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الاسالم العصري
الجزء ألاول

آية هللا العظمى السيد رضا حسيني نسب
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ملحات في الاسالم العصري
و في بداية ألامر  ،نشير بشكل موجز ،الى ملاحت في ساللما اعصرر ،
عكي نتطلع على أبرز مصتعم هذه اعفكرة بتالخترتر ،قبل الخوض في
اعتفتصيل:
في الاسالم العصري  ،تبتني اعشريصة ساللمامية ّ
اعغراء على ألتس
ّ
اعتطلصت سالنستنية املجيدة و اعقيم سالعهية اعرفيصة ،اعتي هي روح
ّ
الاحرية و املاحبة و
اعدين ساللمامي الاحنيف ،و هي :اعصقل و اعصدل و
اعسمتحة و اعرحمة و املدراة و املوالتة و مكتر ألاخماق و كرامة
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سالنستن و اعروحتنية و للطة اعقتنون و مراعت حقوق سالنستن و
اعسما اعشتمل و أمثتعهت من اعقيم سالنستنية اعشتمخة.
ّ
و مضتفت على التقماعية اعصقل في التنبتط حكم اعشرع ،يشكل
اعتطتبق مع املبتني اعفطرية ّ
أهم املصتيير في ادراك ألاحكت اعشرعية
من مرتدرهت اعفقهية سالخرى ،أ  :اعكتتب اعسنة.
و على هذا ألالتس ،فأ افتتء ينتفي اعصقمانية و اعصداعة و حقوق
سالنستن و حرية اعفكر و اعبيتن و مكتر ألاخماق ،فهو يصترض
ساللما  ،و يصتبر اعصمل به مختعفت علقيم اعقرأنية.
في الاسالم العصري  ،التزال "جوهرة اعدين" ثتبتة و هي اعنتموس
سالعهي ّ
املقدس ،و في نفس اعوقتّ ،
يتم تفسير ألاحكت اعشرعية
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اعصملية على مستوى اعصرر اعراهن في اطتر اعقيم سالنستنية ،كمت
أ اد اعشترع ّ
املقدس مسئوعية هداية اعنتس في زمتننت الاحتضر.
ر
في الاسالم العصري  ،يسترجع اعدور ألالتس علقواعد اعفقهية
ّ
اعصتمة في عملية ساللتنبتط ،كقتعدة "الضرر" و قتعدة "الحرج" و
ّ
قتعدة "سالعزا " و قتعدة "اعتسلط" و قتعدة " اعلزو " و "أصتعة
ّ
اعطهترة" و "أصتعة اعصاحة" و "أصتعة الاحلية" و قتعدة "الاحدود تدرء
بتعشبهت " و قتعدة "اعضرورا تبيح املاحذورا " و قتعدة "اعزعيم
غتر " و أمثتعهت من اعضوابط ّ
اعكلية اعتي ّ
تم اندراجهت في صميم
اعشريصة ساللمامية ،و هي اعتي تضمن ّ
تطور ألاحكت اعشرعية على
مستوى اعصرر اعراهن.
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في الاسالم العصري  ،يصتبر اعقرأن اعكريم كما هللا املجيد و ختتم
أهم مرتدر اعشريصة  ،و عكن يجب أن ّ
اعكتب اعسمتوية و هو ّ
يتم
ّ
تفسيره بمت ينتلب حكم اعصقل اعسليم و متطلبت اعفطرة سالنستنية
و سالنجتزا اعصلمية اعثتبتة و أحتديث املصرومين – عليهم اعسما –
اعتي هي قطصية اعردور و ّبينة اعدالعة و املوافقة علصقل و اعصدل و
غيرهمت من املبتني اعفطرية .و أ ّ تفسير يكون منتفيت ملت يقتضيه
اعصقل و اعفطرة و مكتر ألاخماق و اعصداعة و اعبديهيت اعصلمية و
انجتزا اعصلو اعقطصية فهو مرفوض.
ّ
في الاسالم العصري  ،يتوقف ساللتنتد بتعروايت على ألامرين:
ّ
 .1أن تتوفر اعشروط املثبتة العتبترهت بحسب مت جتء في علو اعدراية و
اعرجتل و اصول اعفقه.
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 .2أن توافق اعقيم سالنستنية اعراقية اعتي تكمن في صميم ساللما ،
كتعصقمانية و اعصداعة و اعسمتحة و مراعت حقوق سالنستن و كرامته
و بديهيت اعصلو .
و على هذا ألالتس ،اذا وجد حديث ينتفي اعقيم سالنستنية فنصلم بأن
تلك اعرواية تفقد أهم اعشروط في اثبت صدورهت فهي تسقط من
سالعتبتر .و ذعك ألننت نصرف بأن اعوالة املصرومين – عليهم اعسما –
ّ
يتحدثوا بمت يصترض اعصقل و اعصلم و الاحكمة و
عم يقوعوا و عن
اعصداعة و مقتضيت اعفطرة سالعهية و مكتر ألاخماق.
في الاسالم العصري  ،تنقسم أبواب اعفقه ساللمامي على ألاقست
اعتتعية:
 .1ألابواب اعصبتدية
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 .2ألابواب سالقترتدية
 .3ألابواب سالجتمتعية
 .4ألابواب الاحكومية و أحكت مديرية املجتمع
ّ
اعقسم اعرابع من ألابواب اعفقهية ساللمامية و هو مت يتصلق بتلاحكومة
ّ
علتطور و اعتغيير .كثير من
و ادارة املجتمع ساللمامي فهو عرضة
مبتحث أبواب اعقضتء و اعشهتدا الاحدود و اعقرتص و اعديت و
الجهتد و أمثتعهت هو مت ّ
تم تشريصه في اعردر ألاول من ساللما بمت
كتن ينتلب ذعك اعصرر و مقتضيت تلك اعفترة من اعزمتن و يمكن
تطويرهت و تغييرهت بمت ينتلب عررنت اعراهن في اطتر اعقيم سالنستنية
ّ
مستجدا
و مت تقتضيه
اعفقهية ّ
اعصتمة.

