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رشيعة ربانية
بعد التقائهم حسب املوعد املحدد طلب مايكل الكلمة أولاً  ،ثم قال:

راجيف :موضوع يف غاية األمهية.

راشد :إذا أمكن أن تذكر هذه األمور واحدً ا واحدً ا حتى نستطيع مناقشتها.

مايكل :جيد ،سأذكر أكثر ما أثار انتباهي ،وال مانع إذا طرأ عند راجيف تساؤل يف هذا
أيضا بغري التقيد بام جاء يف الكتاب.
املوضوع أن يطرحه ً
راشد :تفضل.

مايكل :ذكر الكتاب أن الرشيعة اإلسالمية مقتبسة من القانون الروماين ،وأن بعض التفاصيل
متشاهبة بينهام.

راشد :اسمحا يل أن أقول لكام إن هذا الكالم قديم ال يقول به معظم املسترشقني اليوم ،وقد
قابلت بنفيس أحد كبار املسترشقني الروس املتخصصني يف القانون والرشيعة اإلسالمية ،اسمه
ليونيد سوكيانن ،وقال بالنص« :ليس هنالك اآلن من الباحثني الغربيني من يلتزم بفكرة أن
الترشيع اإلسالمي ُأخذ من القانون الروماين ،هذا كان يف القرن التاسع عرش ،كانت الفكرة
موجودة عند بعض الباحثني الغربيني؛ اآلن الفكر القانوين الغريب يعرتف بدون أي قيود وال
رشوط أن الترشيع اإلسالمي نظام قانوين مستقل ،مل يتأثر بالقانون الروماين».

هذا أولاً  ،وثان ًيا :إن مصدر الترشيع اإلسالمي خيتلف متا ًما عن غريه من الترشيعات ،فكام
مرارا فإن اإلسالم منظومة متكاملة ،وبالنسبة للترشيع فإنه يرتبط بحق اخلالق عىل
ذكرت لكام ً
خلقه يف أن يكلفهم بتكاليف حتقق الغاية من خلقهم ،وحقه يف أال خيرجوا عن طاعته باعتبارهم
عبيدً ا يف مملكته ،ولذلك فإن مصدر الترشيع األصيل يف اإلسالم هو الوحي املتمثل يف القرآن
والسنة النبوية ،ومجيعنا يعرف أن رسول اإلسالم كان أم ًّيا ال يقرأ وال يكتب ،وطبيعي أال تتوفر
أي فرصة ملن يف مثل ظروفه لالطالع  -فضلاً عن االقتباس  -من مصادر أخرى خاصة إذا
كانت أجنبية عنه.
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أمورا عديدة
مثريا ألحد املتخصصني يف الدراسات الرشقية ،يذكر فيه ً
لقد قرأت اليوم كتا ًبا ً
عن الترشيع اإلسالمي ،أحب أن أناقشها معكام.
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وهذا ما يقوله املسترشق دافيد دي سانتيالنا« :عب ًثا نحاول أن نجد أصولاً واحدة تلتقي
فيها الرشيعتان الرشقية والغربية (اإلسالمية والرومانية) كام استقر الرأي عىل ذلك ،إن الرشيعة
اإلسالمية ذات احلدود املرسومة واملبادئ الثابتة ال يمكن إرجاعها أو نسبتها إىل رشائعنا
وقوانيننا؛ ألهنا رشيعة دينية تغاير أفكارنا أصلاً .»..

مايكل :ولكن يبقى احتامل اقتباس الرشيعة اإلسالمية من الرشيعة اليهودية والقانون الكنيس،
باعتبارمها ديانتني سامويتني سبقتا اإلسالم.

