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ماقدماة
أنفسنا شرور مان بالله ونعوذ ، ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إن

له تجد فلن يضلل ومان المهتدي فهو الله يهده أعمالنا. مان سإيئات ومان
ّيا مارشدا. ول

عبده ماحمدا أن وأشهد ، له شريك ل وحده ، الله إل إله ل أن وأشهد
: تسليما. وبعد وسإلم وصحبه وآله عليه الله صلى وصفيه، ورسإوله
ماعالجة تحاول وهي المعاصرة السإلماية عمرالصحوة مان قرنان انصرم

أريد ماا إلى إعادتها سإبل مالتمسة بها، النهوض وسإائل ماتحرية الماة، أمار
أمارا الخير إلى وداعية بالقسط، وقائمة شاهدة للناس بإخراجها

المنكر. عن ونهيا بالمعروف
العوائق ماناجزة عن وعجزا واسإتضعافا سإوءا إل يزداد ل الحال أن غير

والدعاة العلماء مان النبياء ورثة اسإتيأس وكلما واندحارا، وجهل تخلفا
نور مان قلوبهم في تلماحت كذبوا، أنهم وظنوا الصادقين، المرابطين

ربهم: مان بذكر الجنان وتطمئن الفؤاد تثبت وإشعاعات إشارات اليمان
أأْم ُتْم -  ْب ْا أأن أحِس ُلو ْدُخ أة أت ّن أج ْل ألّما ا ُكم أو ِت ْأ أثُل أي أن مّا ِذي ّل ْا ا ْو أل ُكم مِان أخ ِل ْب أق

ُهُم ْت أسإاء مّاّس ْأ أب ْل ْا أوالّضّراء ا ُلو ِز ْل ّتى أوُز أل أح ُقو أن الّرسُإوُل أي ِذي ّل ْا أوا ُنو أما أعُه آ أما
أتى ِه أنْصُر أما ّل أر ِإّن أأل ال ِه أنْص ّل ِريٌب ال .214- البقرة أق

أماا أو ألُه -  أع ّلُه أج ّ ال أرى ِإل ُكْم ُبْش ِئّن أل أم ْط أت ِل ُكم أو ُب ُلو ِه ُق أماا ِب ّنْصُر أو ّ ال ِد مِاْن ِإل ِعن
ِه ّل ِز ال ِزي أع ْل ِم ا ِكي أح ْل  -.126عمران - آل ا

قرع ربهم بشرى وبين بينهم يحول أن البشري الضعف كاد وكلما
إلى بروحه يجود وهو لهم وسإلم عليه الله صلى نبيهم تنبيه أسإماعهم

(ل بالله) ، الظن ) :( أحسنوا1قائل:( بالدنيا عهده آخر في العلى الرفيق
بذلك قلوبهم في فتداعت ) ،2الظن) ( بالله يحسن وهو إل أحدكم يموتن
سإابقة: له أقوال

)3المار...) ( هذا الله ليتمن - ( والله
إل وبر ول مادر بيت الله يترك ول والنهار، الليل مابلغ المار هذا _ ( ليبلغن

به ويذل السإلم في الله بعز يعز ذليل، بذل أو عزيز بعز الدين هذا أدخله
).4الكفر) ( في

، السإلم كلمة الله أدخله إل وبر ول مادر بيت الرض ظهر على يبقى _ ( ل
به، فيعزوا أهله مان فيجعلهم الله يعزهم إماا ذليل، بذل وإماا عزيز بعز إماا

).5له) ( فيدينون يذلهم وإماا
وتنشحذ وتسديد، اندفاع وزخم وعزيمة وصلبة ثباتا بربهم الواثقون فيزداد

لغياهبه، واسإتبيانا لمجاهله واسإتجلء الطريق عن بحثا وقلوبهم أذهانهم
ٍر اسإتقصاء في المسافات، وتلغى الفوارق تباعدهم على بينهم وتتقلص ّي أن

يعيرون ل الحق على بحرصهم ذلك في والغايات. وهم للوسإائل رشيد
صغيرهم أو كبيُرهم به أعّرف نفسه، في حق لنه عليه، دلهم لمن أهمية

