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من كتاب :فقه الشعائر الدين ّية
األمة
النهج اإللهي إلبقاء الدين وإحياء ّ

آية اهلل الشيخ

ن ـ ـقـ ــد الـ ـشـ ـع ــائ ــر
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ال خيفــى عــى أهــل التحقيــق ضعــف نســبة تعظيــم الشــعائر إىل البدعــة; لوضوح

ّأنــا موضوعــان متغايــران متــام املغايــرة وال يرتبــط أحدمهــا باآلخــر ،وتوضيــح
ـم ببيــان ُأمــور :
هــذه احلقيقــة يتـ ّ
األول  :يف معنى حتليل احلرام وحتريم احلالل
األمر ّ

هــذا املصطلــح قــد يوحــي بعــض الــيء إىل االبتــداع والترشيــع كــا قــد يســتفاد
يتضمــن معنيــن أحدمهــا رشعــي
مــن كلــات بعــض املعرتضــن  ،إالّ أ ّنــه يف حقيقتــه
ّ

واآلخــر ترشيعــي  ،ويبــدو ّ
أن املعــرض غفــل عــن هــذا التصنيــف فخطــر عنــده
االعــراض  ،وإالّ ّ
فــإن تعظيــم الشــعائر إذا لوحــظ عــى أنّــه حكــم رشعــي عــام
نــدب إليــه الــرع وحـ ّ
ـث عليــه فإ ّنــه يكــون أجنبي ـ ًا عــن موضــوع الترشيــع .
وتوضيح ذلك ّ :
أن حتليل احلرام له معنيان :

ـاص أو عــام ،بمعنــى ّ
أن
األول  :أن يكــون التحليــل مســتند ًا إىل دليــل رشعــي خـ ّ
ّ
حرمــه أو حيـ ّـرم مــا أح ّلــه حســب مــا تقتضيــه الــرورات .
الــرع نفســه حي ّلــل مــا ّ

ـاص مــن دون اســتناد إىل دليــل مــن
والثــاين  :أن يكــون مســتند ًا إىل الــرأي اخلـ ّ
حرمــه اهلل ســبحانه اتّباعــ ًا لرأيــه
الــرع  ،فيكــون املك ّلــف هــو الــذي حي ّلــل مــا ّ
ومشــتهياته  ،وليــس لــه يف هــذا التحليــل ترخيــص مــن قبــل الــرع.

واإلشــكال املذكــور مبنــي عــى املعنــى الثــاين ; لعــدم اخلــاف يف كونــه مــن
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مصاديــق االبتــداع يف الديــن والترشيــع املحـ ّـرم  ،وقــد هنــى الــرع عنــه هنيـ ًا مغلظ ًا،

ووعــد فاعلــه بالنــار يف نصــوص كثــرة :

احلجــاج عــن الصــادق (عليــه الســام) قــال :
منهــا  :روايــة عبدالرمحــن بــن ّ

«إ ّيــاك عــن خصلتــن هتلــك فيهــا الرجــال  :أن تديــن بــيء مــن رأيــك  ،أو تفتــي

النــاس بغــر علــم»( )1إىل غريهــا مــن اآليــات( )2والروايــات(.)3

األول فهــو صحيــح يف نفســه ومعهــود مــن طريقــة الــرع يف سـ ّن
وأ ّمــا املعنــى ّ
األحــكام  ،بــل هــو ممّــا قامــت عليــه الــرورة  ،والتحليــل احلاصــل فيــه ال يســتند

إىل الــرأي  ،بــل إىل الــرع ; أل ّنــه ّ
رخــص فيــه .

فمثــا  :يف بــاب النــذر ّ
رخــص الــرع املك ّلــف يف أن يصـ ّـر العمل املبــاح واجبـ ًا
يف ح ّقــه بســبب النــذر  ،وحينئــذ يصبــح مــا جيــوز تركــه حيــرم تركــه  ،ويف عــن

احلــال أعطــى الرخصــة لــأب والــزوج أن حيــا نــذر الولــد والزوجــة ،ونالحــظ
هنــا ّ
ـق حتريــم احلــال بيــد املك ّلــف بواســطة النــذر ،كــا أعطــى
أن الــرع أعطــى حـ ّ

ـق حتليــل احلــرام بيــد املك ّلــف  ،وهــذا النحــو مــن التحليــل والتحريــم ليــس مــن
حـ ّ

الترشيــع  ،وذلــك أل ّنــه رجــوع مــن الــرع إىل الــرع.

ومــن جهــة ُأخــرى نجــد ّ
األويل أعطــى املك ّلــف
حرمــه الــرع بعنوانــه ّ
أن مــا ّ

حرمــه اهلل
حـ ّ
ـق حتليلــه إذا اضطـ ّـر إليــه مــن بــاب عنوانــه الثانــوي ; إذ مــا مــن يشء ّ
إالّ وأح ّلــه ملــن اضطـ ّـر إليــه  ،كــا ّ
أن للمك ّلــف أن يبــدّ ل حالتــه املوضوعيــة فيخــرج
نفســه مــن موضــوع ليدخلهــا يف موضــوع آخــر كالســفر واحلــر  ،والغنــى والفقــر،

واالختيــار واالضطــرار  ،وبتبــدّ ل املوضــوع يتبــدّ ل حكمــه أيضــ ًا لتبعيــة احلكــم

للموضــوع .

