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 الممدمة

 

تثار بٌن الحٌن واآلخر، على الساحة الفكرٌة، نماشات 

متواصلة حول العدٌد من المفاهٌم والمصطلحات، وبعض 

ذلن النماش مرتبط بالتطور المفاهٌمً الذي تمر به اإلنسانٌة 

ن الواجب على مر مسٌرتها الطوٌلة وما تزال، وٌجعل م

 التعامل معه، ومواكبته.

ومن ذلن الحدٌث عن الدولة فً اإلسالم، وهل هً مدنٌة أم 

دٌنٌة مما بزر بعد سموط الخالفة العثمانٌة بعدة عمود، 

ً بعد  فً  اإلسالمٌةمشاركة األحزاب ظهور ووخصوصا

الحٌاة السٌاسٌة ، والتخوف من هذه المشاركة العتماد البعض 

، دٌنًأن اإلسالمٌٌن ٌسعون إلعادة تشكٌل الدولة على أساس 

واعادة الخالفة اإٍلسالمٌة والصاء كل من ال ٌحمل فكراً أو 

 منهجاً إسالمٌاً، وتطبٌك الحدود بشكل لسري على الناس.

ولذلن سنحاول وعبر هذه الصفحات، اظهار رإٌتنا ومنهجنا 

وفهمنا للنصوص الواردة بخصوص شكل )الدولة فً 

سٌة العاملة اإلسالم( باعتبارنا احد التٌارات اإلسالمٌة السٌا

 فً هذا المٌدان.

 

 ومن هللا التوفٌك
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 أوالً: الدولة الدينية والدولة المدنية

 اسم علٌه ٌطلك األرض من بؤنها مكانتعرف الدولة فً االصطالح: 

وٌحكم  الشعب، من الناس بشكل دائم هم طائفة علٌه ٌعٌش إللٌم،

 تدبر حكومة تسمى اإلللٌم فً الشعب هذا لها ٌخضع سلطة هإالء

 األلالٌم مع الخارجٌة وعاللاتهم بٌنهم فٌما الشعب الداخلٌة عاللات

 .األعداء من الوطن حدود وتحمً األخرى

أما فً اللغة فتعنً: االستٌالء والغلبة أو تبادل الشًء من مال ونحوه 

 أو ما ٌتداول فٌكون لهذا مرة ولذان مرة.

 ة( هما وصف لطبٌعة الدولة وحكمها:ـــوالمدنٌة ــً )الدٌنٌــــإن عبارت

  الدولة الدٌنٌة )الثٌولراطٌة(: هً تلن الدولة التً ٌكون الحاكم

فٌها ذو طبٌعة إلهٌة )إله أو ابن إله( أو مختار بطرٌمة مباشرة 

أو غٌر مباشرة من هللا تعالى وٌعرف بالحك اإللهً )تمثلت 

ٌستمد شرعٌته من هللا بحكم البابا المعصوم من الخطؤ والذي 

وٌكون المس له حك مغفرة الذنوب واإلعفاء من الجرم للذٌن 

ٌعترفون له بما أجرموه(، وٌترتب على ذلن أن ٌكون الحاكم 

 من نوعا نفسه على وٌضفً هللا عن فً منزلة عالٌة نائبا

 أوامره الن معارضته تجوز ال هللا بؤمر فهو الحاكم المداسة

ٌرلى إلٌها أحد من الشعب، وال احد هللا وال  من مستمدة

ٌعترض على ألواله أو أفعاله ولٌس علٌه حموق أو التزامات 

ك لهم ـــبل على الجمٌع الخضوع التام إلرادة الحاكم وال ٌح

  راض علٌه.ــــه أو االعتـــمماومت
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  الدولة المدنٌة: هً تلن الدولة التً ال ٌحكمها العسكر، وٌكون

لنفسه ما ٌشاء من الموانٌن وٌختار الشعب هو الذي ٌشرع 

الفكر الذي ٌرٌده فً حكم الدولة، والٌوم تم استعمال مصطلح 

األصل فً حٌن هو فً  اإلسالمً،الدولة المدنٌة ضد الحكم 

 حكم العسكري. ضد

 أو دٌكتاتوري أساس ومرجعٌات على دولففً التارٌخ لامت 

الناس  حساب على منتفعة فئة مصلحة ترعى ثٌولراطً )حكم دٌنً(

 مصالحهم، مع ولٌس مصالحها مع ٌتوافك بما وتحكمهم والشعب

 لهم ظلمها على الناس اعتراضات لصد لها رداءً  الدٌن واتخذت

 األوروبٌة اإلمارات تجارب مثل ولتثبٌت سلطتهم السٌاسٌة،

 .النهضة لبل ما فً عصر ةــــالكنٌس من ةــالمدعوم

 لدٌما -لدول تجارب هنان ألن الدٌن، إلى الدول هذه نسبة الظلم ومن

 مثل دٌنٌا النمد سهام به تتمً الذي الرداء أن ٌكون ظلمت دون -وحدٌثا

 الشمالٌة اآلن، الثانٌة، كورٌا العالمٌة الحرب لبل ابانب: الٌتجار

 العرب. بالد فً االشتراكً أو المومً الثوري الملهم المائد تجارب

اإلسالمٌة لوجدناها منذ تؤسٌسها فً دولة التجربة ولو أتٌنا إلى 

المدٌنة، تعبر بشكل واضح عن الدولة المدنٌة المنضبطة باألسس 

اإلسالمٌة، فلم تكن دولة دٌنٌة بالمعنى المتعارف علٌه الٌوم، بل كانت 

دولة مدنٌة دستورٌة لائمة على أسس المواطنة، ورسالة عمارة 

 .األرض وبناء األوطان

ً مبكراً فً المسؤلة  وتعد وثٌمة المدٌنة جهداً واجتهاداً دستورٌا

الدستورٌة المستحدثة فً النظم المعاصرة، وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهو 

َ أنها رسالة لجمٌع  ٌعلن انطاللة الدولة المسلمة من بنودها، مدركا

لة األطراف بصورة الدولة الجدٌدة ، فلم تُحصر المواطنة فً الدو
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اإلسالمٌة األولى فً المسلمٌن وحدهم، بل نصت الوثٌمة على اعتبار 

الٌهود الممٌمٌن فً المدٌنة من مواطنً الدولة، وحددت ما لهم من 

الحموق وما علٌهم من الواجبات، وهو ما نظمته األحكام اإلسالمٌة بعد 

ذلن فً المرآن والسنة أوضاع غٌر المسلمٌن فً الدولة اإلسالمٌة، 

 .ت لذلن كتب الفمه اإلسالمً المتخصصةوعرض

فالنظام اإلسالمً هو النظام المائم على الشرٌعة اإلسالمٌة، المإسسة 

تفاصٌله على لواعدها فً االجتهاد واالستنباط والتفسٌر والتؤوٌل. 