اعزمتن و املكتن مع مراعت

اعقواعد
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اعسيرة اعصملية ّ
عألئمة املصرومين – عليهم اعسما – في تصديل و
تغيير نبذة من ألاحكت الاحكومية دعيل على هذا ألاصل ألالتس .و
لوف نشير الى نمتذج منهت في ّ
طيت هذا اعكتتب انشتء هللا.
في الاسالم العصري  ،يجب أن تكون عملية اعتنمية و تطوير املجتمع
شتمما و جتمصت لجميع أبصتدهت من اعتنمية اعسيتلية و اعثقتفية و
سالجتمتعية و سالقترتدية ،مع مراعتة اعتوازن بينهت في مراحل
اعترميم و اعتنفيذ.
في الاسالم العصري  ،يبتني اعنظت سالقترتد على ألتس اعتوازن
بين "اعتنمية سالقترتدية" و "اعصداعة في اعتوزيع" .و اعهدف ألالمى
هو اعقضتء على اعفقر و توليع سالزدهتر علمجتمع و التيفتء حقوق
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اعضصفتء ،متضتمنت مع اعتنمية سالقترتدية .و ذعك ألن اعفترق
اعشتلع بين اعفقير و اعغني ّ
يؤد الى انهيتر اعنظت سالجتمتعي.
في الاسالم العصري  ،يجب أن تتألس الاحكومة علي ألس
اعديمقراطية و الجدارة و اعصداعة و اعسمتحة و املداراة و اعصقمانية و
ّ
الاحرية و مراعتة اعقتنون و كرامة سالنستن و حقوقه و
ساللتقمال و
ّ
مسؤوعية الاحكت أمت اعنتس و مستواة املواطنين أمت اعقتنون و
ّ
امللاحة علفئت اعضصيفة في املجتمع.
تلبية سالحتيتجت
ّ
و اذا عم تتوفر هذه اعشروط فصلى مؤلسة "اعدين" أن تفرل نهجهت
من مؤلسة "اعدوعة" ،علاحفتظ على صيتنة اعدين و كرامة اعشريصة
من صدمة اعسقوط و عتصفة سالضمحمال.
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في الاسالم العصري  ،تسير املرأة جنبت الى جنب مع اعرجل في املجتال
اعسيتلية و سالقترتدية و سالجتمتعية و اعثقتفية .و اعفرصة متتحة
عهت علوصول الى مقت اعوالية اعصظمى و ّ
ترد زعتمة ّ
سالمة و ادارة
ّ
اعبماد و املرجصية اعدينية ،اذا تتوفر عهت اعشروط سالزمة.
*****

13

14

مقدمة
بصد أربصة عشر قرنت من ظهور آخر دين إعهي  ،وهو دين إلالما ،
هنتك حتجة ملاحة ملراجصة جديدة عرلتعة ديننت الاحنيف في عررنت
اعراهن.
اعهدف ألالتس عهذه املراجصة و اعتدقيق هو فهم جوهر اعدين بشكل
أفضل  ،وإزاعة غبتر اعتحريف عن اعوجه املض يء عهذه املدرلة
إلاعهية.
عندمت تكون هنتك حركة تحررية و عتدعة ضد املنحرفين واعظتملين في
مجتمع مليء بتعقمع والجهل  ،تحتول مراكز اعقوة وقتدة الجور في
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املرحلة ألاولى إطفتء ذاك اعنور املقدس وإشصتل نتر الاحرب و
بتلتخدا اعقوة والخداع  ،يحتوعون اقتماع اصول تلك الاحركة
الجديدة املقدلة.
أمت عندمت تكون تلك الاحركة اعتحررية قوية جدا  ،و يكون قتدتهت و
أتبتعهت مقتومين و أقويتء ،يتوجه أعداء هت الللوب آخر ملاحتربة
اعنهضة املشتر اعيهت.
ً
هذه املرة  ،أعداء الاحرية و اعصداعة  ،بدال من املواجهة اعصسكرية
ً
واملصركة املفتوحة  ،يحتوعون اعتنكر واعتسلل لرا إلى طبقت الاحركة
 ،وتغيير مهمتهت ألالتلية وأهدافهت الجوهرية و إفراغهت من رلتعتهت
املتأصلة.
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مت يسهم في هذه املؤامرة الخطيرة عألعداء هو جهل مجموعة من
اعدعتة في صفوف اعتتبصين علاحركة  ،اعذين قد يسيئون فهم و تفسير
املبتدئ ألالتلية علاحركة  ،دون نية خبيثة .فيروجون سالنحرافت و
الخرافت طبقت ملت يريد أعداء اعدين  ،من دون وعي و نبتهة.
ومن ثم  ،فكلمت مر اعزمتن  ،زاد تشويه اعوجه الاحقيقي عتلك الاحركة
اعتحررية ،و بمرور اعوقت  ،ليتم دفن الجوهر ألالتس عتلك اعنهضة
املقدلة تحت طبقت لميكة من اعتشويه والخرافت و سالنحرافت .
و اعشريصة ساللمامية اعغراء  ،كحركة تحررية عتدعة ،و محتربة ضد
اعفستد و سالضطهتد  ،و داعية الى اعتوحيد واعرشتد ،عم تكن مستثنتة
من هذه اعقتعدة اعصتمة في فلسفة اعتتريخ سالجتمتعي.
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قت اعرلول ألاعظم و ختتم ألانبيتء دمحم بن عبدهللا (ص) بتليغ دين
حنيف و أعلن أن رلتعة هذه الاحركة املقدلة هي :اعصداعة و الاحرية
 ،و املوالتة و املداراة ،و اعرحمة و اعروحتنية و عبتدة سالعه اعواحد
ألاحد  ،و رفض اعشرك و ساللتبداد ،و محتربة اعتمييز اعصنرر و
سالضطهتد.
في املرحلة سالولي  ،قت قتدة الجور و بصض رؤلتء قبتئل اعقريش و
غيرهت – كأبي لفيتن و أبي عهب و أبي جهل  -بشن حرب عنيفة
مفتوحة ضد هذه الاحركة املقدلة .فحتوعوا قتل اعنبي ألاعظم  ،ثم
نفيه  ،ثم محتربته في غزوا متصددة كغزوة اعبدر و ألاحزاب و أحد
و غيرهت.
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و عندمت عم يقدروا على اقماع جذور هذه اعججرة املبتركة ،قت
املصترضون اعصنيدون بتعتسلل في صفوف الاحركة عيغيروا رلتعتهت
الجوهرية و أهدافهت ألالتلية من اعداخل.
هيهنت ،نشير الى نبذة من تلك املاحتوال الخبيثة.
يحكي علمتء اعتتريخ كتملسصود في كتتب "مروج اعذهب و مصتدن
الجوهر" و زبير بن بكتر في كتتب "املوفقيت " و ابن ابي الاحديد في
كتتب "شرح نهج اعبماغة" عن مطرف بن مغيرة بن شصبة أنه قتل:
"وفد مع ابى الى مصتوية  ،فكتن ابى يتتيه و يتحدث عنده ثم
ينررف ّ
الي فيذكر مصتوية  ،و يذكر عقله و يعجب ممت يرى منه .اذ
جتء ذا عيلة فتمسك من اعصشتء  ،فرايته مغتمت فتنتظرته لتعة
وظننت انه عشيئى حدث فينت اوعملنت ،فقلت عه متلى اراك مغتمت هذه
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اعليلة ؟ قتل يت بنى انى جئت من عند اخبث اعنتس قلت عه و مت ذعك ؟
قتل  :قلت عه و قد خلو به  :انك بلغت منت يت اميراملومنين فلو
اظهر عدال و بسطت خيرا فتنك قد كبر و عو نظر الى اخوتك من
بنى هتشم فوصلت ارحتمك  ،فو هللا متعندهم اعيو شيئى تختفه،
فقتل لى  :هيهت هيهت  .ملك اخو تیم فصدل و فصل متفصل فو هللا
متغدا ان هلك فهلك ذكره سال ان يقول قتئل ابوبكر .ثم ملك اخو
عدى فتجتهد و ّ
ّ
شمر عشر لنين فو هللا متغدا ان هلك فهلك ذكره
سال ان يقول قتئل عمر ،ثم ملك اخونت عثمتن فملك رجل عم يكن احد
فى مثل نسبه فصمل مت عمل و عمل به فو هللا متغدا ان هلك فهلك
ذكره و ِذكر مت فصل به ؛ و ان اخت هتشم يررخ به فى كل يو خمس
مرا اشهدا ان دمحما رلول هللا ،فتى عمل يبقى مع هذا ال ا عك  ،و
هللا سال دفنت دفنت".
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(مروج اعذهب ،املجلد  ، 2صفحه  454؛ و شرح نهج اعبماغه  ،املجلد
اعثتنی  ،صفحه  292؛ و کتتب "املوفقیت " ،صفحه .)525
نرى شخرت دخل في صفوف املسلمين  ،بل نرب نفسه أميرا و
للطتنت في أرجتء اعبلدان ساللمامية  ،اليستر غضبه تجته عظمة اعنبي
ألاكر دمحم بن عبدهللا اعهتشمي ،و يبحث عن دفن صيته و جماعة
شأنه.
و من اعطبيعي أن أمثتل هذا اعجخص اليزاعون يحتوعون عتحريف
اعرلتعة املاحمدية و تغيير قيمهت الجليلة و مصتملهت اعشتمخة.
و ألجل هذا ،قت  -حفيد رلول هللا  -سالمت حسين بن علي عليه
اعسما بتوجيه رلتعة تحذيرية الى مصتوية  ،و نرهت كتعتتلي:
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"و اعلم ان هللا عيس بنتس عك قتلك بتعظنة و اخذك بتعتهمة و
ِامترتك صبيت يشرب اعشراب  ،و يلصب بتعكماب  ،مت اراك سال و قد
اوبقت نفسك و اهلكت دينك و اضصفت اعرعيه ؛ و اعسما "( .بحتر
سالنوار  ،املجلد  :44صفحه .)214
وعندمت وصل يزيد بن مصتوية الى لدة الاحكم ،تتبع نهج أبيه  ،بل
شدد على نشر اعفستد و اعظلم و سالضطهتد و تحريف اعشريصة و
تشويه اعقيم ساللمامية املجيدة.
وقت جمع من كبتر اعصلمتء املسلمين في اعتتريخ و الاحديث ببيتن هذه
الاحقيقة ،ك ابن عمتد الاحنبلي في كتتب "شذرا اعذهب" و لصد
اعتفتتزاني في كتتب "شرح اعصقتئد اعنفيسة" و ابن كثير في كتتب
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"اعبداية و اعنهتية" و املسصود في كتتب "مروج اعذهب" و غيرهم ،
كجمال اعدين اعسيوطي و دمحم بن عبده و لبط بن الجوز .
یقول املورخ املصروف املسصود فی کتتبه "مروج اعذهب و مصتدن
الجوهر" :
"کتن يزيد صتحب طرب وجوارح وكماب وقرود وفهود ومنتدمة على
اعشراب ...وغلب على أصاحتب يزيد ّ
وعمتعه مت كتن يفصله من
اعفسوق .وفي أيتمه ظهر اعغنتء بمكة واملدينة والتصملت املماهي
واظهر اعنتس شرب اعشراب"( .مروج اعذهب ،املجلد  ، 3صفحه .)22