وهم أدناهم بذماتهم ويسعى دمااؤهم تتكافأ فالمؤمانون قويهم، أو ضعيفهم



سإواهم. مان على يد
__________

العرابي ابن ) - ماعجم1(
حبان ابن ) - صحيح2(
) - ماسلم3(
الشيخين على ) - المستدرك4(
الكبرى البيهقي ) - سإنن5(

السلطانية الحكام )[ فقه1( كتاب في قمت وقد المضمار هذا في
لدى السياسإي الفقه والتطوير] بمراجعة للتأصيل نقدية ماحاولة

بين وخلط غبش مان الفقه هذا شاب ماا لي وتبين وحديثا، قديما المسلمين
بالتفكير السإراع بضرورة أيقنت والنفعي، والذاتي والوضعي، الشرعي

الكتاب في أصيل هو بما المسلمين لدى الحكم نظام ماعضلة حل في
وقوتها تماسإكها النتقاض، بدء أول المنتقضة عراه إلى يعيد وبما والسنة،
أجله. ومان له خلقت الذي المقصد إلى وسإيرها

باقتحاماية والجريء شكله، في الصغير الكتاب هذا تأليف خلفية هذه
بما السإلماية الدولة بناء إعادة ماعالم مان رسإمه وماا وتوجهاته، ماضمونه

كل في النبوة. وهو نهج على الموعودة الخلفة ذروة لتسنم الماة يؤهل
الواجب هذا تبعات مان وماحاولةللتخلص بسيطة فكرية ماساهمة الحوال

الدعوة درب وورثة الكبار، مان الطريق لرفقاء ماتواضعة وهدية الكفائي،
بالقسط. قائمة بالعهد ماوفية صادقة ربها عين على الناماية الناشئة مان

. العالمين رب لله والحمد
__________

النبوية الهجرة مان1421 الول  ربيع21 في الكتاب تأليف ) - تم1(
/ هـ1421 سإنة الماريكية المتحدة بالوليات الولى للمرة وطبع الشريفة،

سإنة أنس بمطابع إسإتنبول في ومازيدة مانقحة طبعة طبع ثم م،2000
الشبكة على مانشور بسهولة إليه للرجوع حاليا وهو م،2001هـ/1422

التالية: المواقع في العنكبوتية
http://www.forsan.net/books/books/sultaneya.htm الفرسإان - شبكة
?http://www.alokab.com/almaktaba/index.php العقاب - شبكة

action=file&id=51
?http://www.almeshkat.net/books/open.phpالسإلماية:  المشكاة -شبكة

cat=32&book=1757
www.achabibah.com المغربية السإلماية - الشبيبة
www.elharakah.com المغربية السإلماية - الحركة

الغفار عبد حسن ماحمد الشيخ - ماوقع
http://www.abdelghafar.com/modules.php?name=myBooks2



&op=search&do=all&u%ماطيع%20ماحمد%20الكريم%20=عبد
الحمداوي20

أفضل صاحبها على النبوية الهجرة مان1426 رجب عاشر الثنين يوم في
يوم إلى بإحسان تبعه ومان وصحبه آله وعلى التسليم وأزكى الصلة
الدين.

الحمداوي ماطيع ماحمد الكريم عبد
الول المبحث
المسلمين لدى السياسإي النظام

سإائب تبريري واجتهاد أعمى ونقل سإافر اسإتبداد بين
ماسيرة تعوقان آفتين العام شأنها تدبير ماجال في السإلماية الماة تعاني

وآفة أعمى، ونقل سإائب تبريري اجتهاد بين بتأرجحها فكرية آفة نهضتها،
العيش توفير عن وعجزت الجاماع أمارها صادرت حكم أنظمة تسلط
خارجيا. الجنبي الغزو مان وحمايتها داخليا، لها الكريم

وجعلت عصرها، عن لها غياب أكبر الماة سإجلت المرضية الحالة بهذه
والعجز الضعف مان شاسإعة وفجوة ماتينا، وسإدا بعيدا أمادا وبينه بينها