وغٌر المسلمٌن هم شركاء المسلمٌن فً الوطن منذ كانت لإلسالم 

التً توالت أٌامها  (دوله)فً المدٌنة المنورة، و (دولته األولى، )دولته

إلى الرفٌك األعلى، وحتى ٌوم  الصالة والسالمبعد انتمال النبً علٌه 

 الناس هذا.

أن الصحابة رضوان هللا علٌهم عبروا  اإلسالمً التارٌخ من ٌستشهد و

تً لم تكن بٌن ٌدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن آرائهم فً الكثٌر من المضاٌا ال

وحٌاً وإنما رأٌاً واجتهاداً بشرٌاً، مما رسخ مدنٌة الدولة والتفرٌك بٌن 

 كالم هللا ووحٌه، وبٌن كالم الرسول الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص باعتباره حاكماً للدولة.

 على أضفى عنهم هللا رضً الراشدٌن من الخلفاء أحد لنا ٌرصد لم كما

إن  ومعارضتهم لمناصحتهم الناس دعوا إنهم بل المداسة من نوعا نفسه

له(  خطبة أول فً عنه هللا رضً بكر أبو لال فمد التعبٌر صح

طاعة لمخلوق فً معصٌة  فال عصٌت فإن فٌكم هللا أطعت ما أطٌعونً

 ، ولال له شخص:(فمومونً أسؤت وان فؤعٌنونً أحسنت الخالك، إن

 خلٌفة هللا( فمال: )لست خلٌفة هللا ولكنً خلٌفة رسول هللا(. )ٌا

وٌإكد كثٌر من العلماء والمفكرٌن المسلمٌن أن الدولة فً اإلسالم 

توصف بؤنها دولة إسالمٌة )بمعنى وصف الموانٌن التً تحكم الدولة(، 
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ولكنها ال توصف بؤنها دولة دٌنٌة )بمعنى لوانٌن الحاكم الدٌنً(، وإنها 

 فٌها شًء من محاذٌر الدولة الدٌنٌة وصفاتها.لٌس 

فالدولة اإلسالمٌة هً دولة بنظام ومنهاج سٌاسً والتصادي ولانونً 

واجتماعً ٌناظر األنظمة الفكرٌة األخرى التً لها نفس أسماء 

 والشعب.المنهاج التً تحكم البلد 

ة بعد لو أمعنا النظر فً الخلفاء الراشدٌن الذٌن حكموا الدولة اإلسالمٌ

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فنجد أن لدٌهم شخصٌتٌن معنوٌتٌن:

الشخصٌة األولى: شخصٌة حاكم الدولة )الخلٌفة أو أمٌر المإمنٌن( 

ٌمود بها الدولة وٌسهر على حماٌتها وحماٌة الشعب ومصالحه وٌسمع 

 لمشاكلهم.

 الشخصٌة الثانٌة: شخصٌة الفمٌه بحكم صحبته ومالزمته لرسول هللا

ملسو هيلع هللا ىلص وتعلمهم من علمه ومدرسته، وآرائهم الفمهٌة مستنبطة من الكتاب 

والسنة وهم معرضون للخطؤ والصواب ومراجعة فتاواهم ولٌسوا 

معصومٌن ولٌسوا من مصادر التشرٌع )فمد ولف الخلٌفة الثانً عمر 

ضت علٌه امرأة رضً هللا عنه على منبر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولد اعتر

 عمر وأصابت امرأة(. أخطؤحٌنما أراد تحدٌد مهر النساء فمال 

فالخلٌفة ٌصدر لرارا ولٌس تشرٌعا دٌنٌا ولم ٌتكلم باسم اإلله، 

فالمخالف لمرار الخلٌفة ال ٌؤثم، بل كانت لراراتهم لتسٌٌر وتٌسٌر 

 أمور الناس ومصالحهم ولٌس لراره تعبدي دٌنً.
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والمصطلحات ال ٌنبغً المبالغة فً شؤنها وال الجمود  أن مسؤلة األلفاظ

فً تفسٌرها، وإنما فهم الممصود وضبط المعنى، وأن إصرار البعض 

على إثبات صفة المدنٌة لن ٌضٌف لهم شٌئا، ولن ٌمدم أو ٌإخر، ما 

دامت التفاصٌل الدستورٌة والمانونٌة هً التً تحدد هٌاكل الدولة، 

 ٌات كل سلطة وكل مسإول فٌها.وطرق تشكٌلها، وتحدد صالح

 مفهومنا للدولة المدنية 

رتكز على لٌم إنسانٌة وحضارٌة نستمدها ٌلدولة المدنٌة نا لإن مفهوم

رالٌة بما تمتلن تلن سالمٌة التً أعطت لإلنسانٌة لٌماً من مرجعٌتنا اإل

أعطت الشرٌعة من لدرة على التجدد ومحاكاة والعنا المعاصر، فهً 

ذي حك حمه، ولسمت الواجبات والحموق بٌن الحاكم والمحكوم،  كل

وحددت للحاكم صالحٌات تنفٌذ وتطبٌك األحكام أو إٌمافها، بما ٌحمك 

 مصالح الشعب وٌإمن له سبل العٌش الكرٌم.

  :لولناوخالصة 

ال توجد ضمن أدبٌات حزبنا فكرة الدولة الدٌنٌة التً تستند إلى انه 

الحك اإللهً للحاكم، فهً مرفوضة تماما، وعلٌنا عدم التركٌز على 

المصطلحات واأللفاظ وإنما فهم معانٌها وإمكانٌة تطبٌمها على ارض 

الوالع، وإن منع أحكام اإلسالم من الدخول فً لوانٌن الدولة هو نسف 

ٌممراطٌة، وبالممابل فإن اعتماد مصطلحات الدولة المدنٌة فً لفكرة الد

مفهوم الحكم اإلسالمً ال ٌعنً اعتماد المفهوم الغربً العلمانً للدولة 

المدنٌة. بل ٌجب التركٌز على النهوض بالمجتمع بممتضٌات ودالالت 

والتسامح  تحمٌك العدالةالمٌم اإلسالمٌة التً جاء بها الدٌن الحنٌف من 

رانً ـب والتطور العمـلى المراتـأع ىـنهوض باإلنسان إلوال

 والحضاري وااللتصادي.
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كما ان شعار الحزب اإلسالمً العرالً، وان ارتبط عنوانه باإلسالم، 

والتنموٌة التً تمثل جوهر ما نادى به ٌدور حول المعانً اإلنسانٌة 

ار ــــٌف، فهو ٌرفع شعــً الحنـــه الدٌن اإلسالمـــــى لـــــوسع

 )حرٌة ـ عدالة ـ تنمٌة(.
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 ثانياً: الدولة المدنية ذات الميم اإلسالمية

نحن هنا انطاللا مما ذهب إلٌه العدٌد من مفكرٌنا اإلسالمٌٌن بالمول 

نحاول أن نمدم تفسٌرنا لمفهوم الدولة اإلسالمٌة هً دولة مدنٌة،  إن

من ان كل مفهوم للدولة المدنٌة الدولة المدنٌة التً نرٌدها انطاللا 

 ٌرتبط باألسس الفكرٌة التً ٌستند إلٌها.