و یقول دمحم بن جریر اعطبر فی تتریخه :
"وبصث الى يزيد وفد من أهل املدينة فيهم عبد هللا بن حنظلة اعغسيل
سالنرتر  ...ورجتل من أشراف أهل املدينة َّ ...
فلمت رجصوا الی املدینة
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املنورة قتعوا آلهلهت :إنت قدمنت من عند رجل عيس عه دين و يشرب
الخمر و يلصب بتعكماب وإنت نشهد انت قد خلصنته ؛ فتتبصهم اعنتس"( .
تتريخ اعطبر املجلد ، 4صفحه  353؛ و کتتب "اعكتمل في اعتتريخ" ،
ل ابن اثير  ،املجلد  ،3صفحه  ، 302و کتتب "اعبداية واعنهتية" ،
املجلد  ، 3صفحه .) 233
و يقول ابن اثير در في كتتب "اعكتمل في اعتتريخ" :
ّ
حج يزيد في حيتة أبيه َّ ،
فلمت بلغ املدينة جلس على شراب...
فقتل :
علعجب
أ ال يرتح
ِ
جب
دعوتك ذا و عم ت ِ
إلى اعفتيت واعشهوا
اعطرب
و اعرهبتء و
ِ
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و أشتر جمال اعدين اعسيوطي في كتتب "تتريخ الخلفتء" و لبط بن
الجوز في كتتب " تذكرة الخواص" و غيرهمت الى تحريفت

