��ده م���ص��داق��ا ل�ق��ول��ه ت �ع��اىل«:وم��ا خ�ل�ق��ت اجل��ن
والإن�س �إال ليعبدون».
ولـ«مق�صدية العقيدة» غ��اي��ة ،وه��ي �أ َّن �أم ��ور االعتقاد
ت�شكل ت�صورا واحدا لدى جميع الر�سل و�أتباعهم ،مثل
ق�ضية ال�ت��وح�ي��د وال ��دع ��اء �إل �ي��ه ون�ف��ي ال���ش��رك بجميع
�أق �� �س��ام��ه ،وق ��د �أن� ��ذر ج�م�ي��ع ال��ر� �س��ل والأن �ب �ي ��اء �أمم�ه��م
و�أقوامهم مب�آالت الزيغ عن هذا ال�صراط .ويف «اعتبار
الكليات والقواعد العامة يف ال�شرائع» ،فقد حفل القر�آن
ب�ع��دي��د م ��ن الآي � ��ات ال ��دال ��ة ع�ل��ى وح ��دة ال ��دي ��ن وت�ع��دد
ال�شرائع� ،إذ لكل نبي �شريعته اخلا�صة به ،لكن اجلامع
بينها هو وحدة م�صدرها وهي ما �سماه جل �ش�أنه «فطرة
اهلل» .وقد اختلفت ال�شرائع واملناهج يف تنزيل هدى اهلل
على اختالف ال�سياقات والظروف ،وبعث النبي حممد
لإكمال الإ�صالح و�إعادة النا�س �إىل الوحدة على اخلري
والهدى.
ويُبحر الباحث بعد ذلك يف مو�ضوع «ال�شرائع ال�سماوية
ب�ين االخ�ت�لاف واالت �ف��اق» ،ف ��إذا كانت املقا�صد الثالثة
�سالفة الذكر مما اتفقت عليها ال�شرائع ،ف��إن ما جاء
به الر�سل والأنبياء جاء يف �شرائع خمتلفة ،ولي�س معنى
ذل��ك �أن ال�شرائع تختلف اختالفا ج��ذري��ا ،فالناظر يف
ال�شرائع يجد �أنها متفقة يف امل�سائل الأ�سا�سية .وعليه

تختلف �أع��داد ال�صلوات و�شروطها و�أرك��ان�ه��ا ،ومقادير
ال ��زك ��اة ،م��وا��ض��ع ال�ن���س��ك ،ون�ح��و ذل ��ك م��ن �شريعة �إىل
�شريعة ،وقد يح ّل اهلل �أمرا يف �شريعة حلكمة ،ويح ّرمه
يف �شريعة �أخرى حلكمة ،ومن الأمثلة على ذلك ال�صوم،
والطعام من احليوانات...وغريها.
وقد �ضرب الر�سول العظيم مثال التفاق الر�سل يف دين
واح��د واختالفهم يف ال�شرائع؛ ف�ق��ال« :الأن�ب�ي��اء �إخ��وة
م��ن ع�ل�ات ،و�أم�ه��ات�ه��م ��ش�ت��ى ،ودي�ن�ه��م واح ��د» .فالغاية
الق�صوى من البعثة التي بعث بها الأنبياء جميعا بها
ه��ي �إر� �ش��اد اخل�ل��ق �إىل م�ع��رف��ة احل ��ق ،وب�ي��ان م��ا ب��ه من
احل�ي��اة يف معادهم ،ه��ذا �أ��ص��ل ك��ل ال��ر��س��االت ال�سماوية
متفقة عليه ،وه��م و�إن اختلفوا يف تفاريع ال�شرع التي
هي كامل�سالك وال�سبل امل�ؤدية اليه.
وت� َّت���ض��ح ال �� �ص��ورة ال�ك�ل�ي��ة ح ��ول �أ� �ص��ل دع��وت�ه��م وف ��روع
�شرائعهم ،و�أن ه��ذا التنوع قائم على �أ�سا�س �إدراك �أن
اهلل جل وعال ي�ش ّرع لكل نبي ما ينا�سب قومه وينا�سب
م�صاحلهم ،ثم ين�سخ اهلل لأمة �أخرى ح�سب م�صاحلها،
حتى ا�ستقر الأمر يف ال�شريعة اخلالدة �إىل يوم القيامة.
وهو ما عرب عنه م�سك ختامهم حني قال« :الأنبياء من
قبلي كمثل رجل بنى بيتا ف�أح�سنه و�أكمله� ،إال مو�ضع
ل�ب�ن��ة م��ن زاوي� ��ة م��ن زواي � ��اه ،ف�ج�ع��ل ال �ن��ا���س ي�ط��وف��ون
ويعجبون له ،ويقولون :هال و�ضعت هذه اللبنة؟ قال:
ف�أنا اللبنة ،و�أنا خامت النب ّيني».
ويختم الباحث مقاله بالت�أكيد على �أن ه��ذه ال�شرائع
ال�ت��ي تختلف ب��اخ�ت�لاف الأمم ه��ي ال�ت��ي تتغري بح�سب
تغري الأزمنة والأحوال ،وكلها ترجع �إىل العدل يف وقت
�شرعتها و�أم ��ا الأ� �ص��ول ال�ك�ب��ار ال�ت��ي ه��ي م��ن م�صلحة
وحكمة يف كل زم��ان ف�إنها ال تختلف ،فت�شرع يف جميع
ال�شرائع.
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