لذلن فنحن نمول بالدولة المدنٌة ذات المٌم اإلسالمٌة، أي أنها تستند إلى 

ة التً أتى بها اإلسالم، والتً ــــــرٌة والمٌمٌــــــاألسس العمدٌة والفك

 دٌماً وحدٌثاً.ال تتعارض مع األعراف التً سادت فً مجتمعاتنا ل

الدولة المدنٌة هً تلن الدولة التً ٌكون فٌها الشعب مصدراً ف

للسلطات، أي له سلطة محاسبة الحاكم ومرالبة أدائه والتً تعد من 

وللشعب الحك على حاكمه فً صٌحة الواجبة على المسلم لحاكمه، الن

تؤمٌن العٌش الكرٌم له وتحمٌك كامل الحموق المدنٌة له من حرٌة 

بٌر والفكر والمساواة وما شاكلها، وهو ما ٌتطابك مع المفهوم تعال

 اإلسالمً للدولة.

ان ذلن ٌعنً حك  (الشعب مصدر السلطات)عبارة وال ٌفهم من 

الشعب المطلك فً التشرٌع حتى لو خالف أحكام اإلسالم، واألمر لٌس 

ً  كذلن ألن أحكام الشرٌعة فً أسسها ثابتة، وهً حسمت بموله ، اطاللا

ٌُْكْم نِْعَمتًِ َوَرِضٌ ُت لَُكُم تعالى: ) اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌنَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَ

ْساَلَم ِدٌنًا..  (.اإْلِ

بل ولذلن ال ٌعنً لولنا أعاله، أن الشعب مصدر للسلطات الشرعٌة، 

وأننا لد لٌدنا ب هو مصدر منح السلطة التنفٌذٌة، الممصود أن الشع

لتشرٌع فً أن ٌكون بممتضى األسس الفكرٌة والعمدٌة حك الشعب با

ألن مجتمعنا وباختٌاره أعتبر اإلسالم مع بها، التً التزام الدولة والمجت
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األمر ال ٌحتمل جداالً، ألن ه الثمافٌة، وحاكمٌته فوق غٌرها، هوٌت

بٌن المسلمٌن وٌعترف  ع علٌهاـــــمبادئ اإلسالم ولٌمه وكلٌاته ُمجم

 بها غٌرهم.

ونحن ال نبتدع فً ذلن فكل أمم األرض وخاصة الدٌممراطٌات 

الغربٌة بنت نظامها السٌاسً بممتضى المواعد الفكرٌة والمٌم التً 

آمنت بها وتبنتها وال ٌجوز عندها الخروج علٌها فاألنظمة السٌاسٌة 

 عندها إنما هً تعبٌر عن ثمافة األمة وهوٌتها الحضارٌة.

ها ترتكز على لٌم إنسانٌة وحضارٌة نستمدها الدولة المدنٌة التً ننشد

من مرجعٌتنا اإلسالمٌة التً أهدت اإلنسانٌة المٌم الرالٌة بما تمتلن 

تلن الشرٌعة من لدرة على التجدد ومحاكاة والعنا المعاصر، فمد 

ذي حك حمه، ولسمت الواجبات والحموق بٌن الحاكم  أعطت كل

والمحكوم، وحددت للحاكم صالحٌات التنفٌذ وتطبٌك األحكام بما ٌحمك 

 مصالح الناس.

ومن واجبها أٌضا حفظ المال سواء المال العام أو الخاص من الهدر 

والنهب والسرلة ولٌس هذا فمط بل واجب علٌها تنمٌة هذا المال 

المشروعة بما ٌإمن العٌش الكرٌم للشعب وأال تكون وزٌادته بالطرق 

متسلطة علٌه أو متحكمة فٌه، فالمال هو عصب الحٌاة وتثمٌره 

ٌمنع نمو وزٌادته لٌكون واحدا من سبل التكافل فً المجتمع بما 

 عوامل الحمد والعنف فٌه، أو التسلط واالحتكار.

ً الزراعة فالدولة ال تتحكم بحركة المال والتجارة وال تتحكم ف

والصناعة والحرٌات العامة والتنمل والسفر والسكن وما إلى ذلن. وان 

كانت وفً مراحل متمدمة من الحضارة اإلسالمٌة شهدت مزٌدا من 

 التنظٌم وضبطا للموازٌن والمواصفات الفنٌة حفظا لمصالح الناس.
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نظام الحكم الذي ننشده ٌموم على مبادئ العدل والشورى ومناصحة 

اء والوزراء وعدم طاعتهم فً معصٌة هللا، أو اعتدائهم على الرإس

 .حموق الناس بل ٌُإمرون بالمعروف وٌُنهون عن المنكر

الدولة المدنٌة التً ننشدها هً دولة تلتزم بالمبادئ والمٌم واألخالق 

التً أتى بها اإلسالم، والتً تبلور شخصٌة الفرد وتضبط سلوكه 

 ً مع المجتمع.ـــفاعل اإلٌجابوتجعله معطاًء لادرا على الت

إكراه فً  )الوواحدة من أكبر لٌم اإلسالم الحرٌة الدٌنٌة، ولوله تعالى 

الدٌن لد تبٌن الرشد من الغً(، واإلكراه فً الدٌن ٌتخذ أحٌانا معنى 

 المهر وأحٌانا أسلوب الفتنة واإلغواء بحجة الحرٌة الفردٌة.

سالم، فمن باب أولى أن له وإذا كان الفرد ال ٌكره على اعتناق اإل

الحرٌة المطلمة فً طرٌمة العٌش والحٌاة التً ٌرٌدها، فإذا كانت 

موالفه متطابمة مع الشرٌعة سٌكون له األجر على التزامه بها، وإذا 

 خالفها فحسابه عند هللا تعالى، ال عند أحٍد غٌره.

وحماٌة واجب الدولة الحفاظ على الحرٌة الدٌنٌة ألفرادها ولذلن كان 

دور العبادة وحرٌة إلامة الشعائر الدٌنٌة وعدم إكراه الناس فً 

متل عمائدهم، والدولة معنٌة كذلن بحفظ النفس من االنتهاكات وال

والسلب وتحفظ لإلنسان حموله، وهذا ما كان فً صدر اإلسالم، إذ لم 

ٌذكر التارٌخ أن المسلمٌن هدموا كنٌسة أو دٌراً أو منعوا غٌر 

 من ممارسة شعائرهم الدٌنٌة. المسلمٌن

ومن واجبها أٌضا أن تحفظ العمل وتنمً الفهم وتهتم بجوانب التعلٌم 

بما ٌإمن العٌش الكرٌم لرعاٌاها، وتتزود بمصادر العلوم الحدٌثة 

ا تحفظها وعلٌها حفظ العرض والنسل وأن تحفظ للمرأة كرامتها كم

ة األطفال وحسن وتعاون البٌت والمجتمع والدولة على رعاٌللرجل، 

 تربٌتهم تعزٌزا لبناء المجتمع.
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اإلسالم ٌنظر إلى جوانب الحٌاة نظرة شاملة الن هذه الجوانب إن 