و

انحرافت هذا اعجخص.
ينبغي عنت أن نتذكر بأن مصتوية و يزيد و من قت مقتمهمت في ترد
زعتمة سالمة ساللمامية و اعسلطة على املسلمين  ،عم يكونوا من اعنتس
اعصتديين  ،بل كتنوا من الاحكت ألاقويتء و أصاحتب اعقوة و اعقدرة في
اعصتعم ساللمامي  ،و كتنوا قتدرين على تغيير اعقيم ساللمامية و مبتني
اعشريصة  ،بتلتخدا قوتهم الجبترة و ثروتهم اعهتئلة.
و في عرر حكت الجور اعذين تسللوا في صفوف املسلمين بل وصلوا
الى لدة الاحكم في أرجتء اعصتعم ساللمامي ،قت جمع من اعدعتة
املوظفين عتلك الاحكومت  ،بدس ألاحتديث املزيفة في اعكتب و
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املستنيد اعروائية ساللمامية ،بغية تحريف اعقيم سالعهية علشريصة
املاحمدية .و نحن نذكر هنت نمتذج ممت يدعنت الى هذه الاحقيقة.
يقول سالمت علي بن موس ى اعرضت عليه اعسما – كمت جتء في كتتب
"رجتل اعكش ي":
ّ
"عصن اّلل أبت الخطتب و کذعک أصاحتب أبی الخطتب یدلون هذه
ّ
ألاحتدیث إلی یومنت هذا فی کتب أصاحتب أبی عبداّلل (ع) ،فما تقبلوا
علینت خماف اعقرآن ،فإنت إن تحدثنت حدثنت بموافقة اعقرآن و موافقة
اعسنة".
و يقول سالمت جصفر اعرتدق عليه اعسما – كمت في كتتب "رجتل أبي
داود" : -
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ّ
اّللّ ،
دس فی کتب أصاحتب أبی أحتدیث عم
املغيرة بن لصید ،عصنه
ّ
ّ
یحدث بهت أبی ،فتتقوا اّلل و ال تقبلوا علینت مت ختعف قول ربنت و لنة
ّ
ّ
نبینت صلی اّلل علیه و آعه و للم ،فإننت إذا حدثنت قلنت قتل اّلل
ّ
ّ
عزوجل ،قتل رلول اّلل صلی اّلل علیه و آعه و للم.
و قد ظهر ممت قدمنت أن ديننت ساللمامي الاحنيف كتن عرضة عتغيير
قيمهت الجليلة و مصتملهت اعنبيلة طوال اعزمن ،من قبل أصاحتب
اعسلطة و اعقدرة و اعثروة .و يجب علينت أن نحتول ازاعة غبتر
اعتحريف و اعتشوية من وجه اعشريصة ألاصيلة ،و نصرف أن ساللما
هو دين اعصدل و اعصقل و اعصلم و اعرحمة و اعسمتحة و اعكرامة و
غيرهت من اعقيم سالنستنية املجيدة.
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و هذا هو اعدين اعذ ينتلب كل عرر و زمتن ،و يمائم مع فطرة
سالنستن ،و هذا هو مت نقرد به من "ساللما اعصرر ".
*****
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القوة التطويرية الذاتية في الاسالم
في هذا اعفرل لنتحدث عن اعقوة اعذاتية اعتي تتمكن من أن تجصل
ً
منتلبت عكل جيل وكل عرر.
إلالما
نحن املسلمين نصتبر إلالما آخر ديتنة لمتوية .و عكن مت هو اعسبب
عهذا ألامر؟
ّ
اعسبب اعرئيس ي هو أن عهذا اعدين موهبة متأصلة في حد ذاته تمكنه
أن ّ
یتطور مع سالحتيتجت اعفكرية واعروحية عإلنستنية في كل حقبة
أل عرر وأ جيل ،وتستجيب عتحقيق تطلصت إلانستن اعستمية و
رغبتتهت اعراقیة في جميع سالعرتر.
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إن مردر اعقوة املتجددة عإللما هو أن بنيتن اعشريصة قتئم على
اعقيم اعفطرية و اعرغبت اعذاتية و اعتطلصت إلانستنية  .وهذا ألامر
ً
يخلق رابطت ال ينفرم بين إلالما واعبشر  ،وطتملت أن سالنستن
انستن ،فإن إلالما هو اعدين املنتلب عه ً
أيضت في كل ألاعرتر و عكل
ألاجيتل .و مع وجود هذه امليزة اعفريدة علشريصة ساللمامية ،عيست
هنتك حتجة عدين أخر عهداية اعبشر.
من نتحية أخرى  ،وصل إلانستن املصتصر إلى مستوى من اعتطور
اعفكر واعصلمي عدرجة أنه ال يحتتج إلى دين جديد ونبي آخر من هللا
عيهديه  ،بل بتالعتمتد على اعصقل واعصلم  ،ومحتوعة فهم الجوهر
الاحقيقي علدين اعسمتو ألاخير اعذ هو جتمع اعديتنت اعسمتوية
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ألاخرى  ،يمكن أن يصرف طريقه الى اعسصتدة  ،وتحقق أهدافه
اعستمية.
و ألجل هذا ،ينص اعقرآن اعكريم على هذه الاحقيقة و يقول:
"و من یبتغ غیر الاسالم دینا فلن یقبل منه و هو في آلاخرة من
الخاسرین" ( .لورة آل عمران ،آلاية .)35
و من هنت نصرف أن اعدين إلالمامي يجب أن يحتو في بنيته على
ً
دينتميكيت في كل عرر ،
عنتصر تطويرية  ،اعتي تقدر على تجديده
عكي ال يتخلف عن قتفلة اعزمن ؛ بل يتقد على املدارس وألاديتن
ألاخرى و يفتح اعطريق عمانستن إلى شتطئ الخماص في كل زمتن.
و حيث أن سالنستن  ،من نتحية  ،اليزال يسير طول اعزمتن مع قتفلة
اعوجود نحو اعكمتل في اعبصدين اعفرد وسالجتمتعي ؛ و من نتحية
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أخرى  ،أخذ

اعشريصة إلالمامية على عتتقهت مسؤوعية تلبية

تطلصت إلانستن في جميع ألاعرتر  ،عذعك  ،ال يمكن أن يبتني ديننت
إلاعهي على ألتس متطلبت أهل زمتن قد مض ى ،و رغبت اعنتس في
تلك اعفترة اعزمنية املاحدودة  ،بل يجب أن يكون قتد ًرا في ضوء قوته
اعذاتية املتجددة  ،على تمهيد اعطريق نحو اعسصتدة عكل ألاجيتل  ،و
في كل ألاعرتر .
بصبترة أخرى  ،خلود إلالما من نتحية  ،و حركة سالنستن املستمرة
نحو اعتطور في ليتق اعزمن من نتحية أخرى ؛ يوجبتن وجود اعتجدد
اعذاتي في صميم ديننت الاحنيف الى يو اعقيتمة.
إن املسؤوعية اعكبرى علمفكرين املسلمين هي شرح املصنى الاحقيقي
عهذا اعتجدد اعذاتي و هذه الاحداثة اعدائمة بدقة ورصتنة ،و بتللوب
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ال يتسبب في جمود اعقواعد و ألاحكت إلالمامية من نتحية ،و ال
يؤد الى تهميش جوهر اعدين من نتحية أخرى.
*****
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مفهوم التجدد الذاتي و الحداثة املتأصلة في إلاسالم
من أجل توضيح مصنى "اعتجدد اعذاتي" و "الاحداثة ألابدية" في إلالما
من وجهة نظرنت  ،نقد اعيكم مبتدئنت اعرئيسية في هذا املجتل على
اعنحو اعتتلي:
اوال :إن جوهر ديننت ثتبت ومستقر و عه اعقدرة على تلبية جميع
تطلصت اعبشر إلى ألابد.
متنته  ،و يرطتد منه كل
ثانيا :اعشريصة إلالمامية مثل محيط ال
ٍ
جيل من ألاجيتل جواهره اعمامتنتهية  ،في مستوى عررهم اعذ
يصيشون فيه.