راشد :سأجيبك بكالم رجل من أبرز املفكرين الغربيني املتخصصني يف هذا الشأن ،يقول
املسترشق األملاين األصل جوزيف شاخت« :تعترب الرشيعة اإلسالمية مثالاً له مغزاه عىل
نحو خاص ملا يمكن أن يسمى قانونًا دين ًّيا ،بل إن الترشيعني املقدسني اآلخرين اللذين ُي َعدَّ ان
نامذج من القانون الديني ،ومها أقرب ما يكونان إىل الرشيعة اإلسالمية من الناحيتني التارخيية
واجلغرافية  -ومها الرشيعة اليهودية والقانون الكنيس  -خيتلفان عن الرشيعة اإلسالمية اختال ًفا
ملموسا؛ ذلك ألن الرشيعة اإلسالمية أكثر تنو ًعا يف صورهتا مما يف الترشيعني املذكورين ،ألهنا
ً
جاءت نتيجة نظر وتدقيق من الناحية الدينية يف موضوعات للقانون كانت بعيدة عن أن تتخذ
صورة واحدة.»..
بل إنه يقول عكس االحتامل الذي تطرحه ،يقول ..« :يف الطرف املقابل من البحر املتوسط
تأثريا عمي ًقا يف مجيع فروع القانون ..وهناك تأثري الترشيع
نجد الترشيع اإلسالمي قد أ ّثر ً
اإلسالمي عىل قوانني أهل الديانات األخرى من اليهود والنصارى الذين شملهم تسامح
اإلسالم وعاشوا يف الدولة اإلسالمية ..وليس هناك شك يف أن الفرعني الكبريين للكنيسة
املسيحية الرشقية ومها اليعاقبة والنسطوريون مل يرتددوا يف االقتباس بحرية من قواعد الترشيع
اإلسالمي ،وهذا االقتباس كان يف كل تلك املوضوعات التي يمكن أن يتصور املرء أهنا تدخل
يف نظر القايض املسلم.»..
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أما ما قد ينشأ من تشابه بني أنظمة ترشيعية فمرده إما إىل تشابه املشاكل البرشية ثم التشابه
يف إجياد املعاجلات هلا الذي قد حيدث اتفا ًقا إذا كان أساسه تقدير املصالح واملفاسد يف بيئات
األمور ِ
ِ
الفطرية اإلنسان َّية ،مثل قول النبي صلىَّ اهلل عليه وس َّلم« :ال َب ِّينة عىل املدَّ عي
متشاهبة ،أو يف
واليمني عىل من أ ْنكَر».
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راجيف :إذن ،لعلك حتدثنا عن الفروق بني الرشيعة اإلسالمية وغريها من الترشيعات.

راشد :يصعب أن أذكر لك الفروق ،خاصة أنك مل حتدد ترشي ًعا معينًا يمكن املقارنة معه ،ولكن
من املمكن أن أذكر سامت الرشيعة اإلسالمية ،وأنت تقارن بني هذه السامت وغريها.
راجيف :ال بأس.

ذكرت لكام ،-وهي تستقي موادها من أصلني رئيسني ،مها :القرآن
 )1ربانية املصدر – كام
ُ
الكريم ،وسنة النبي عليه الصالة والسالم ،أما دور البرش فيتمثل يف االستنباط من هذه الرشيعة
وتقنينها ،وإنزاهلا عىل الوقائع احلياتية ،ومن ربانية مصدرها :أن أحكامها هتدف إىل ربط الناس
بخالقهم.
 )2اجلمع بني الثبات واملرونة ،فثباهتا يكمن يف :أصوهلا وكلياهتا وقطعياهتا ،التي ال تتغري
وال تتبدل وال جتري عليها التعديالت ،بام حيفظها من امليوعة والذوبان يف غريها من الرشائع،
ومرونتها تكمن يف :فروعها وجزئياهتا وظنياهتا ،بام يكسبها القدرة عىل توليد الترشيعات حسب
احلوادث ،وجيعلها مستجيبة لكل مستجدات العرص.

 )3الشمول (زمانًا ،مكانًا ،إنسانًا ،أحكا ًما( ،فزمانًا بمعنى أهنا رشيعة حاكمة يف مجيع العصور
واألزمان ،ومكانًا بمعنى صالحيتها للتطبيق بدون أن حتدها حدود جغرافية ،وإنسانًا بمعنى:
أهنا ختاطب مجيع الناس بأحكامها ،وأحكا ًما بمعنى :أهنا شاملة لكل شئون احلياة ،حيث إهنا
ختاطب اإلنسان يف مجيع مراحل حياته ومجيع شؤونه ،وتتعايش معه يف مجيع مراحله :جنينًا،
ً
وشيخا ،وتكرمه ميتًا ،وحتكم مجيع عالقات اإلنسان بربه وبنفسه وبغريه.
وطفلاً  ،وشا ًّبا،

 )4الواقعية ،وتتجىل يف مراعاهتا واقع املكلفني عند ترشيع األحكام ويف التعامل معهم ،كام أهنا
راعت كل جوانب اإلنسان البدنية ،والروحية ،والعقلية ،الفردية ،واجلامعية ،ومل هتمل طاقة
األفراد واجلامعات عند تطبيقها.