تتكامل مع بعضها وال ٌتم إصالح جانب منها إال بمراعاة الجوانب 

تطرلت إلى شإون الحٌاة جمٌعها فما من شؤن التً األخرى ومبادئه 

ى أهمٌته فً بناء األمة، إال أنه إال وتناوله بصٌغة أو أخرى بممتض

لٌس شمولٌا فً النظرٌات والتطبٌمات الكلٌة السٌاسٌة وااللتصادٌة 

واالجتماعٌة أو الهٌمنة والتسلط على كل جزئٌة من الحٌاة العامة 

للمجتمع، إنما ترن الكثٌر من شإون الناس لهم ٌدٌرونها بؤنفسهم بما 

الجوانب اكتفى بتثبٌت  وفً كثٌر منال ٌتعارض مع حكم شرعً بات 

 المبادئ وبعض المواعد تاركا لألمة صٌاغة نظرٌاتها التفصٌلٌة.

واستنادا إلى ذلن فإن للشرٌعة مماصد على رأسها تحمٌك مصالح 

العباد ولكً ال تختل األمور فمد لسم فمهاء األمة تلن المماصد إلى 

ضرورٌة وحاجٌة وتحسٌنٌة، والضرورٌات جعلوها خمسا هً حفظ 

الدٌن والنفس والمال والعمل والعرض( وكل ما ورد أعاله ٌندرج )

 تحت هذه الضرورٌات.

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 ممومات الدولة المدنية ذات الميم اإلسالمية

 :عناصر الدولة المدنية 

وتتمثل فً عدة محاور فنمول: "إن طبٌعتها تتلخص فً وجود 

وفً  دستور ٌعبر عن لٌم ومعتمدات وأعراف المواطنٌن فً الدولة،

الفصل بٌن السلطات الثالث، وفً اكتساب الحموق على أساس 

المواطنة، وعدم التمٌٌز بٌن المواطنٌن على أساس عرق أو جنس أو 

دٌن أو مذهب أو طائفة، وفً كفالة حموق اإلنسان والحرٌات 

. والتارٌخ اإلسالمً دلٌل على ما األساسٌة، واحترام التعددٌة والتنوع"

 نذهب إلٌه.

 المجتمع في إطار الدولة المدنية: فاعلية 

إن اغلب أنشطة الدولة تتم من خالل المجتمع ومإسساته بعٌدا عن     

سلطة الحكومة، فالمجتمع له دور كبٌر فً المساهمة فً بناء الدولة 

وتمرٌر سٌاساتها والتؤثٌر على لراراتها، إضافة إلى الرلابة المستمرة 

التً أناطها هللا تعالى باألمة أفرادا على أداء الدولة بحسب مسإولٌة 

 ومجتمعات وسلطة سٌاسٌة.

 ة ما ٌلً:ـــــة ذات المٌم اإلسالمٌــوتستند على ممومات الدولة المدنٌ

ون ممثلة فً التشرٌعات والموانٌن، فمثالً إن المٌم اإلسالمٌة تك -

ال ٌصح أن نشارن فً وضع لوانٌن تبٌح المحرمات التً 

مٌة علٌها، مثلما ال ٌصح لنا كؤفراد أو نصت الشرٌعة اإلسال

جماعات أن نمنع اآلخرٌن من ممارستها إال بالطرق السلمٌة 

 وعبر النصٌحة، التزاماً بمنهج وهدف االصالح.

إن الحاكم هو وكٌل عن األمة فً ذلن، فال وجود لسلطة دٌنٌة  -

أو مطلمة تمنح للحاكم، وإنما ٌخضع الجمٌع حكاما ومحكومٌن 
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 ون المستمد أصال من وحً الشرٌعة اإلسالمٌة.لحكم المان

 إن السلطة تموم على االختٌار والشورى واالنتخابات. -

إن الشعب ٌملن حك المحاسبة والمرالبة على الحاكم عن  -

 طرٌك نواب الشعب فً البرلمان.

التمٌٌز بٌن المهمات والجهات المسإولة عنها والتمٌٌز بٌن  -

بتدبٌر المضاٌا العملٌة من السٌاسة والدعوة، فاألولى تتعلك 

إدارة الدولة وشإون الناس، والثانٌة تتعلك باإلرشاد والدعوة 

وال ٌحك لألول أن ٌتدخل بشإون الثانً وال ٌترن  واإلفتاء.

الثانً مهمته لٌتولى شإون األول متسلطا على العباد باسم 

 هو الذي ٌحمك الرلابة. الدٌن فتماسم السلطات

وهذه من اظهر مٌزات المجتمع المدنً أن الرلابة فٌه فاعلة ولوٌة 

 وهٌئتها وأشخاصها محترمون مصانون.

لد ٌستشهد البعض بما كان علٌه الصدر األول من اإلسالم بؤن رسول 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص والخلفاء مارسوا أكثر من دور ومهمة لكن ذلن فً بداٌات 

ها وسرعان ما ظهرت أدوار منفصلة عن الدولة ولبل أن تتعمد أمور

غٌرها أظهرها رجال الحكم ورجال المضاء ورجال الفمه والعلم 

 واحترم كل منهم دور وتخصص األخر.

البد من اإلشارة إلى أن مجتمعاتنا تمر بمرحلة تحول  وأخيراً...

وعودة إلى اإلسالم، بعد صدود، وأن هذه العودة ال ٌرضى عنها 

ف الناس بابتعادهم عن اإلسالم، فإن آخرون كثٌرون، وكما أنحر

وبحجة العودة إلى اإلسالم شوهوا صورته وفرضوا على الناس أمورا 

لٌست منه، ومنهج هللا سبحانه وتعالى وكل الرساالت كان منهج 

التدرج فٌمدم لهم ما هم لادرون على تمبله، فسالمة االعتماد أوال ثم 
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ها المجتمع، ثم الكلٌات التً تضبط سالمة المبادئ والمٌم التً ٌموم علٌ

أو التشرٌع، وٌكون آخر األمر جزئٌة ال ٌنتبه الناس إلى أهمٌتها، 

الوصول إلٌها عبر االكتفاء بالكلٌات، وهذا التدرج أصل فً منهج 

 م أسوء.ـــه ٌإدي إلى تطبٌك سًء وفهاإلسالم واالنحراف عن
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 في اإلسالم والخيار الديممراطي النظام السياسيثالثاً: 

إن النظام السٌاسً فً اإلسالم محكوم بمبادئ عامة ولواعد كلٌة، 

وعظمة اإلسالم تكمن فً صالحٌته المتجددة، وأنه أتى بؤحكام مفصلة 

وثابتة فً المجاالت الجوهرٌة المستمرة فً حٌاة اإلنسان كاألحوال 

ها، فً حٌن وضع الشخصٌة والموارٌث والعبادات والعمائد وغٌر

جملة من المواعد والمماصد والمبادئ العامة فٌما طبٌعته التغٌر 

والتنوع والمابلٌة ألكثر من وجه كالحٌاة السٌاسٌة والحكم وتطور 

الحٌاة. والتارٌخ اإلسالمً لدم تجارب متمدمة وفك أزمنتها، وكل 

تجربة اجتهدت فً تمدٌم نموذج وفك الوالع الذي كانت تتعامل معه 

والمتغٌرات الحادثة، وتعامل العدٌد من المسلمٌن مع موضوع السٌاسة 

وإدارة الدولة عبر إما محاولة إعادة شكل أو تجربة من تلن التجارب 

 السابمة أو باإللغاء والنمد السلبً لكل ذلن التراث الغزٌر.