36

ثالثا :مت يأخذه أبنتء اعبشر في كل عرر مصين من هذا اعكنز
اعمامتنتهي سالعهي حسب مستواهم اعفكر و بقدر لصة حتويتهم
اعوجودية  ،إذا تم أخذه من اعطريق اعصاحيح اعذ أوصت به
اعشريصة  ،فيکون موافقت مع اعواقع ،و سال فما .و املستر اعذ أوصت
به اعشريصة إلالمامية فی التنبتط اعقواعد و ألاحکت اعشرعية من
مرتدرهت ألالتلية هو سالعتمتد على اعصقمانية و متطلبت اعفطرة
اعبشرية الختعرة في فهم اعشريصة.
رابعا :اعتجدد في اعدين يتمثل في جهود علمتء ساللما في كل عرر ،
عفهم اعشريصة في مستوى أن اعشريصة إلالمامية قد أخذ على
عتتقهت مهمة هداية اعبشر في ذعك اعصرر املصين.
خامسا :املبتدئ اعصتمة وألابدية عإللما  ،مثل مبدأ اعصداعة
واعصقمانية والاحرية واعسمتحة واعرحمة ومكتر ألاخماق و كرامة
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وحقوق إلانستن ومت شتبه ذعك  ،واعتي تنبع من صميم هذا اعدين
املقدس وتفسر جوهر اعشريصة ساللمامية  ،و عهت جذور عميقة في
اعطبيصة اعبشرية و فطرة سالنستن ،فإنهت تلصب دو ًرا ر ً
ئيسيت في فهم
وإدراك الاحداثة املتأصلة و اعتجدد اعذاتي في إلالما .
وعليه  ،إذا كتن تفسير آية قرآنية يتصترض مع املبتدئ ألالتلية
املذكورة أعماه  ،فإن هذا اعتفسير بتطل .و ذعك ألن هللا الاحكيم
واعصتدل واعرحيم واعقدوس و اعكريم عن يقول ً
أبدا كلمة تتصترض مع
اعفطرة اعطتهرة إلانستنية واعقيم اعصتمة املتأصلة في صميم إلالما
واعقرآن.
ً
مختعفت عتلك اعقيم اعبشرية و
وكذعك إذا كتن نص حديث مصين
املبتدئ اعقرآنية اعصتمة  ،فقد تبين أن الاحديث املدعى به رواية كتذبة،
وال يصتبر من كما املصرومين عليهم اعسما  ،ألن اعنبي ألاعظم
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وألائمة اعكرا اعذين قدمهم إلالما ألاصلي إعينت كتنوا حكمتء
وعتدعين و كرمتء و متزينين بتألخماق اعفتضلة .ومثل هؤالء اعبشر
الاحكمتء عم و عن يقوعوا ً
ً
مختعفت ملبتدئ اعصقمانية وقيم اعفطرة
شيئت
اعبشرية اعنقية.
سادسا :إن ألس اعتجدد اعذاتي في إلالما  ،املتمثلة في اعقواعد
اعفقهية اعصتمة  ،هي كتمنة و متأصلة في جوهر اعشريصة ،و هي تضمن
ً
طراوة اعتصتعيم إلالمامية و حداثتهت ،وفقت ملقتضيت

كل عرر

وزمتن ،مع الاحفتظ على جوهر اعدين.
تلك اعقواعد اعفقهية اعصتمة مثل "قتعدة إلانرتف"" ،اعتستمح" ،
"الضرر" " ،الحرج" " ،أصتعة اعصاحة"" ،سالعزا " " ،اعسيطرة" ،
"أصتعة اعطهترة" " ،أصتعة الاحلية" " ،الاحدود تدرء بتعشبهت " " ،
اعلزو " " ،اعضرورا تبيح املاحذورا " و "اعزعيم غتر "  ،و أمثتعهت ،
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تتمكن من حل اعصديد من املشتكل ألالتلية في فقهنت املصتصر  .وقد
أوضاحنت هذه اعقواعد بتعتفريل في كتتبنت "دروس اعقواعد
اعفقهية".
و من هنت نصرف أن مردر الاحداثة في اعشريصة و اعتجدد في ألاحكت ،
هو أمر ذاتي مندرج في صميم شريصتنت اعغراء ،وعيس ً
شيئت مفرو ً
ضت
على اعدين من الخترج.
"اعقواعد اعفقهية اعصتمة" إلى جتنب "علم اعفقه" وعلم "أصول
اعفقه" أمر مميز  ،و تصتبر درالتهت بصنتية وتطبيقهت بشكل صاحيح في
ممترلة التنبتط اعقواعد اعدينية أحد املفتتيح اعرئيسية عكشف
غموض الاحداثة املستمرة و اعتجدد اعذاتي في إلالما  ،و يتسبب في
فهم قوانين اعشريصة وفق متطلبت كل عرر و كل جيل.
*****
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نطاق التجدد في إلاسالم
من أكثر املبتحث حستلية في منتقشة اعتجدد في اعشريصة هو تحديد
نطتقه في مختلف املجتال  .ألن ديننت ساللمامي  ،كمدرلة إعهية ،
يقو على ألتس اعصبودية هلل واعطتعة اعكتملة ألوامره .فيجب علينت
في بداية سالمر توضيح أنه إلى أ مدى قد لمح ربنت اعكريم عصلمتء
ومفسر اعشريصة بتعتطوير و اعتجديد ،و أ أصل من اصول
شريصتنت املجيدة هو أبد و غير قتبل علتغيير.
فمن جهة ،يقول سالمت جصفر اعرتدق عليه اعسما :
"حالل دمحم حالل أبدا الی یوم القیامة و حرامه حرام أبدا الی یوم
القیامة" ( .اصول کتفی)
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و من نتحية اخرى ،رو عنه و غيره من أئمتنت اعكرا :
"سئل :ما بال القرآن الیزداد علی النشر و الدرس الا عضاضة؟
فقال :ألن هللا بتارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان و ال لناس
دون ناس  .فهو في کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم
القیامة "( .بحتر سالنوار )
يتضح من هذا الاحديث الجميل أن اعقرآن اعكريم (بمت في ذعك
مجموعة من ألاحكت اعشرعية) عه ميزة ختصة  ،و هي أنه  -على اعرغم
من مرور اعزمتن  -يظهر ً
دائمت في شكل جديد وهيكل حديث ينتلب
متطلبت كل عرر و تطلصت كل جيل.
و ألجل هذا نحن نصتقد بأن اعقرآن اعكريم يتمتع في صميمه بقوة
كبيرة اعمامتنتهية علتقد و اعتطور،
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وإذا كتن مفسرو آلايت اعقرآنية على دراية بألرار هذا اعكتتب
املقدس وأعغتزه اعغنية بتملصنى  ،فيمكنهم التنبتط مصتعم حديثة و
حلول جديدة ملشتكل اعبشر في كل عرر .و على هذا أللتس ،عن يقع
ديننت املقدس في فخ الجمود اعفكر و اعطريق املسدود ،بل يبقى
غضت و جديدا في جميع ألاعرتر و لجميع ألاجيتل.
و من هنت يبدو أن قول بصض ألائمة اعكرا " :حمال دمحم حمال الى يو
اعقيتمة و حرامه حرا الى يو اعقيتمة" يصني أن أ عمل كتن حماال أو
حرامت في ظروف مصينة ،فهو يبقى حماال و حرامت في املستقبل أيضت و
عكن في نفس اعظروف و اعشرائط ،ال في كل اعظروف و اعشروط ،و ال
عندمت يتغير مماك الاحكم اعشرعي و يستبدل منتط ألامر و اعنهي
سالعهيين.
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مثتل بسيط
نرى أن اعفقهتء في ألازمنة اعستعفة كتنوا يصتبرون بيع اعد وشراؤه
ً
حرامت من اعنتحية اعشرعية ،ألنه يصتبر من اعنجتلت  ،و عم تكن
هنتك فتئدة مصقوعة من بيصه وشرائه في لتعف اعزمتن.
عكن ألامر تغير في اعصرر الاحتلي  ،ألن نقل اعد يصتبر أمرا حيويت
عصماج كثير من املرض ى وشفتئهم  ،عذا فإن بيصه وشرائه أصبح جتئزا و
حماال.
و من هنت نصرف أنه من املمكن أن يكون ش يء حرامت في ظروف مصينة
في اعصرر اعستبق و عكنه يرير حماال في عررنت اعراهن ،نتيجة تغير
اعظروف و تطور اعشروط.
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فما يقتل هنت :إذا حر بيع اعد وشراؤه في صدر إلالما  ،وجب اعنهي
عنه إلى يو اعقيتمة (من بتب  :حرا دمحم حرا إلى يو اعقيتمة).
ألننت نصلم أن مصيتر حرمة بيع هذا اعش يء اعنجس وشرائه في أيت
إلالما ألاولى كتن عد ترتب املنفصة اعصقمائية في بيصه وشرائه  ،ومع
تغير مصيتر الاحكم  ،تغير الاحكم اعشرعي أيضت في هذا الخروص.
و ألامر املهم اعذ نؤكد عليه هو أنه على اعرغم من هذا اعتحول ،
فإن "مجموعة نظت الاحمال والاحرا مع مماحظة شروطهت ومصتييرهت"
تظل ً
شيئت ً
ثتبتت و ختعدا .و هذا هو املقرود من بقتء نظت الاحمال و
الاحرا الى يو اعقيتمة.