 - 1وسائل الشيعة  :ج ، 27الباب 4من أبواب صفات القاضي  ،ص ، 29ح. 29
 - 2سورة املائدة  :اآلية . 44
ُ - 3أنظر وسائل الشيعة  :ج ، 27الباب  4من أبواب صفات القاضي  ،ص ، 31 30ح. 36 33
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فـ ّ
ـإن مــن كان يف وطنــه حيــرم عليــه أن يصـ ّ
ـي قــر ًا أو يــرك الصيام بــا عــذر،

إالّ أنّــه جيــوز لــه وباختيــاره أن يســافر فيدخــل نفســه يف موضــوع الســفر ليبــدّ ل
حكمــه مــن وجــوب التــام أو الصيــام إىل وجــوب القرصواإلفطــار  ،كــا جيــوز لــه

أن ينفــق مجيــع أموالــه بــا ال يبقــى عنــده مــا جيــب ختميســه وهكــذا .

ونالحــظ ّ
أن هــذا التبــدّ ل والتغيــر مــن حيــث النتيجــة يرجــع إىل حتليــل احلــرام
وحتريــم احلــال  ،ولكنّــه ال يســتند إىل رأي املك ّلــف واجتهــاده  ،بــل إىل اختيــار

املك ّلــف ملوضــوع احلكــم  ،فيخــرج نفســه مــن املوضــوع الــذي وضــع لــه الــرع
خاصـ ًا ليدخلهــا يف موضــوع آخــر وضــع لــه الــرع حكـ ًا مغايــر ًا  ،وال يعــدّ
حكـ ًا ّ

حمرمـ ًا ; ّ
ألن التحليــل والتحريــم مســتند إىل الــرع نفســه يف
هــذا بدعــة وال ترشيعـ ًا ّ
احلالتــن .

وقــد مـ ّـر عليــك ّ
مهمــة الــرع هــي جعــل األحــكام وبياهنــا  ،وأ ّمــا حتديــد
أن ّ
املوضوعــات وكيفيــة حتقيقهــا يف اخلــارج فهــي موكولــة إىل املك ّلــف نفســه ،فلــو كان
تبــدّ ل املوضــوع يعــدّ مــن الترشيــع املحـ ّـرم لوجــب عــى الــرع أن ال يكتفــي ببيــان

األحــكام  ،بــل عليــه أن يبـ ّـن موضوعاهتــا وطــرق تطبيقهــا يف اخلــارج  ،وهــذا مــا مل
يفعلــه الــرع يف الغالــب  ،والزم عــدم البيــان هــو أ ّنــه أراد للمك ّلــف أن يكــون حـ ّـر ًا
خمتــار ًا يف اختيــار طريقــة االمتثــال  ،ولــو كان اختيــار طريقــة امتثــال احلكــم مــن
قبــل املك ّلــف يعــدّ حتليــا للحــرام لوجــب أن يمنــع مــن أراد الســفر مــن الســفر،
ومــن أراد النــذر مــن النــذر  ،ومــن أراد ح ّلــه مــن ح ّلــه وهكــذا  ،وهــو خــاف

الــرورة .

وهــذه الضابطــة ذاهتــا تنطبــق عــى تعظيــم الشــعائر  ،فـ ّ
ـإن امللحــوظ مــن األد ّلــة

ّ
أن الــرع اكتفــى ببيــان مطلوبيــة تعظيمهــا  ،وأوكل اختيــار طريقــة التعظيــم
أســس العــرف لنفســه طرق ـ ًا للتعظيــم كان ذلــك مــن
و ُأســلوبه إىل العــرف  ،فــإذا ّ
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الــرع ال مــن الترشيــع  ،كــا ّ
أن العــرف إذا التــزم ببعــض املباحــات مــن وســائل

ـق
التعظيــم
وصيهــا مــن الواجبــات بســبب النــذر أو إظهــار املواســاة أو نــرة احلـ ّ
ّ
وترويــج مبادئــه فإ ّنــه يكــون مــن الــرع ال مــن الترشيــع.

فيتحصــل ّ :
أن حتليــل احلــرام ليــس مــن القواعــد الكل ّيــة التــي تنطبــق يف مجيــع
ّ
املــوارد  ،بــل جتــري يف صــورة تأســيس األحــكام اســتناد ًا إىل الــرأي ال إىل الــرع ،
وأ ّمــا إذا كانــت مــن قبيــل الرجــوع إىل الــرع يف مجيــع املــوارد فهــو أمــر صحيــح

ومــروع قامــت عليــه رضورة الفقــه وامتثــال األحــكام .