الكثٌر من الحركات اإلسالمٌة المعاصرة اجتهدت لبناء نماذج سٌاسٌة 

الوالع وفً أماكن متعددة من العالم اإلسالمً، وال ٌنبغً تتعامل مع 

 استنساخ تلن التجارب بل االستفادة منها.

وحتى الخالفة الراشدة نفسها النموذج األمثل فً هذا الباب التً تجسد 

اإلعجاز السٌاسً اإلسالمً فألول مرة فً تارٌخ البشرٌة ٌتم التداول 

وراثٌا، فنجد بٌن عهودها ملكٌاً  سلطة فً زمن كان الحكم فٌهالسلمً لل

األربعة اختالفات سٌاسٌة وتنظٌمٌة معروفة، مع أن فترة الخلفاء 

األربعة كلِّهم هً فترة لصٌرة جدا، فالنظام السٌاسً والتدبٌر السٌاسً 

والمرار السٌاسً والعاللات والمإسسات السٌاسٌة هذه كلها أمور لم 

المبادئ والتوجهات العامة من  ٌجمعها فً حمبة الخلفاء الراشدٌن سوى

عدل ونزاهة التً ٌعبر عنها بوصف الخالفة الراشدة ووصف الخلفاء 

 بالخلفاء الراشدٌن. -أو الخمسة  -األربعة 
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 األسس العامة للنظام السياسي اإلسالمي

ترن اإلسالم وضع نظام مفصل للسٌاسة والحكم لالجتهاد الظرفً   

والتطور الزمنً، وفك مبادئ عامة ولواعد أساسٌة ملزمة لكل حاكم 

 ولكل دولة ولكل نظام حكم ٌتبناه المسلمون، وأهم ذلن ما ٌلً:

    الشورى ابتداء وانتهاء .1

اْستََجابُوا ِلَربِِّهْم َوالَِّذٌَن  :(المسلمٌنلال هللا تعالى عن صفات جماعة 

اَلةَ  ٌْنَُهمْ  ُشوَرى َوأَْمُرُهمْ  َوأَلَاُموا الصَّ ا َرَزْلنَاُهْم  بَ ٌُْنِفمُوَن َوِممَّ

ٌْنَُهمُشوَرى  لوله( َوأَْمُرُهمْ [، فمراد 3ٖالشورى/)] : أن كل أمر من  )بَ

األمور المشتركة بٌن المسلمٌن مما ٌهم جماعتهم أو فئة من فئاتهم 

ٌتم تدبٌره والبت فٌه  بٌنهم، أيحكم منصوص فهو شورى  ولٌس فٌه

بالتشاور والتمرٌر الجماعً بٌنهم بشكل مباشر من أصحاب األمر أو 

 من ٌنوب عنهم.

أحك األمور وأوالها بالشورى هً الحكم والسٌاسة، والمتمثلة فً 

تولٌة السلطة أو  )اختٌار الناس لحاكمهم، عزله، تغٌٌره، تحدٌد طرٌمة

صالحٌاته للحكم ومدة حكمه وضبط واجباته وطرٌمة إدارته الحكم أو 

 وصالحٌات غٌره من المسإولٌن معه(.

 الشريعة المرجع األعلى للحاكم .0

ٌرٌد  الشرٌعة اإلسالمٌة هً المرجع األعلى لكل حاكم أو نظام حكم  

كامها علٌه أن ٌضع أحتحمٌك العدالة والحرٌة لمن ٌحكمهم وٌحتم 

الثابتة موضع التنفٌذ فً إطار مماصد الشرٌعة وتحمٌك المصلحة 

غٌرهم ممن ٌعٌش معهم فً للمسلمٌن أو أو حتى الراجحة المحممة 

 الوطن الواحد؟
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واآلٌات التً تشٌر إلى الحكم بغٌر ما أنزل هللا لد ٌكون الممصود بها 

لتً تخالف أو التفسٌر لها بؤنها تشمل األحكام والمعامالت الفاسدة ا

الفطرة والعمل والدٌن، ولٌس الممصود فٌها السلطة أو الحاكم الذي ال 

ٌحكم باإلسالم فمط، لال تعالى: )أفَتُْإِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن 

(، ولال تعالى: )َوٌَمُولُوَن نُْإِمُن بِبَْعٍض َونَْكفُُر 3٘بِبَْعٍض ۚ...( البمرة )

ِلَن َسبٌِاًل( النساء )بِبَْعٍض َوٌُِرٌدُ  ٌَْن َذَٰ َِّخذُوا بَ  (ٓ٘ٔوَن أَن ٌَت

 إلامة العدل بين الناس .3

فً كل أمورهم لكنه مطلوب على والعدل مطلوب من جمٌع الناس  

وجه الخصوص ممن ٌتولون أمور الناس وٌحكمونهم أو ٌمضون 

بٌنهم، فإلامة العدل ومراعاة مصالح الناس فٌما لٌس فٌه نص ثابت، 

 ٌظل مبدأ ولاعدة عامة ملزمة للناس ومن ٌتولى أمورهم. فالعدل

 تصرف الحاكم في أمور الناس منوط بالمصلحة .4

الحاكم لٌس حرا فً لرارته فٌما ٌتعلك بؤمور الناس ومصالحهم بل  

لراراته مشروطة وممٌدة بما فٌه المصلحة لمن هم والعون تحت 

أصلح فال ٌجوز  حكمه، وإذا كان أمامه خٌار بٌن ما هو صالح وما هو

له األخذ بما هو صالح بل ٌلزمه األخذ بما هو أصلح وإال كان تصرفه 

  باطال.
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 الشورى والديممراطية

ولٌست نظاما أو  ومنهج،إن الشورى فً اإلسالم أساس وركن     

طرٌمة أو آلٌة، فهً كما وصفها الماضً ابن عطٌة األندلسً بموله: 

))الشورى من لواعد الشرٌعة وعزائم األحكام((، فهً من المواعد 

العامة واألحكام األساسٌة. لكن شؤن نظامها أو تنظٌمها مترون 

 لالجتهاد والتجربة والتوافك والتكٌف مع األحوال والتطورات.