مثال آخر
إذا كتن رجل يحدد في اعردر ألاول من ساللما مهرا مصينت علزواج ،
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ً
فكتن عليه أن يدفع نفس املبلغ املاحدد .فمثما إذا قتل :مبلغ "عشرة
دنتنير" كتن عليه دفع نفس اعصشرة دنتنير .ألن اعدينتر في ذاك اعزمتن
كتن من أصل اعذهب وعه قيمة جوهرية.
وعكن متذا تفصل في اعصرر الاحتلي عندمت تكون قيمة اعنقود اعورقية
اعتبترية  ،وعيست قيمة متأصلة  ،وتتقلب بتلتمرار بمت يتنتلب مع
اعرصود واعهبوط سالقترتد وارتفتع اعتضخم؟
فإذا حدد رجل قبل عشرين لنة مبلغت مصينت كمتئة دينتر ورقية
مصتصرة  -كمت في اعصراق مثما  -على أنه صداق زوجته و مهرهت املصين،
عكنه رفض دفصه في ذعك اعوقت  ،وبصد عشرين لنة قرر دفع املهر
عزوجته ،بينمت نفرض أن اعنقود اعورقية املذكورة في هذا اعوقت
تستو أقل من اعقيمة الاحقيقية عهت قبل عشرين عتمت  -نتيجة
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اعتطورا سالقترتدية و ارتفتع اعتضخم  ، -فهل يدفع اعرجل نفس
املبلغ املصين من اعنقود املذكورة  -يصني متئة دينتر ورقية  -فقط ،
واعتي خفضت قيمتهت إلى اعصشر مثما ،أ يجب عليه دفع مبلغ يستو
اعقيمة الاحقيقية في اعيو اعذ حدد املهر؟.
وفي هذا اعردد  ،حكم اعصديد من اعفقهتء  ،بنتأ على اعقواعد اعصتمة
اعفقهية ،بضرورة مراعتة اعسصر الاحقيقي ملبلغ اعرداق في زمتن تم
تصيين املهر.
و عيس هذا الاحكم مصترضت علاحكم اعذ كتن مصموال في اعردر ألاول
من ساللما  ،بل هو نتيجة اعتطور في اعظروف و اعشروط في
ألاعرتر سالخرى .و هذا الاحكم هو مت يقتضيه اعصدل و سالنرتف في
عررنت اعراهن ،و همت من اعقيم ساللمامية الختعدة  ،و املصتيير
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اعقرآنية اعراقية  ،و اليمكن علفقيه اعواعي تخطي أمثتل تلك سالصول
املتأصلة في اعشريصة.
*****
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دور الزمان واملكان في استنباط أحكام الشريعة
في ضوء إلاملت بطبيصة إلالما و ليرة اعرلول اعكريم (ص) واعقتدة
املصرومين (عليهم اعسما )  ،يتبين عنت اعدور اعواضح ملتطلبت اعزمتن
واملكتن واعظروف الختصة في التنبتط ألاحكت إلالمامية وتفسيرهت.
و من أجل مراعت إلايجتز  ،لنكتفي بذكر بصض ألامثلة في هذا
املجتل.