 )5الوسطية واالعتدال ،ويتمثل يف التزام أحكام الرشيعة اإلسالمية لنقاط االتزان بني مجيع
املتقابالت ،فهي وسط بينها ،هذا ما يكسبها القوة والدوام؛ فمثلاً  :فقد نصت الرشيعة عىل
التملك الفردي املنضبط وس ًطا بني إلغائه كام يف النظم الشيوعية وحتريره من كل القيود كام يف
النظم الرأساملية ،وحثت عىل الشجاعة وهي وسط بني اجلبن والتهور ،وأمرت باإلنفاق وهو
وسط بني البخل والتبذير ...وهكذا.
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راشد :تتمثل أهم سامت الرشيعة اإلسالمية يف كوهنا:
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 )6اجلمع بني اجلزاء الدنيوي واألخروي ،تتفق الرشيعة مع الرشائع والنظم القانونية األخرى
يف توقيع اجلزاء عىل املخالف ألحكامها يف الدنيا ،ويف حني ال متتد يد القانون الوضعي إىل معاقبة
اإلنسان يف آخرته فإن الرشيعة تتوعد خمالفيها بالعقاب يف اآلخرة ،فهي جتمع بني اجلزاءين م ًعا.

 )7مراعاهتا املصالح وعدم مصادمتها للعلم يف األمور التي هلا عالقة بذلك.

راشد :املسألة يا صديقي ليست مسألة تعصب لديني ،وإال فام قولك فيام يقوله الشاعر األملاين
الكبري غوته« :إن الترشيع يف الغرب ناقص بالنسبة للتعاليم اإلسالمية ،وإننا أهل أوروبا بجميع
مفاهيمنا مل نصل بعد إىل ما وصل إليه حممد ،وسوف ال يتقدم عليه أحد» ،هل كان غوته يقول
أيضا ألنه مسلم؟!
ذلك ً
راجيف :النقطة األخرية من سامت الرشيعة التي ذكرهتا حتتاج إليضاح!

راشد :سأرضب لك مثالاً عىل عدم مصادمة الرشيعة للعلم :من األمور التي تشتهر هبا الرشيعة
اإلسالمية إرصارها عىل طريقة معينة يف ذبح احليوانات التي تأكل ،فضلاً عن حرص هذه
احليوانات يف أنواع معينة ،إضافة إىل رشوط الذبح األخرى ،سأناقش هنا فقط طريقة الذبح.

الطريقة اإلسالمية تقتيض ذبح احليوان ح ًّيا من رقبته من الوريد إىل الوريد ،مع عدم قطع
رقبة الذبيحة (نخعها) ,وهذا حيافظ عىل حركة العضالت بعد الذبح ويتيح للحيوان حرية
احلركة ،مما يساعد عىل التخلص من أكرب قدر ممكن من الدم (اإلدماء الكامل) ،أما يف الطرق
غري اإلسالمية للذبح فيقتل احليوان بدون التسمية أو ذكر اهلل ,وبطرق خاطئة كاخلنق بالغاز أو
الصعق بالكهرباء أو بإطالق الرصاص ،وهذه الطرق تفقد احليوان القدرة عىل احلركة العضلية؛
مما يسبب احتقان اجلسم بالدماء ,فيبقى الدم يف جسد احليوان ،ليشكل مرت ًعا خص ًبا تنمو فيه
اجلراثيم املختلفة ،وعندما يتحلل هذا الدم تنتج عنه مركبات سامة يف جسم اإلنسان ،وإضافة
إىل ذلك فإن هذه الطرق جتعلاحليوان يعاين األمل.
ولكن دعني أضيف لك إضافة لطيفة ،وهي اشرتاط التسمية عىل الذبيحة ،رغم عدم احلاجة
إىل ذلك عند النظرة األولية أو النظرة املادية التي ال هتتم بغري القضاء عىل احليوان لتحويله إىل
طعام ،ولكن يف اإلسالم فإن كل يشء مرتبط بتوحيد اهلل عز وجل ،والترشيع مرتبط باملنظومة
الكاملة للدين حسب اإلجابات عىل األسئلة الكربى (اهلل -الكون -اإلنسان -املصري) ،ويف
هذه احلالة فإن اإلنسان بصفته خملو ًقا من خملوقات اهلل ليس له االعتداء عىل خملوق آخر وإزهاق
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مايكل :أنت يا راشد حتاول دائماً حتسني صورة دينك بلباقة ومهارة.
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روحه إال بإذن خالق هذه الروح ،حتى عندما يكون ذلك إلقامة حياته ،ومن هنا فإن التسمية
عند الذبح هي إيذان بإعالن سيادة اهلل تعاىل ،وأن هذا الترصف من قبل املسلم مل يكن إال بإذن
خالقه الذي أحل له هذا الفعل ،وأن املسلم يف غاية االنقياد له سبحانه.
مايكل :أعرتف لك أن التعرف عىل الرشيعة اإلسالمية وفهم كنهها وأرسارها حيتاج إىل دراسة
واطالع متعمق.
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