وواجبات حقوقا الحياة، ماجالت جميع في والثقافي الحضاري والتخلف
والشعوب. المام مان لغيرها وندية وحريات،ومانعة وعدالة

الحكم نظام وكان أولها، به صلح بما إل يصلح ل الجاماع الماة أمار كان ولئن
الله صلى الله رسإول ذلك إلى أشار كما السإلم، عرى مان انتقض ماا أول
السياسإي الشأن ماعالجة تكون أن ينبغي البدء نقطة فإن وسإلم، عليه
يشتد ولما الراشدة الخلفة سإقوط مانذ وتطبيقا وتنظيرا فكرا اختل الذي

عودها.
صياغة تطوير في المعاصرة الصحوة مافكري على ماعقودا المال كان ولئن

بلجوء خاب قد المال هذا فإن والسنة، الكتاب مان انبثاقا المار لهذا شرعية
التاريخ، مان مانتزع سإلطاني لسإتبداد تنظيرية تلفيقات إلى مانهم كثير

ترض لم عاجزة، هجينة حلول أنجبت ، ماستوردة غربية بديمقراطية ماموهة
أجنبيا. ماصدرا ول عقديا مارجعا

أن إل لنا يترك لم المتحكم الجنبي فإن الميدانية الممارسإة صعيد على أماا
والعسكرية، والسياسإية القتصادية ماصالحه ماقاس على ديمقراطية ننتهج

لقطيعي فجة عولمة غطاء تحت والعقدية، والثقافية الفكرية وأرتاله
والخرفان. الذئاب

الحضارية الفجوة هذه ماظلة وتحت القاسإية، الظروف هذه ظل في
حكاماا لدينا الحواجز انهارت السإتبدادية، النظمة هذه يد وعلى الشاسإعة،

الحلل وبين والبراء، الولء وبين والخيانة، الوفاء بين وماحكوماين،
والماة، والوطن النفس ماع الصدق بين والنذالة، والكراماة والحرام،



والمحتلين. والظلمة بالغزاة والتعلق
تستغيث وشعوب وترويضها، شعوبهم لقمع بالعدو يستنجدون حكام

واسإتقواء بالخيانة، أولئك اسإتنصار وبين حكاماها، على لنصرتها بالجنبي
بالماضي ويعبث أخلق، وتتفسخ ماجتمعات وتنحل قيم تنهار بالغدر، هؤلء

في فسادا وتعيث والمتغيرات، بالثوابت ويتلعب والمستقبل، والحاضر
ماتحفز. اسإتعمار ودوائر ماتربصة غزو ماراكز أوطاننا

وردم نقاسإيها، التي المزمانة الكبوة هذه مان نهوض إلى سإبيل مان فهل
عصرنا؟ عن تفصلنا التي الرهيبة الفجوة لهذه
وقد البناء، مان انهدم لما يكون والترمايم أبوابها، مان تؤتى البيوت أن نعتقد
ماا ماقدماة فليكن الصرح، مان وانهدم العقد مان انفرط ماا أول الحكم كان

تشييده. يعاد ماا وفاتحة يصلح، ماا وأول يصحح
شعوبها، عقد انحلت أماته، في قام إن الحق السياسإي السإلم نظام إن

مابدعيها عبقرية عقالها مان وانطلقت وفقهائها، علمائها طاقات وتحررت
واختزلت المنشودة، الكبرى الصلحات نحو الخطا واسإتحثت ومانتجيها،

الحياة. وتطوير الذات وحماية والمنعة العزة نحو الطريق ماراحل

كثير لدى عوائق تعترضها الهدف هذا نحو المعاصرة الصحوة ماسيرة أن إل
النظام اعتبار العوائق هذه ماقدماة لها. في والعامالين مافكريها مان

مان لها عليا سإلطة تعد فوقية دولة في ماشخصا السإلم في السياسإي
واحتكار بالحكم السإتئثار وأحقية ، التقنين وصلحية اللهي التفويض