دور الزمان في بيان الحكم الشرعي
نصلم أن اعقرآن اعكريم بجميع أحكتمه وتصليمتته نزل على نبي إلالما
اعكريم عيلة اعقدر  ،وأن اعرلول ألاعظم كتن على علم بمحتوى
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اعقرآن اعكريم وأحكتمه من الاحمال والاحرا منذ اعبداية .وفي اعوقت
نفسه  ،نرى أن نبي إلالما اعكريم  ،بأمر هللا وإرادته  ،و عضرورة
مراعتة شروط اعصرر و اعزمتن  ،قت بتبليغ ألاحكت اعشرعية
بتعتدريج خمال لنوا متصددة  ،و عم يقم بشرح جميع ألاحكت
اعشرعية دفصة واحدة في أول يو من رلتعته املجيدة.
مثال:
نحن نصلم أنه من وجهة نظر اعدين إلالمامي  ،فإن شرب الخمر حرا
بتعتأكيد .كتنت هذه الاحقيقة واضاحة علنبي اعكريم منذ اعبداية .ألن
هللا تصتلى يقول في آلاية  90من لورة املتئدة:
یا ایها الذین آمنوا إنما الخمر و املیسر و الانصاب و الازالم رجس من
عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.
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ً
وفقت عهذه آلاية اعكريمة  ،كتن الخمر واعقمتر بطبيصتهمت رجست محرمت
في جميع ألاحوال  ،وعم يكن ألامر كذعك أنهمت أصبحت رجست بصد فترة.
في اعوقت نفسه  ،نرى أنه ً -
وفقت علكتب اعروائية واعتتريخية مثل
كتتب املستدرك  ،املجلد  ، 4ولنن أبي داود  ،املجلد  ، 2و روح
املصتني  ،املجلد  - 2عم يكن املسلمون يتجنبون شرب املسكرا في
اعفترة اعزمنية سالولى بصد اعبصثة اعنبوية اعشريفة ،بل كتن جمع منهم
يحضرون اعرماة وهم في حتعة لكر.
ً
مستصدا عتنفيذ الاحظر الاحتلم على
في ذعك اعوقت  ،عم يكن املجتمع
الخمر .عذعك عم يكن عرلول هللا (ص) أمر من هللا في إعمان الاحكم
اعنهتئي في تحريم املسكرا في تلك اعفترة من اعزمن.
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وفي هذه ألاحوال شرب بصض املسلمين الخمر في مأدبة أقتمهت عبد
اعرحمن بن عوف  ،ثم قتموا علرماة  ،وقرأ أحد املرلين آلاية( :ال
أعبد مت تصبدون) على اعصكس تمتمت  ،بحيث تغير املصنى عآلية.
انتشر هذا الخبر املؤلف بين اعنتس ووصل إلى رلول هللا (ص).
عنئذ ،طلب نبي إلالما اعكريم من املسلمين  ،بتقتبتله عآلية اعتتعية،
عد اعرماة وهم في حتعة لكر:
ال تقربوا الصلوة و انتم سکاری حتى تعلموا ما تقولوا( .لوره
اعنستء ،آلاية )44
وإثر هذه ألاحداث  ،اندعصت اشتبتكت في بصض تجمصت املسلمين
وأد إلى اعنزاع بينهم نتيجة شرب الخمر  ،و حينئذ تمهد اعظروف
بشكل تدريجي عشرح الاحكم اعنهتئي في منع الخمر.
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و في هذه اعفترة من اعزمن ،اعتبر نبي إلالما اعكريم اعوقت منتلبت
إلعمان الاحكم اعنهتئي علمسكرا بشكل مطلق  ،و تبليغ آلاية اعكريمة
من لورة املتئدة علمسلمين:
یا ایها الذین آمنوا إنما الخمر و املیسر و الانصاب و الازالم رجس من
عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون.
من اعواضح أنه إذا عم تلصب اعظروف اعزمنية دو ًرا في بيتن أحكت
اعشريصة  ،عكتن من اعضرور أن يقو نبي إلالما اعكريم بإيرتل
جميع اعقواعد إلالمامية علنتس من اعبداية إلى اعنهتية في اعيو ألاول
من اعبصثة.

دور الظروف الاجتماعية في بيان أحكام الشريعة

نحن نرى في ألاحتديث ساللمامية املتصددة في اعكتب اعروائية  ،أن
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اعنبي ألاكر  ،بسبب بصض اعظروف الختصة وأوضتع املجتمع و
مماحظة حتال اعنتس  ،قد رفض تنفيذ الاحكم اعقضتئي عبصض
املجرمين اعذين اعتبرهم مستحقين علقتل.
نص الاحديث على اعنحو اعتتلي:
وعن دمحم بن يحيى  ،عن أحمد بن دمحم بن عيس ى  ،عن علي بن
حديد ،عن جميل بن دراج  ،عن زرارة  ،عن
أحدهماعليهماالسالم (الامام الصادق او الامام الباقر) قال  :قال
رسول هللا صلىهللاعليهوآله  :لوال أني أكره أن يقال :إن دمحما
استعان بقوم حتى إذا ظفر ّ
بعدوه قتلهم  ،لضربت أعناق قوم
كثیر( .ولتئل اعشیصه ،ج  ،23ابواب ّ
حد مرتد).
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يتضح من هذه اعرواية أن بصض اعنتس كتنوا مدانين بتالعدا في نظر
نبي إلالما  ،وعكنه  -حتى ال يتشتئم اعنتس على اعرلول  -قد امتنع
عن قتل هؤالء.
إذا عم يكن عظروف املجتمع و مماحظة حتال اعنتس أ تأثير  ،ملت كتن
نبي إلالما (صلى هللا عليه و آعه) يوقف تنفيذ اعصقوبة اعقضتئية
على ألاشختص املذكورين.
وهذا يشير بوضوح إلى أن اعظروف سالجتمتعية ومتطلبت اعزمتن عهت
دور كبير في بيتن الاحكم اعشرعي أو تغييره أو وقف تنفيذه  ،ختصة
ألاحكت الاحكومية.

تأثیراملكان في تبيین أحكام الشريعة
نرى في نروص اعوثتئق إلالمامية أن أمير املؤمنين علي بن أبي طتعب
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(ع) يأمر برفض اعتنفيذ عبصض ألاحكت اعشرعية الاحكومية  ،عظروف
مكتنية ختصة  ،تحقيقت ملرلاحة أكبر عرتلح ساللما و املسلمين.
ً
وبنتء على اعرواية اعتتعية  ،يتبين أن تطبيق الاحد اعشرعي  ،يجب
تجنبه عظروف مكتنية ختصة  ،وعتحقيق مرلاحة أهم.
و نص الاحديث هو كتعتتلي:
دمحم بن يعقوب  ،عن علي بن إبراهيم  ،عن ابيه  ،عن ابن فضال ،
عن يونس ابن يعقوب  ،عن أبي مريم  ،عن أبي جعفر
عليهالسالم قال  :قال أمیر املؤمنین عليهالسالم  :ال يقام على أحد
حد بأرض العدو( .ولتئل اعشیصة ،املجلد .)23
إذا عم تؤثر ظروف املكتن الختصة على التنبتط و تطبيق أحكت
اعشريصة  ،ملت كتن فرق في تطبيق أحكت الاحدود اعشرعية بين أرض
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املسلمين وأرض أعداء إلالما .
فتبين ممت قدمنت أن مقتضيت اعزمتن واملكتن واعظروف سالجتمتعية
عهت تأثير  -ال يمكن إنكتره  -على التنبتط وتطبيق ألاحكت اعشرعية.