وعليــه فـ ّ
ـص مــن املدّ عــى ،كــا
ـإن املحــذور املذكــور ال يصلــح مانعـ ًا ; أل ّنــه أخـ ّ
أن هــذا املعنــى ال يتنــاىف مــع توقيفيــة األحــكام ; بداهــة ّ
يتّضــح أيض ـ ًا ّ
أن األحــكام

متو ّقفــة عــى مــا جــاء بــه الــرع  ،ومــا خيتــاره العــرف هــو تطبيــق األحــكام ال
تقنينهــا وتأسيســها  ،وش ـتّان بــن األمريــن .
األمر الثاين  :اخللط بني الترشيع والتطبيق

ّ
إن املعرتضــن عــى تعظيــم الشــعائر نســبوها إىل البدعــة  ،وهذه النســبة ال تســتند

ألنــا مبنيــة عــى عــدم التفريــق بــن الترشيــع والتطبيــق.
إىل وجــه وجيــه ; ّ

وتوضيــح ذلــك ّ :
أن تعظيــم الشــعائر الدينيــة ال خيلــو إ ّمــا أن يكــون قاعــدة

ـق عــى مــا ح ّققنــاه ســابق ًا  ،أو
فقهيــة عا ّمــة تنطبــق يف مواردهــا املختلفــة وهــو احلـ ّ
أ ّنــه حكــم رشعــي فرعــي نظــر وجــوب الصــاة والصيــام  ،وقــد اتّفقــت كلمــة
الفقهــاء واألُصوليــن عــى ّ
أن القاعــدة الفقهيــة يتك ّفــل الفقيــه تنقيحهــا وضبــط

موضوعهــا وحكمهــا  ،ســواء كانــت مــن القواعــد املنصوصــة نظــر ال رضر وال
حــرج  ،أو كانــت مــن القواعــد االســتنباطية املصطيــدة مــن األحــكام الفرعيــة
العديــدة نظــر قاعــدة األهــم واملهــم وقاعــدة ضــان االتــاف ونحوهــا بنــا ًء عــى

ـص فيهــا .
عــدم وجــود نـ ّ
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وأ ّمــا أمــر تطبيقهــا عــى مواردهــا فهــو موكــول إىل املق ّلديــن أنفســهم ،وهــذه
إحــدى أبــرز جهــات الفــرق بــن القاعــدة الفقهيــة والقاعــدة األُصوليــة ّ ،
فــإن
األُوىل يكــون تنقيحهــا بيــد الفقيــه  ،ولكــن تطبيقهــا يكــون بيــد املق ّلديــن ،وأ ّمــا
الثانيــة ّ
فــإن تنقيحهــا وتطبيقهــا يكونــان بيــد الفقيــه نفســه .

فمثــا  :قــد يصــاب اإلنســان باحلــرج أو الــرر بســبب عــدم امتالكــه دار ًا،
ّ
ولعــل شــخص ًا آخــر ال يقــع فيهــا جــراء ذلــك  ،وإنّــا يقــع فيهــا بســبب عــدم

ورب ثالــث يصــاب هبــا بســبب العزوبــة  ،فلـ ّ
ـكل واحــد منهــم
العثــور عــى عمــل ّ ،
أن يط ّبــق القاعــدة عــى حالتــه  ،ويعمــل بمقتضاهــا  ،فلــذا قــد خيتلــف احلكــم مــن

شــخص آلخــر بحســب حالتــه  ،وال يعــدّ هــذا مــن الترشيــع بــل مــن التطبيــق،
ومثلــه يقــال يف األهــم واملهــم  ،فـ ّ
ـإن األمه ّيــة ومراتبهــا ختتلــف مــن مك ّلــف آلخــر،
فلــذا قــد خيتلــف حكــم أحدمهــا عــن اآلخــر  .هــذا مــن جهــة  ،ومــن جهــة ُأخــرى

اتّفقــت كلمــة الفقهــاء واألُصوليــن أيضـ ًا عــى ّ
أن اســتنباط األحــكام الرشعيــة بيــد
الفقيــه  ،وأ ّمــا أمــر تطبيقهــا فهــو بيــد املق ّلــد .
ومــن هنــا تســامل القــول بينهــم ّ
مهمــة الفقيــه بيــان األحــكام ال بيــان
أن ّ

املوضوعــات وال تطبيــق األحــكام  ،فالفقيــه مثــا يفتــي بوجــوب الصــاة ّ ،
وإن
الصــاة مرشوطــة بالســاتر الطاهــر الــذي يســر العــورة مثــا  ،ولكــن مل حيــدّ د

ّ
املصــي نفســه ;
معنــى الســاتر  ،وال حيــدّ د كيفيــة الســر  ،فلــذا يــوكل األمــر إىل
إذ عليــه أن يصـ ّ
ـي مــع الســاتر  ،ولكــن يــوكل أمــر اختيــار الســاتر إليــه  ،فلــه أن