تفك كثٌر من علماء األصول والمماصد على أن المضاٌا والمبادئ فمد ا

الكلٌة التً تؤتً بها الشرائع المنزلة هً مما تدركه عمول الناس 

وٌشتركون فً فهمه وتمبله واالتفاق علٌه حتى لبل أن تؤتً الشرائع 

الوفاء ولبح الخٌانة  الظلم وحسنبها، كاتفالهم على حسن العدل ولبح 

ار ولبح ــــود واإلٌثــــــن الجــــــال ولبح الغلو وحسوحسن االعتد

 الشح واالستئثار.

أما فكرة الدٌممراطٌة فمد ولدت فً )أثٌنا( فً المرن السادس لبل 

المٌالد، وكانت تعنً ببساطة التخلًِّ عن الحكم األرستمراطً السائد، 

ة أو وفتح الباب ألكبر عدد من المواطنٌن للمشاركة فً المرار مباشر

را على الرجال دون ــــــعن طرٌك ممثلٌهم، وهذا الحك كان حك

 النساء والعبٌد.

واستند النظام الدٌممراطً الغربً إلى فكر مادي ٌجعل اإلرادة 

اإلنسانٌة ورغباتها هً المرجع األول واألخٌر فً تمرٌر ما هو حك 

وصواب )تشرٌع(، فالحك والصواب فً نظرهم لضٌة ذاتٌة إنسانٌة 

وكل فرد ٌمرر لذاته ما ٌراه صواباً، ثم ٌتم التوافك بٌن أفراد المجتمع 

 بنظام ٌخضع له الجمٌع.
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ولد اختلف تعرٌف الدٌممراطٌة بحسب البٌئة والفكر السٌاسً 

نظام حكم الدٌممراطٌة بحسب  فسر كل للمجتمع، فعلى سبٌل المثال

فكرتها  وتَغٌّر مفهومها تبعا للزمان والمكان ولم تستمر ،رإٌته

وتطبٌماتها فً العالم، فتنوعت تنوعا كبٌرا وخضعت للتغٌرات 

 الحوادث الطارئة وخصوصٌة الشعوب.و
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 المبادئ العملية لتطبيك الديممراطية

تتفك التجارب وأشكال الدٌممراطٌات فً العالم على جملة من المبادئ  

 لتحمٌك العملٌة الدٌممراطٌة وهً:

  السلطات ولٌس مصدر للتشرٌعات ومصدر الشرعٌة الشعب مصدر

 .لحكامه، بشكل مباشر أو غٌر مباشر

  الحك فً اختٌار الناس لمن ٌحكمهم ومن ٌنوب عنهم فً تدبٌر

 .شإونهم العامة

 الحك فً مرالبة الحكام والوكالء ومحاسبتهم. 

 التداول السلمً على السلطة بواسطة االنتخابات. 

  من المنظمات للتعبٌر الجماعً حك تؤسٌس األحزاب وغٌرها

  .والعمل الجماعً

 الحك فً حرٌة الصحافة وحرٌة التعبٌر لعموم الناس. 

  الفصل بٌن السلطات وصالحٌاتِها، وخاصة استمالَل السلطتٌن

 التشرٌعٌة والمضائٌة عن السلطة األلوى التً هً السلطة التنفٌذٌة.

ٌموم على  ه ابتداءً الذي تمت اإلشارة إلٌوالنظام السٌاسً اإلسالمً 

 األسس التالٌة:

الحاكم وكٌل عن األمة فً الحكم بممتضى شروط تعالدٌة ٌتم  -ٔ

 النص علٌها.

إن الحاكم ٌعٌن من لبل األمة، ولها حك عزله، ولألمة حك  -ٕ

 إٌجاد وكالء عنها لممارسة هذا الحك.

لألمة مرالبة الحاكم مباشرة أو عبر وكالئها بالكٌفٌة التً ٌتم  -ٖ

علٌها، وتشرٌعها من لبل وكالء األمة )البرلمان االتفاق 

 ومجالس الشعب(.
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 التداول السلمً للسلطة هو األساس الذي نص علٌه اإلسالم. -ٗ

إن المبادئ اإلنسانٌة التً تعد الٌوم جزءا من الدٌممراطٌة هً  -٘

فً غالبٌتها مبادئ إسالمٌة وردت فً النصوص الشرعٌة 

وجد فهو جزئٌا ٌتعلك للمرآن والسنة الثابتة. والخالف إن 

 بهوٌة كل شعب وكل أمة فً جذور ثمافتها التً تستند إلٌها.

 

لذلن فالحزب اإلسالمً العرالً ٌإمن بالدٌممراطٌة بالشكل الذي 

 تطرلنا إلٌه أعاله، وٌجدها جزءا من فهمنا للنظام السٌاسً اإلسالمً.

األممٌة أما ما ٌرد من نصوص تم اعتمادها فً الغرب وفك المواثٌك 

باعتبارها من مكمالت الدٌممراطٌة وفٌها مخالفة لثوابت شرعٌة 

إسالمٌة فال نمرها وال ٌعد عدم إلرارها تنكرا للدٌممراطٌة ألن من 

مستلزمات الدٌممراطٌة االعتراف بالهوٌات الثمافٌة للشعوب وعدم 

 التصادم معها.

لمول لد ٌطلب البعض استبدال مصطلح الدٌممراطٌة بمصطلح أخر كا

بالشورى أو غٌر ذلن، فنمول هذا تكلف ال داعً له، ألن النظام 

الدٌممراطً أصبح مفهوما بكل تفاصٌله، سواء أسسه الفكرٌة أو آلٌاته 

التنفٌذٌة، وال نجد فً أي مصطلح أخر وضوحا كافٌا، ولو لدمنا 

تفسٌرنا الخاص أو فهمنا فربما عارضنا علٌه آخرون إال إذا أصبح 

مصطلح إسالمٌا( متفك علٌه ال ٌنكر جزئٌاته احد. وتلن ذلن الفهم )

 لضٌة صعبة التحمٌك فً الولت الحاضر.

من ناحٌة أخرى نمول أن الفكر السٌاسً اإلسالمً كؤي جهد بشري 

خاضع للتطور والتغٌٌر، فان كانت التٌارات اإلسالمٌة أنكرت فً ٌوم 

لفلسفً والفكري، من األٌام الدٌممراطٌة فذلن ألنها نظرت إلى بعدها ا

متؤثرة بوالع سادت فٌه الحركات والنظم المستبدة، أما ولد أصبحت 
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ع فنجد إننا أولى ـــــة مبدأ أساسٌا ٌستند إلٌه الجمٌـــــلضٌة الدٌممراطٌ

 به من غٌرنا.

وال ٌفوتنا أن نذكر إن التحول الدٌممراطً البد له من مراحل ٌمر بها، 

نبغً أن نكون متعنتٌن فً فرض لٌم والشعوب تتفاوت فً ذلن، فال ٌ

الدٌممراطٌة على أمم تكون ظروفها الخاصة ال تإهلها إلى هذا الشكل. 