أولويات وترتيب والهم، والمهم والمحرم الواجب بين التمييز على القدرة
وماصاولة، ماطاولة المدافعة وأسإبقيات والتشييد، والنجاز البناء

يجعلها ماا والماتثال، والتنفيذ بالتطبيق واللزام القوة اسإتعمال وماشروعية
الحق وصاحبة للماة، الجتماعية الحياة تدبير عن المسؤولية ماطلقة
وتوزيعا. جلبا والمنافع الخيرات واحتكار الهيمنة في العلى

السإلماي النهج عن النحراف زاوية في النفراج بداية كانت هنا مان
بتوثيق والترشيد، الصلح ماحاولة تبدأ أن ينبغي أيضا هنا ومان الرشيد،

وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول عن ورد كما انتقض، ماا عرى
ل مانهجين بين مانظريها تفكير فانحصار المسيرة لهذه الثاني العائق أماا

فقه ومانهج الديمقراطية النظم مانهج سإاحتهما، يبرحون ول يغادرونهما
ماواصلة عن الهمم وثبط الجتهاد عرقل ماا وذاك السلطانية، الحكام
السإلم. في الحكم لنظام سإليم تصور لبناء السعي

السإلم روح عن غريبين ماصطلحين دائرة في السياسإي الجتهاد سإجن إن
مان ليس السلطانية، الحكام وماصطلح الديمقراطية ماصطلح ونهجه،

نحو القويم والخطو الماثل للحل السليم النظر دون يحول أن إل شأنه
الهدف.



ماما اليونان، تراث مان الغرب اسإتنبته وماا الديمقراطي النظام أن ذلك
السإلماية الصحوة مانظري وبعض المسلمون الحداثيون به يهرف

عقيدة المسلمة للماة العام الشأن اسإتيعاب يستطيع ل المعاصرة،
الشأن على واقتصاره ماضمونه، لمحدودية نظرا حياة، ونظام وشريعة
والمجتمع. الدولة نظام عن الدين أمار واسإتبعاده الصرف، المادي الدنيوي

كنيستها في انكفأت التي المسيحية الغرب ديانة ماع يتعارض ل كان ولئن
أماور دقيق نظم الذي السإلم ماع انسجاماه المتعذر مان فإن وغيبياتها،

وجليلها. والروحية المادية الحياة
المسلمين فقهاء ابتدعه " الذي السلطانية " الحكام ماصطلح أماا

بعد قامات فردية نظم على الشرعية لضفاء وفلسإفتهم، وماتكلموهم
عن قاصر كذلك فإنه حكاماها، تصرفات وتبرير الراشدة، الخلفة سإقوط

وعاجز النساني، النشاط ماجالت جميع في العصر ماستجدات اسإتيعاب
المعاصرة. البشرية بلغته الذي الرشد ماسايرة عن
أنهكوها ماواضيع مافرداته أهم في يتجاوز لم الفقهاء بحثه ماا أقصى إن

ل بأدلة ماستظهرين ، ماستبد فردي حكم نظام يتجاوز ل بما وبحثا، شرحا
قياس أماارات أو الدللة، أو الثبوت ظنية التأويل، ماتعسفة نصوصا تتعدى
مازاج تعكير فتنة اتقاء أو رئيس، هوى ماصلحة أو غبي، واسإتصحاب فاسإد
أماير.

لم وتبريرا، تنظيرا والماوردي مايدانيا، ماعاوية أسإسه مانذ الفقه هذا إن
العهد وولية الختيار وأهل بالمااماة ماتعلقة قضايا ماباحثه أهم في يتجاوز
وإمااماة والمظالم والسإتيلء، السإتكفاء وولة والماراء الوزراء وتقليد

والجزية والغنيمة والفيء والصدقات والقضاء والحج الخمس الصلوات
وأحكام وركازا، وإقطاعا ووقفا وحمى ماواتا الرض ومالكية والخراج

عن ونهيا بالمعروف أمارا الحسبة وأحكام وتعزيرا، حدودا العقوبات
المنكر.