يســر نفســه باللبــاس املخيــط  ،ولــه أن يســرها بالقــاش غــر املخيــط  ،كــا لــه

أن يســرها بجلــد احليــوان مأكــول اللحــم أو بــأوراق الشــجر مــا دام يصــدق عــى
اجلميــع ســاتر ًا .
ونالحــظ ّ
أن املك ّلــف غــر خمتــار يف حتديــد احلكــم  ،كــا أنّه غــر خمتار يف تأســيس
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القاعــدة الفقهيــة  ،إالّ أ ّنــه خمتــار يف تطبيقهــا بالكيفيــة التــي يراهــا مناســبة ،فــا يعــدّ
اختيــار املك ّلــف ملصاديــق الســاتر ترشيعـ ًا  ،كــا ال يعــدّ ترشيعـ ًا إذا ُأصيــب باحلــرج
يف حالــة ومل يصــب هبــا يف حالــة ُأخــرى  ،وهــذا مــا جــرت عليــه ســرة العقــاء
يف قوانينهــم احلكوميــة وتعليامهتــم اإلداريــة وأنظمتهــم الرســمية ; إذ يكتفــي
املقنّــن عندهــم بوضــع القانــون ويــوكل أمــر تطبيقــه إىل املعنيــن  ،ولــذا تعطــى

الصالحيــات بيــد الــوزراء واملــدراء واملوظفــن املعنيــن بتطبيــق القوانــن يف اختيــار
األُســلوب املناســب للتطبيــق  ،وال يعــدّ ون اختيــار املديــر ل ُ
ألســلوب مــن ترشيــع

القانــون أو االبتــداع فيــه  ،وهــذا أمــر يتوافــق مــع هنــج احلكمــة ; ّ
ألن الظــروف

واألحــوال ختتلــف بحســب األزمنــة واألمكنــة واحلــاالت الطارئــة  ،فــا يمكــن
أن يكــون القانــون جامــد ًا ال يتم ّتــع باملرونــة الكافيــة للتطبيــق  ،وإالّ صــار تطبيقــه
متعـ ّ
ـذر ًا  ،وبالتــايل تنتقــض الغايــة مــن وجــوده .

وهــذه احلكمــة ذاهتــا الحظهــا الــرع أيضـ ًا يف ترشيعاتــه وأحكامــه  ،ومــن هنــا
كل أمرهــا موكــول إىل الــرع  ،إالّ ّ
نقــول بـ ّ
ـأن ترشيــع األحــكام بنحــو ّ
أن تطبيقهــا
موكــول إىل العــرف  ،وهــذه الضابطــة ذاهتــا تنطبــق عــى تعظيــم الشــعائر ; ّ
ألن
اختيــار طريقــة التعظيــم و ُأســلوبه البــدّ وأن يــوكل إىل العــرف  ،بــل ّ
تدخــل الــرع
يف حتديــده قــد يتنــاىف مــع احلكمــة  ،وهــذا اإليــكال إىل العــرف جيعــل العــرف يف
ســعة مــن حيــث اختيــار طريقــة التعظيــم و ُأســلوب إظهــاره  ،وبــه ال يكــون اختيــار
ُأســلوب دون آخــر مــن البدعــة  ،كــا ال يتنــاىف مــع مبــدأ توقيفيــة األحــكام  ،ويف

عــن احلــال ال يســتلزم حتليــل احلــرام وال حتريــم احلــال.

وإ ّنــا هــو تطبيــق لألحــكام الرشعيــة عــى مواردهــا يف ضمــن ضابطــة ّقررهــا
الــرع أن تكــون بيــد املك ّلفــن ال بيــده هــو  ،بــل يتّضح مــن هــذه احلقيقــة ّ
أن دعوى

الترشيــع يف تعظيــم الشــعائر هــي يف نفســها مل تنــج مــن مشــكلة االبتــداع والترشيــع ;
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وســع فيــه الــرع وأوكلــه إىل اختيــار املك ّلفــن  ،وبالتــايل
ألنــا مبنيــة عــى إنــكار مــا ّ
ّ

رشعــه الــرع ونســبته إىل البدعــة هــو يف ذاتــه بدعــة وحمكومــة بحكمهــا ،
إنــكار مــا ّ
والظاهــر ّ
أن عــدم التفريــق بــن مــا يرجــع إىل الترشيــع ومــا يرجــع إىل التطبيــق هــو

الــذي أوقــع املعرتضــن هبــذه الشــبهة .