فلذلن نإكد إن األصل هو ما ٌتم االتفاق علٌه تعالدا بٌن األمة 

وحاكمها، ونجد أنفسنا فً العراق ملتزمٌن باآللٌات الدٌممراطٌة التً 

الدستور، وإن مبدأ الشورى  وافك علٌها الجمهور فً االستفتاء على

فً اإلسالم ٌحمل أشكاال عدة فكل بلد ٌمكن أن ٌعبر عن الشورى 

بصٌغة ٌرتضٌه العمد الذي بٌن األمة والحاكم واألمر فٌه متسع فلٌس 

 هنان لالب واحد ثابت.
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 والتطبيك المفهوم بين الشريعةرابعاً: 

 الفهم علٌها ٌموم التً المرتكزات أهم من واحدة الشرٌعة تمثل

 .والسلوكٌات واألفكار المناهج علٌه تإسس والذي اإلسالمً،

 المفهوم مستوى على للشرٌعة المهمة المكانة من الرغم وعلى

 أذهان فً وارتبطت االلتباس، من الكثٌر أصابها فمد والمضمون،

 ذلن امتد وإنما فحسب هذا لٌس حمٌمتها، عن بعٌد هو بتصور الكثٌرٌن

 مشروعهم فً إٌاها والمثبتٌن لتطبٌمها، الداعٌن لٌشمل التصور

 .والسٌاسً الفكري

 الشريعة؟ ما

 .والمستميم العظيم الطريك تعني :لغة الشريعة

 المستمٌم، الصراط هو الذي الدٌن لمعنى مساوٌة فهً اصطالحا وأما

 وأخالق وعبادات معتمدات من لعباده هللا انزله ما كل معناها ٌشمل إذ

 ًــــالحمٌم المفهوم هو وهذا الت،ــــومعام امـــــــوأحك وآداب

 .للشرٌعة والشامل

 معانً عدة إلى الشرٌعة مصطلح تطور الولت بمرور ولكن

 وتشعب العلمً التوسع بعد وذلن تخصصا، اكثر ومدلوالت

 ذلن ومن باألمة، مرت التً السٌاسٌة واألوضاع التخصصات

 اتجه كما العمائد، عدا الدٌن فً الفمهٌة األحكام على للداللة استعمالها

 فاصبح والتملٌص التخصٌص من للمزٌد الشرٌعة لفظ استعمال

 وفً ،)الوضعً المانون بمعنى التشرٌع ٌمابل اإلسالمً التشرٌع(

 الحدود أضٌك فً وتطبٌمها الشرٌعة لفظ اختزال تم األخٌرة اآلونة

 )والمصاص الحدود( اإلسالمٌة الجنائٌة العموبات تطبٌك مفهوم وهو

 المفهوم هذا فؤصبح الخ، الربوٌة المعامالت وإلغاء الخمر بٌع منع من
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 )الشرعٌة الحدود( وأصبحت وتطبٌمها، الشرٌعة لمفهوم المحدد هو

 أو المضاة بٌد ومرهونة لتعطٌلها رمزا أو الشرٌعة لتطبٌك رمزا

 نبذوها وان الشرٌعة طبمت فمد اـــــــطبموه فان الحكومات أو الحكام

 .عطلت فمد

 بٌد وتعطٌلها وتطبٌمها مصٌرها ٌكون أن من شؤنا أكبر الشرٌعة لكن

 واسع الشرٌعة ومفهوم وتملباتهم، رحمتهم وتحت الحكام من مجموعة

ً شٌئ تملص المصطلح وأن عمائده ذلن فٌه بما كله الدٌن ٌشمل اً جد  ا

 والمٌم واألخالق العمٌدة وتشمل شرٌعة فهو هللا شرعه ما فكل فشٌئا،

 والحكومٌة والجماعٌة والزوجٌة الفردٌة والمعامالت والعبادات

 .الحٌاة مناحً شتى فً الرسمٌة

 العفو دائرة وتوسع اإلصر تضع : شامل شريعة

 الواسع باألفك ٌمتاز شامل إطار إنها اإلسالمٌة للشرٌعة منظورنا إن

 ومماصد، نصوص، فهً وثابتة، ومتٌنة عمٌمة جذور على ٌرتكز الذي

 لحٌاة العامة األسس ٌضع كلً وبناء األحكام، تنفٌذ ومآالت ولواعد،

 العدل مجتمع بناء وتستهدف إصر، وال حرج غٌر من رشٌدة، إنسانٌة

 وااللتصادٌة والسٌاسٌة االجتماعٌة المٌادٌن جمٌع فً واإلحسان

 المصالح، جلب (تسمٌته على الفمهاء اصطلح ما إطار وفً وغٌرها،

 أسس على لهم المصالح وجلب الخلك مصالح بتحمٌك)المفاسد ودرء

 .وثوابتها ضوابطها من

 من الكرٌم المران فً عباده إلى وأرسله تعالى هللا انزله ما كل إن

 الشرٌعة هو الصحٌحة النبوٌة السنة عن فضال نهاٌته، إلى فاتحته

 المسلم عاتك على ٌمع ولٌمها الشرٌعة هذه تطبٌك وان اإلسالمٌة،

ً رئٌس أم كان اً وزٌر حكومة، أم دولة أم ا مجتمع أم ا فرد كان سواء  أم ا

 ً  .عمله الــومج مٌدانه بحسب وكل ،مرإوسا
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 جدا، كثٌرة بالحٌاة الشرٌعة ارتباط تظهر التً فالمفردات ولذلن،

 على هاــــــومن الممام، هذا فً حصرها صعوبة درجة إلى وواسعة

 :المثال سبٌل

 علٌه والتوكل هللا، وعبادة والتموى والحٌاء منه، والخوف باهلل اإلٌمان

 من واآلداب األخالق بمكارم والتخلك وشكره، وذكره له، واإلخالص

 التنزه وكذلن وتواضع، ورفك ووفاء، وصدق وإحسان، عدل

 الخبائث عن والتعفف ورذائلها األخالق سفاسف من والتخلص

 علٌه والمساعدة ونشره وبذلُه نافع علم أي العلم وطلب والمحرمات،

 .الشرٌعة تطبٌك من فهو األمور هذه من ٌتحمك ما وكل

 والتسلط والمهر والغصب الظلم الناس عن ٌرفع مجهود أو عمل وكل

 فٌه الزوجٌة العشرة وحسن علٌه الناس ومساعدة والزواج واالستبداد،

 ٌعزز أو ٌحمك أو ٌجلب ما وكل وتعلٌمهم، وتربٌتهم األوالد وإنجاب

 من وـــــفه ومعنوٌا مادٌا ورفعته وأمنه هــــوحرٌت اإلنسان كرامة

 .الشرٌعة صمٌم

 نبٌه وسنة كتابه فً منصوص هو ومما هللا أنزل بما الناس بٌن والحكم

 ورفع للحك وإحماق عدل فٌه ما بكل والعمل وسلم علٌه هللا صلى

 .هللا شرٌعة من ٌتجزأ ال جزء هو للظلم

 الشرٌعة، أركان من ركن المنكر عن والنهً بالمعروف واألمر

 األرض، وجه على ونفع إصالح وكل والتموى، البر على والتعاون

 إماطة ذلن فً بما األرض فً وضرر فساد ألي إعالة أو إزالة وكل

 من أٌضا هو الحٌوان إلى واإلحسان النفع وإسداء الطرٌك، عن األذى

 .الشرٌعة تطبٌك
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 وجدنا إال فعل أو شًء بمً لما الشرٌعة تشعبات نستعرض ذهبنا ولو