*****
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فلسفة نسخ ألاحكام الشرعية
قد أثير موضوع اعنسخ عبصض آلايت اعقرآنية عند كثير من علمتء
ساللما ومفسر اعقرآن اعكريم .وفيمت يلي أمثلة ملت اعغي من ألاحكت
اعشرعية ،نتيجة نسخ آلايت اعقرآنية:

املثال ألاول
نقرء في آلاية  12من لورة املجتدعة كمت يلي:
َيا َأ ُّی َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا إ َذا َن َ
الر ُسو َل َف َق ّد ُموا َب ْی َن َي َد ْي َن ْج َو ُاكمْ
اج ْي ُتمُ
َّ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ً َ َ َ ْ ٌ َّ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ ُ َ َّ َّ َ
اَّلل َغ ُفو ٌر َّر ِحيمٌ.
صدقة ذ ِلك خیرلكم وأطهرف ِإن لم ت ِجدوا ف ِإن
عكننت نقرأ في آلاية  13من نفس اعسورة كتعتتلي:
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ََ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ّ ُ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
ات ف ِإذ ل ْم تف َعلوا
أأشفقتم أن تق ِدموا بین يدي نجواكم صدق ٍ
َّ َ
اب َّ ُ
الص َال َة َو ُآتوا َّ
الز َك َاة َو َأط ُ
يموا َّ
َو َت َ
اَّلل َع َل ْي ُك ْم َف َأق ُ
اَّلل
يعوا
ِ
ِ
َ ُ َ
َ َ ُ َ ُ َ َّ ُ َ
اَّلل خ ِب ٌیر ِب َما ت ْع َملون.
ورسوله و
يصتقد اعصديد من علمتء املسلمين أن آلاية  13من لورة املجتدعة هي
اعنتسخة عآلية  12من نفس اعسورة.
بصبترة أخرى  ،في آلاية  ، 12يطلب من اعنتس دفع مبلغ من املتل
كردقت علفقراء إذا أرادوا اعتحدث على انفراد مع نبي إلالما
اعكريم .عكن آلاية  ، 13أللبتب منهت رفض كثير من اعنتس طرح
ألالئلة على رلول هللا (ص)  ،تبطل الاحكم املذكور وتنسخ آلاية
اعستبقة.
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املثال الثاني:
ومن ألامثلة ألاخرى على إعغتء و نسخ حكم شرعي في أيت حيتة
اعرلول اعكريم (صلى هللا عليه و أعه وللم) ً ،
وفقت علصديد من علمتء
اعدين  ،هو تغيير اعقبلة من املسجد ألاقص ى في اعقدس اعشريف إلى
اعكصبة املشرفة في مكة املكرمة.
بتصبير آخر  ،صلى املسلمون إلى املسجد ألاقص ى عفترة مصينة بأمر
نبي هللا (ص).
ومع ذعك  ،وبصد أحداث مثل خلق اعشبهت واعتكهنت من قبل
مجموعة من اعيهود ً ،
وبنتء على ظروف ختصة في ذعك اعوقت  ،أمر
اعرلول ألاعظم (ص) كتفة املسلمين  ،من خمال تماوة آلايت اعتتعية
في لورة اعبقرة  ،بأن يرلوا نحو اعكصبة املشرفة:
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سيقول السفهاء من الناس ما ولئهم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل
َ ََٰ
هلل املشرق و املغرب یهدى من يشاء الى صرط مستقيم َ .وكذ ِل َك
َ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ً ّ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ
الناس َو َي ُكو َن َّ
الر ُسو ُل
جعلناكم أمة وسطا ِلتكونوا شهداء على
ِ
ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ
َّ
َع َل ْي ُك ْم َشه ً
يدا ۗ َو َما َج َعلنا ال ِق ْبلة ال ِتي كنت َعل ْي َها ِإال ِلن ْعل َم َمن َيت ِب ُع
ِ
َّ ُ َل َّ َ َ
نقل ُب َع َل َٰى َعق َب ْيه ۚ َوإن َك َان ْت َل َكب َیر ًة إ َّال َع َلى َّالذ َ
ين
ِ
الرسو ِممن ي ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ
ٌ
َّ ُ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َّ َّ َ َّ
َ
اس ل َر ُءوف
الن
َهدى اَّلل ۗ وما كان اَّلل ِلي ِضيع ِإيمانكم ۚ ِإن اَّلل ِب
ِ
َّ ٌ َ َ َ َ ُّ
َّ َ َ َ ُ َ ّ َ َّ َ ْ َ ً َ ْ َ
ض َ
اها ۚ
يم  .ق ْد ن َر َٰى تقل َب َو ْج ِه َك ِفي السم ِاء ۖ فلنو ِلينك ِقبلة تر
ر ِح
َ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ ُ
َ ْ َْ
وهك ْم
ف َو ِ ّل َو ْج َه َك شط َر امل ْس ِج ِد الحر ِام ۚ وحيث ما كنتم فولوا وج
َش ْط َر ُه ۗ َوإ َّن َّالذ َ
اب َل َي ْع َل ُمو َن َأ َّن ُه ْال َح ُّق من َّرّبه ْم ۗ َوماَ
ين ُأ ُوتوا ْالك َت َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ُ َ
َّ ُ َ
اَّلل ِبغا ِف ٍل َع َّما َي ْع َملون.
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النتيجة:
الاحتعتتن املذكورتتن واعصديد من اعقضتيت ألاخرى عهت جتنب من
ألاحكت الاحكومية .بتعرغم من أن موضوع تغيير اعقبلة عه بصد تصبدى
الرتبتطه بتعرماة  ،وعكن في نفس اعوقت  ،بتعنظر إلى ألاحداث قبل
وبصد تغيير اعقبلة  ،يتضح أن عهذه اعقضية ً
ً
أيضت ً
حكوميت
جتنبت
وليتليت .ألن تحديد قبلة املسلمين كتن ر ً
ً
مزا ً
مهمت علموقف اعصت عنبي
إلالما (ص) وألامة إلالمامية تجته سالمم سالخرى.
فقد تبين من خمال اعتأمل واعتفكير في مت شرحنت  ،أن اعشترع املقدس
قت بتبليغ حكم شرعي اعهي علمسلمين ً ،
وفقت ملرتلح مصينة ،وعكن
بصد مرور زمتن قرير ً
نسبيت  ،تغير اعوضع  ،و هو اعذ قد تسبب
عتطور الاحكم اعشرعي في فترة زمنية أخرى  ،و إعغتء الاحكم اعستبق.
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واعسؤال اعذ يطرح نفسه هنت هو أنه إذا كتن في فترة وجيزة قد
تغير اعظروف اعزمنية واملتطلبت سالجتمتعية الختصة  ،ممت أوجب
تطوير و تغيير الاحكم اعشرعي اعستبق اعذ فرض في املتض ي  ،و تم
التبداعه بحكم جديد مبني على املرتلح الجديدة اعسيتلية او
سالجتمتعية عألمة إلالمامية ومتطلبت اعزمتن واملكتن  ،فكيف نتوقع
عد اعتطور و اعتجدد عألحكت الاحكومية و اعسيتلية و سالدارية في
اعشريصة ساللمامية عبر اعقرون؟ و الاحتل أن اعظروف سالجتمتعية و
اعشرائط اعزمتنية و املكتنية قد تغير بشكل هتئل.
*****