ومتغياهتا
األمر الثالث  :بني ثوابت الرشيعة
ّ

توســع
ألنــا ّ
بأنــا تســتلزم تأســيس فقــه جديــد ; ّ
اعــرض عــى تعظيــم الشــعائر ّ
يقررهــا الــرع  ،وهــذا يف الوقــت
يف األحــكام الرشعيــة وتزيــد عليهــا أحكام ـ ًا مل ّ

والتغــر أو التالعــب فإنّــه يتنــاىف مــع توقيفيــة
الــذي هيــدّ د الرشيعــة بالــزوال
ّ
األحــكام وثباهتــا  ،وذلــك ّ
ألن إعطــاء اختيــار أســاليب التعظيــم إىل العــرف يفتــح
ـص
البــاب واســع ًا الســتحداث طــرق وأســاليب غــر معهــودة يف الــرع  ،ومل ينـ ّ
ـاص  ،وهــذا مــا يســتدعي وقــوع املحاذيــر املذكــورة  ،ومــن هنــا
ـص خـ ّ
عليهــا يف نـ ّ

التوســع واالنفتــاح واالقتصــار يف تعظيــم الشــعائر عــى
جيــب الوقــوف أمــام هــذا
ّ
ـص عليــه الــرع فقــط .
مــا نـ ّ

ونالحظ ّ
أن هذا االعرتاض ال يستند إىل وجه وجيه من جهات عدّ ة:

ـص الرشعــي عــى تعظيــم أي
اجلهــة األُوىل  :أل ّنــا لــو سـ ّلمنا رضورة وجــود النـ ّ
خاصـ ًا  ،بــل يكفــي فيهــا
ـص ّ
رشيعــة يــراد تعظيمهــا ال نسـ ّلم رضورة أن يكــون النـ ّ

ـص عام ـ ًا متع ّلق ـ ًا بالطبيعــة الك ّليــة  ،والعــرف خيتــار امتثــال الطبيعــة
أن يكــون النـ ّ
باألفــراد التــي يراهــا مناســبة  ،وطريقــة الــرع يف تأســيس أكثــر األحــكام مــن هــذا
القبيــل  ،ومــن هنــا اتّفقــت كلمــة الفقهــاء واألُصوليــن عــى ّ
أن األحــكام تتع ّلــق

ـص العــام يف
بالعناويــن والطبائــع ال باألفــراد  .عــى أ ّنــا ال نسـ ّلم رضورة وجــود النـ ّ
ّ
احلجــة الرشعيــة ولــو الل ّبيــة عليهــا،
كل شــعرية يــراد تعظيمهــا  ،بــل يكفــي وجــود ّ

املترشعــة وارتكازاهتــم وبنــاء العقــاء ونحوهــا  ،فلــو قامــت ســرة
نظــر ســرة
ّ
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ـاص أو طريقــة مع ّينــة ومل يــردع عنهــا
املترشعــة عــى تعظيــم الشــعرية ُبأســلوب خـ ّ
ّ

فإنــا تكــون مرشوعــة  ،وال إشــكال فيهــا ،وال يلــزم منهــا تأســيس فقــه
الــرع ّ
جديــد ; ملــا عرفــت مــن ّ
أن األصــل العــام يف مجيــع املــوارد هــو اإلباحــة واحلــل ،

املترشعــة عــى
فاملنــع والتحريــم هــو الــذي يفتقــر إىل الدليــل ،فــإذا قامــت ســرة
ّ

طريقــة يف التعظيــم كتكريــم العــامل عــر احلضــور عنــده واجللوس بــن يديــه وتعظيم
النبــي واإلمــام (عليهــا الســام) بعــد شــهادته باحلضــور عنــد قــره والدعــاء عنــده
وإظهــار احلــزن عــى مصائبــه بنصــب جمالــس العــزاء ولبــس الســواد ونحــو ذلــك

كان ذلــك مرشوع ـ ًا  ،وال يلــزم منــه املحــذور املذكــور .

فدعــوى ّ
ـاص غــر وجيهة،
ـص اخلـ ّ
أن تعظيــم بعــض أفــراد الشــعائر يفتقــر إىل النـ ّ
وإالّ لنقــض يف الكثــر مــن املــوارد التــي يــأيت هبــا النــاس امتثــاال لألحــكام العا ّمــة

ـاص عليهــا .
ـص خـ ّ
بدعــوى عــدم وجــود نـ ّ

فمثــا  :الــرع أمــر بصلــة الرحــم وبـ ّـر الوالديــن ووجــوب تبليــغ األحــكام

ينــص عــى أن تكــون الصلــة بإعطــاء املــال
وتعليمهــا إىل اجلاهلــن  ،ولكــن مل
ّ

بــر
أو اهــداء ثــواب بعــض النوافــل أو الدعــاء لــه  ،كــا مل
ّ
ينــص عــى ذلــك يف ّ
ألنــا تســتلزم تأســيس فقــه جديــد ؟ ومثلــه يقال
حمرمــة ّ
بأنــا ّ
الوالديــن ،فهــل يقــال ّ
ـق وإرشــاد اجلاهــل
يف تبليــغ األحــكام ; إذ أمــر الــرع بوجــوب اإلنــذار وبيــان احلـ ّ
وتنبيــه الغافــل ونحوهــا مــن عناويــن عا ّمــة ألزمــت العاملــن باألحــكام تعليمهــا