 انـأع أو كله هذا من بشًء عمل َمن فكل جامعة وبعبارة فٌها مكانه له

 .الشرٌعة بتطبٌك مـــولائ ةــبالشرٌع لــعام وـــفه علٌه

 والعمل والنفس الدٌن حفظ فً الشرٌعة مماصد وٌخدم ٌحمك ما وكل

 الحـــــــمص ومن ةــــــالشرٌع صمٌم من وـــــفه والمال والنسل

 .ومماصدها الشرٌعة

 خرله على ساعد أو الشرٌعة من ذكر مما شٌئا وخرق خالف من وكل

 الدراسة فً والغش فالكذب وخرله، مخالفته بمدر للشرٌعة معطل فهو

 أو الخدمات فً أو التجارة أو الصناعة فً أو الوظٌفة أو التدرٌس أو

 .للشرٌعة تعطٌل كلها الوعود وإخالف االنتخابات فً

 وتغٌٌر السلون وإصالح اإلٌمان إٌماظ على ٌموم الشرٌعة ونظام

 من والتوعٌة، اإللناع عبر األخالق، مكارم وتتمٌم األفضل إلى المناخ

 .إكراه وال إرغام وال جبر غٌر

 جعلت فإنها الغراء الشرٌعة تصنعه الذي الرالً المجتمع هذا ولحماٌة

 جرٌمة، على إال عموبة فال واإلحكام، العدل منتهى فً العموبات نظام

 أوال المجتمع تهٌئة ذلن ومن الجرٌمة، تحمك شروط كافة استٌفاء بعد

 للمماصد وتحمٌمها تطبٌمها، فً العملً والتدرج ولبولها، الشرٌعة لفهم

 نـــاألم ٌحمك اــوبم ا،ــعنه عــــوالمجتم لإلنسان غنى ال التً الكلٌة

 .المجتمع فً والمادي ًـــالنفس

 بل الضرورات على اإلسالمٌة الشرٌعة فً اإلنسان حموق تمتصر وال

 فً غاٌة متدرجة تصنٌفات وهً والتحسٌنٌات، الحاجات إلى تتجاوزها

 .والرلً الدلة
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 الضٌك ورفع الناس على التَّْوِسعة على ٌساعد ما هً فالحاجات

 إلى ٌصل وال العامة بالحاجات ٌتعلك ما وتشمل والمشمة، والحرج

 .الضرورات مرتبة

 المرعٌة والتمالٌد الرالٌة والعادات األخالق مكارم تشمل والتحسٌنٌات

 منه ٌتؤفف مما العام الذوق ٌإذي ما وتستبعد السلٌمة واألعراف

 .العالل المهذب اإلنسان

 الضرورٌات من علٌه انطوت وما الشرٌعة مماصد استمراء وإن

 ضمنت لد اإلسالمٌة الشرٌعة أن لنا ٌُوضح والتحسٌنٌات والحاجات

 للمستضعفٌن الحموق إرجاع السٌما ٌكون ما كؤفضل اإلنسان حموق

 أٌاً كانت عمٌدتهم ولومٌتهم وانتماءهم. األرض فً

 على التؤكٌد معه ٌستلزم الشرٌعة عن الحدٌث أن المول من لنا بد وال

 وراءها تكمن التً العلٌا المٌم بؤنها العلماء وصفها التً مماصدها

 للمماصد وتفصٌال إضافة المماصد تلن فمن وتستهدفها، النصوص

 :أعاله فً ذكرناها التً المعروفة الخمس

 أجل من جاءت الشرٌعة أن باعتبار اإلنسانٌة، الكرامة ممصد 

 .اإلنسان تكرٌم

 أساس اإلسالم عدها حٌث، والمودة الرحمة ممصد ً  عاللاتلل ا

 من األرض هذه فً من كل تربط التً الصلة فهما اإلنسانٌة

 لطع فً ٌتسبب من على العماب سبحانه وشدد اإلنسان بنً

 .جداً  كثٌر ذلن وغٌر بوصلها، سبحانه هللا أمر التً المودة
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 :نمول ما خالصة

 فالتزامنا فهمنا، علٌه ٌإسس ما هو الشامل المنظور بهذا الشرٌعة إن
 وتمنحها الوطنٌة الهوٌة بتعزٌز وأفعالنا أعمالنا ٌمنح الشرٌعة بتطبٌك
 ووطننا، بلدنا فً الخٌر إعمام تطبٌمها ٌحمك أداة إنها مثلما الموة،

 :لها فمفهومنا

 .ولدراته وإبداعاته لإلنسان الذاتٌة بالطالات تهتم -
 .المجتمع فً اإلنسانً المٌمً بالبناء تهتم -
 علٌه وٌوسع انـــاألنس ٌخدم ذيـــــال اديــالم بالبناء تهتم -

 .ومعٌشته حٌاته

 الشرٌعة تطبٌك فً والحاكم والحكم السلطة أهمٌة من الرغم وعلى
 :أسباب لعدة وذلن لها، والمجتمع األمة تهٌئة من أهمٌة الل تبمى

 هو المجتمع على ضغط أو أكراه دون تطبك التً الشرٌعة إن .ٔ
 .فراغا وٌاـسلط التطبٌك سٌكون وإال الحمٌمً الدٌن

 بخالف وأدوم أجود ٌكون وطواعٌة برغبة ٌطبك ما إن .ٕ
 وٌنملب ٌنحسر سطحٌا ردٌئا سٌكون فإنه السلطة بموة التطبٌك

 .له تسنح فرصة كل فً
 بحركٌة أو األفراد من ذاتٌة بمبادرة ٌكون الذي التطبٌك إن .ٖ

 بوعً اءــــــــاالرتم إلى ٌإدي الذي هو نفسه المجتمع
 .وفاعلٌته المجتمع

ً  وٌمثل الناس، مصالح بتحمٌك منوط ذلن وكل .ٗ  فً أساسٌا ركنا
 أو التصادي أو إداري أو سٌاسً عمل فكل مشروعنا،
 تطبٌك فهو الغاٌة، تلن ٌحمك تعلٌمً أو ثمافً أو اجتماعً

 ٌمثل بذلن وااللتزام بها نصرح لم ولو الشرٌعة، لمفهوم
 للمستمبل والتؤسٌس الحاضر صالح طرٌك فً مهمة خطوة

 .المنشود المزدهر

 