للجاهلــن  ،ولكــن مل حتــدّ د طريقــة التبليــغ وأســاليبه  ،وعــى هــذا املدّ عــى ينبغــي أن

حيكــم بعــدم مرشوعيــة تبليغهــا بواســطة املجـاّت والصحــف والكتــب والنــدوات

واملؤمتــرات والربامــج الفضائيــة ونحوهــا  ،واالقتصــار عــى مــا كان بواســطة املنــر
ألنــا الطــرق املعهــودة التــي كانــت يف زمــان النبــي (صــى اهلل
أو حلقــات الــدرس ; ّ
واألئمــة (عليهــم الســام)  ،وهــذا مــا ال يلتــزم بــه فقيــه وال متف ّقــه .
عليــه وآلــه)
ّ

13
واحلاصــل ّ :
أن اختيــار أســاليب تعظيــم الشــعائر أمرهــا موكــول إىل اختيــار
النــاس  ،وهلــم أن يســتحدثوا الطــرق التــي جيدوهنــا مناســبة يف ّ
كل زمــان ومــكان

مــا دامــت تعــدّ عرفــ ًا مــن مصاديــق الشــعائر املأمــور بتعظيمهــا  ،وال يلــزم مــن
هــذا تأســيس فقــه جديــد ; ّ
ألن التأســيس هنــا ليــس للحكــم  ،بــل لطريقــة امتثــال
احلكــم.

اجلهــة الثانيــة ّ :
أن هــذا االعــراض مبنــي عــى عــدم التفريــق بــن املوضــوع

املــرن الــذي مــن شــأنه االتّســاع والتضخيــم واملوضــوع اجلامــد الــذي ال يقبــل

ـح فهــو يمنــع مــن التوســعة يف
التوســعة وال التضخيــم  ،واملحــذور املذكــور إن صـ ّ
األول .
املوضــوع الثــاين ال ّ

وتوضيح ذلك ّ :
أن املوضوع الذي يتع ّلق به احلكم عىل قسمني :

أحدمهــا  :املوضــوع اجلامــد  ،وهــو املوضــوع الــذى أراد الــرع اجلمــود فيــه ،

ومل يــأذن بتوســيعه  ،كــا مل يــأذن بتنقيصــه  ،نظــر موضوعــات العبــادات كالصــاة
مثــا  ،فـ ّ
ـإن موضوعهــا جامــد ال جيــوز أن يزيــد فيهــا املك ّلــف  ،وال جيــوز أن ينقــص

ـر عــن هــذه املوضوعــات
منهــا إالّ بــإذن ودليــل خـ ّ
ـاص مــن الــرع  ،ولــذا قــد يعـ ّ
ـر عنهــا باحلقائــق الرشعيــة ;
باملوضوعــات الرشعيــة  ،ويف املصطلــح األُصــويل يعـ ّ
ألنــا مأخــوذة مــن الــرع حــر ًا  ،وال جمــال للعبــد يف أن يزيــد منهــا أو ينقــص ،
ّ
ولــو ّ
تدخــل يف ذلــك كان مبتدعـ ًا ومصــره إىل النــار .
ثانيهــا  :املوضــوع املــرن  ،وهــو املوضــوع الــذي أراد الــرع املرونــة فيــه ،وربــا

التوصليــة كاجلهــاد
التوســع فيــه واالنتشــار  ،نظــر موضوعــات األحــكام
ح ّبــب
ّ
ّ
وتبليــغ األحــكام وبعــض العقــود كالبيــع واملصاحلــة ّ ،
فــإن الــرع مل حيــدّ د هلــا

موضوعـ ًا جامــد ًا  ،بــل تــرك حتديــد هــذه املوضوعــات إىل العــرف  ،وجعــل العــرف
يف ســعة فيزيــد منهــا أو ينقــص بحســب متط ّلبــات الزمــان واملــكان .
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ومــن هنــا أجــاز الفقهــاء اســتخدام األســلحة احلديثــة يف بــاب اجلهاد ،واســتعامل

الوســائل احلديثــة يف تبليــغ األحــكام  ،كــا مل يق ّيــدوا حصــول البيــع أو املصاحلــة
بصيغــة واحــدة  ،بــل تركــوا األمــر مفتوحــ ًا للمتعاقديــن  ،فلهــم أن خيتــاروا مــا
ـاص .
حرمــه الــرع بدليــل خـ ّ
يناســبهم إالّ مــا ّ

تطــورت أســاليب اجلهــاد والتبليــغ بمــرور الزمــان جــاز
وعليــه فمهــا
ّ

فإنــا
اســتخدامها  ،ومهــا اســتحدثت مــن عقــود يف البيــع والتجــارة واملصاحلــات ّ
تكــون مشــمولة بعمومــات ح ّليــة البيــع ووجــوب الوفــاء بالعقــود  ،وذلــك ّ
ألن
ـور ال يتق ّيــد بزمــان
املوضــوع الــذي تع ّلــق بــه احلكــم ىف ذاتــه موضــوع مــرن ومتطـ ّ
أو مــكان  ،ومــن هــذا القبيــل موضــوع تعظيــم الشــعائر الدينيــة  ،فإ ّنــه موضــوع

ـوم بالتوســعة
مــرن يف نفســه ال يقبــل اجلمــود وال التحديــد  ،بــل هــو يف ذاتــه يتقـ ّ
واالنتشــار  ،بــل أمــر الــرع بتعظيــم الشــعائر هــو أمــر بالتضخيــم  ،والتوســعة فيهــا
فيـ ّ
ـدل عــى فتــح بــاب إضافــة العديــد مــن األســاليب اجلديــدة للتعظيــم .

ّ
الــر يف ذلــك هــو ّ
أن مثــل هــذه املوضوعــات يتو ّقــف عليهــا إحيــاء
ولعــل
ّ

ـوة املســلمني يف
الديــن وانتشــاره بــن النــاس كاجلهــاد الفكــري  ،أو تتو ّقــف عليهــا قـ ّ
املــال والتجــارة كالبيــع  ،أو حـ ّـل اخلصومــات واملنازعــات بينهــم كالصلــح ،وهــذه
املوضوعــات حتظــى بأمه ّيــة كبــرة يف مــاكات الرشيعــة  ،فالبــدّ مــن أن تكــون
مفتوحــة للنــاس فيختــاروا يف امتثاهلــا مــا يناســبهم يف ّ
كل زمــان ومــكان.

وعــى هــذا فإنّــه ال يمكــن أن يمنــع أحــد مــن اســتحداث وســائل جديــدة

ـاص
ـص خـ ّ
بحجــة عــدم وجــود نـ ّ
للجهــاد أو تبليــغ الديــن أو تعظيــم شــعائر الديــن ّ
عليهــا  ،أو ّ
أن فتــح البــاب أمــام هــذا االســتحداث يــؤ ّدي إىل تأســيس فقــه جديــد،

وذلــك ّ
يصــح يف املوضوعــات اجلامــدة ،وأ ّمــا
صــح فهــو
ألن هــذا املحــذور إن
ّ
ّ
املوضوعــات املرنــة فـ ّ
رشعــت ألجلهــا تســتدعي
ـإن مقتــى طبعهــا والغايــة التــى ّ
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ـورة ومواكبــة للزمــان واملــكان  ،فللنــاس أن حيــدّ دوا فيهــا أو
أن تكــون مرنــة متطـ ّ
يضيفــوا أســاليب مل تكــن معهــودة مــن قبــل  ،وال يلــزم منــه املحــذور املذكــور ; ّ
ألن
املفــروض ّ
أن الــرع نفســه مل حيــدّ د املوضــوع  ،ومل يق ّيــد طريقــة حتقيقــه يف اخلــارج .

اجلهــة الثالثــة  :س ـ ّلمنا جــدال ّ
وأنــا
أن موضوعــات األحــكام الرشعيــة جامــدة ّ
ـص عليــه الــرع  ،إالّ ّ
أن الــذي يدخــل يف ح ّيــز عمــل املك ّلفــن
متو ّقفــة عــى مــا نـ ّ

ليــس احلكــم وال املوضــوع  ،بــل مصاديــق املوضــوع  ،وهــذا يف نفســه أمــر مــرن ،
والعبــد فيــه خمـ ّـر يف حتقيــق املوضــوع الرشعــي يف أي مصــداق يريــد ،فاالســتحداث
احلاصــل يف املصــداق ليــس اســتحداث ًا للموضــوع وال للحكــم  ،وهــذا ال يســتلزم

زوال الرشيعــة وال تغيريهــا  ،بــل هــي ثابتــة يف أحكامهــا ويف موضوعاهتــا  ،إالّ ّ
أن

املتعـ ّـن هــو املصــداق اخلارجــي .

وتوضيــح ذلــك ّ :
أن الــرع لــدى ترشيــع األحــكام يع ّلــق حكمــه الـ ّ
ـكل عــى

موضــوع ّ
للحــج  ،ويف
فينــص مثــا عــى وجــوب إعــداد الــزاد والراحلــة
كل ،
ّ
ّ
ـكل وهــو الوجــوب مع ّلقـ ًا عــى املوضــوع الـ ّ
ـص يكــون احلكــم الـ ّ
ـكل
مثــل هــذا النـ ّ
ـران إىل يــوم القيامــة،
أيض ـ ًا وهــو الــزاد والراحلــة  ،وكالمهــا أمــران ثابتــان ال يتغـ ّ
إالّ ّ
أن حتقيــق هــذا العنــوان الـ ّ
ـكل للموضــوع يف اخلــارج موكــول إىل العبــد نفســه،
خمــر ًا يف إعــداد أي نــوع مــن أنــواع الطعــام لــه  ،كــا لــه أن
فلــذا يكــون العبــد ّ

ـور الزمــان
ر أو البحــر أو اجلــو يف حتقيــق هــذا العنــوان ،ولــو تطـ ّ
خيتــار طريــق ال ـ ّ

واســتحدثت وســائل جديــدة للســفر كانــت مشــمولة هبــذا العنــوان الـ ّ
ـكل  ،ولــو
انتفــت بعــض الوســائل كالــدواب مــن اإلبــل واخليــل واحلمــر مثــا يف مثــل هــذه

يــر بأصــل
األزمنــة واســتحدثت الســيارة والطائــرة والقطــار ونحوهــا فإنّــه ال
ّ

احلكــم .

ونالحــظ هنــا ّ
ّ
الــكل
أن اســتحداث املصــداق اخلارجــي للموضــوع العــام أو
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ال يســتلزم تغيــر الرشيعــة وال االبتــداع فيهــا ; ّ
ألن مســؤولية الــرع بيــان احلكــم

وتعليقــه عــى موضوعــه  ،وأ ّمــا حتقيــق هــذا املوضــوع وامتثالــه يف اخلــارج فهــو أمــر
موكــول إىل العبــاد أنفســهم  ،ولـ ّ
ـكل منهــم أن خيتــار الطعــام الــذي يناســبه ووســيلة
النقــل املرحيــة لــه  ،وال يلــزم أحــد منهــم بــيء مــن ذلــك.

وهــذه احلقيقــة ذاهتــا تنطبــق عــى تعظيــم الشــعائر  ،وذلــك ّ
ألن الــرع أمــر
ـكل ع ّلقــه الــرع عــى موضوعــه الـ ّ
بتعظيــم الشــعائر اإلهليــة  ،فاحلكــم الـ ّ
ـكل وهــو

تعظيــم الشــعائر  ،إالّ ّ
فخوهلــا إىل العــرف ،
أن اختيــار طريقــة التعظيــم وأســاليبه ّ
وللنــاس أن خيتــاروا يف ّ
كل زمــان ومــكان مــا يناســبهم يف إظهــار هــذا التعظيــم
للشــعائر  ،وال جمــال لالعــراض عليهــم إذا اســتحدثوا وســائل مل تكــن معهــودة

مــن قبــل بدعــوى ّأنــا غــر منصوصــة  ،أو مل تكــن يف زمــن النبــي (صــى اهلل عليــه
ألن املفــروض ّ
واألئمــة (عليهــم الســام) ; ّ
أن ُأســلوب التعظيــم تركــه الرشع
وآلــه)
ّ
الختيــار النــاس وطرقهــم .

ولــذا قــد ختتلــف أســاليب التعظيــم مــن جمتمــع آلخــر  ،ومــن زمــان آلخــر،

وهــذا ال يســتلزم منــه تغيــر الرشيعــة أو االبتــداع فيهــا ; ّ
ألن أصــل احلكــم

واملتغــر مصاديــق املوضــوع  ،وهــذه حقيقــة ها ّمــة تتوافــق
وموضوعــه ثابتــان ،
ّ

مــع مبــدأ توقيفيــة األحــكام وثبــات الرشيعــة  ،ويف عــن احلــال تفتــح املجــال أمــام

تطويــر أســاليب تعظيــم الشــعائر واســتحداثها عــر األزمنــة واألمكنــة املختلفــة ،
اخلاصــة يف اختيــار أســاليب التعظيــم للشــعائر مل يلتفتوا
ولعـ ّـل املطالبــن بالنصــوص
ّ
إىل هــذه احلقيقــة  ،فــأوردوا االعــراض  ،وإالّ فـ ّ
ـإن االلتفــات إىل طريقــة الــرع يف

تعيــن األحــكام وترشيعهــا يوصــل إىل هــذه احلقيقــة  ،ويدفــع املحــذور املذكــور .
فيتحصــل مــن ّ
كل مــا تقــدّ م ّ :
أن اإلشــكال عــى تعظيــم الشــعائر بر ّمتهــا أو يف
ّ

بعضهــا باخلصــوص بدعــوى البدعــة وتوقيفيــة األحــكام مبنــي عــى نظــرة غــر
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متكاملــة عــن طريقــة الــرع يف ترشيــع األحــكام  ،أو عــدم التمييــز بــن مــا هــو
مــروع ومــا هــو غــر مــروع يف أحــكام الرشيعــة  ،فـ ّ
ـإن املــروع هــو اســتحداث

مصاديــق موضوعــات األحــكام الرشعيــة  ،وغــر املــروع هــو اســتحداث األحكام
الرشعيــة  ،وبــن األمريــن بــون بعيــد  ،وتعظيــم الشــعائر الدينيــة والتطويــر يف

األول بعيــد
األول ال الثــاين  ،فاعطــاء حكــم الثــاين إىل ّ
أســاليبها وطرقهــا يرجــع إىل ّ
عــن النهــج الصحيــح  ،بــل هــو يف نفســه ينتهــي إىل االبتــداع والترشيــع .