التاريخ مادار على والمتكلمين الفقهاء مان السلف أوسإعها المباحث هذه
الخلف وأنهكها للتطوير، فاشلة وماحاولت وتحليل دراسإة السإلماي

مالءماتها عدم ماثلبة أن جدوى. ذلك دون الغربي بالفكر تلقيحا المعاصرون
المثلبة أماا ماتفقه، فيه يجادل ل ماما الحق السإلماي السياسإي للنظام
وعجزه العصر ماستجدات تغطية عن الفقه هذا أحكام فقصور الخرى

لها. المناسإبة الحلول ووضع واسإتيعابها فهمها عن المطلق
وعيها وعميق فطرتها بيقظة زماننا، راهن في بلغت قد البشرية أن ذلك

ماتعذرا به أصبح مابلغا عقلها، بنضج واعتدادها بثقافتها وثقتها بكراماتها
القطار مان كثير في بذلك فقامات الفردي، الحكم ضروب كل ماع تعايشها

العيش وضمان والسإتغلل، القهر ولجم السإتبداد ترويض تحاول نظم
ماسايرة رفضت عروش زلزلت كما المجتمع؛ طبقات لكافة الكريم



مان شعاراتها ماستقاة شعبية وانتفاضات بثورات أخرى أقطار في عصرها
جوهر كان وإن التراثية، السلطانية الحكام أوفقه الديمقراطية فلسفة
تحكم. أو وصاية دون بنفسها العام شأنها تدبير حق مان التمكن غاياتها
راقية، ثقافية سإلوكيات مان ومافكروه علماؤه أوتي بما الغرب كان ولئن

أو كلل دون ويبلغون، بلغوا ماهما والتنقيب، البحث ماواصلة إلى تحفزهم
السياسإي اليوناني تراثه تطوير في سإاهم قد وطموح، همم قصور أو مالل
الحكام باختيار العام، الشأن تدبير في المشاركة مان ماستوى يضمن بما

الفقه فإن الحاجة، عند إقرارهم أو وعزلهم وماحاسإبتهم وماراقبتهم
فقه مان مافرغة حلقة في ماكانه يراوح ظل المسلمين لدى السياسإي
غربية ثقافة مان تلفيقات أو باهت الشريعة مان بصباغ ماموه سإلطاني
شفافة.

ماغادرة عن عجز والمحدثين القداماى لدى السلطانية الحكام فقه إن
ونظريها عمليها وهينها عظيمها السلطات جميع بيده فرد حاكم شرنقة
يحتكرها، أو العقارات ويوزع يعزلهم، أو المسؤولين يعين ودنيويها، دينيها
ويطلق الجناية، على تعزيره الجنحة على ويعزر مانه، يعفي أو الحد ويقيم

أو يسجنهم أو العلماء ويقتل يشاء، لمن ويزوجهن المخالفين زوجات
والظن. للشبهة يجلدهم

حاليا، البشرية بلغته الذي الرشد يستوعب كيف شأنه، هذا سإلطاني فقه
وتنفيذا تأسإيسا بيدها قرارها تجعل سإياسإية نظم إلى تواقة به وصارت
الحريات تضمن كريمة حياة بها تبني نظم وتطويرا، وماحاسإبة وماراقبة

فيها تسود قواعد على وتكافل، وتعليما وتنقل واجتماعا وتعبيرا رأيا العاماة
والترويض؟ والتنفيذ التسيير أجهزة إرادة على الجماعة إرادة
، للماة الخادماة الدولة بناء غايتها وماتطورة، حديثة نظما يستوعب كيف

والترقية للتوظيف المعقدة وقواعدها وهيئات، وزارات العاماة بمؤسإساتها
تجارية وماراكز ومارافق مانشآت والمحلية المركزية وإداراتها والمحاسإبة،
وضرائب مايزانية المتطورة وتشريعاتها وعلمية، وصناعية واقتصادية

في المتخصصة وماراكزها وأجنبية، وطنية وقروضا وديونا وماستحقات
احتراماها للدولة يوفر بما والبيئة والقتصاد والصناعة العلوم تطوير

الدول؟ بين بها اللئقة وماكانتها وسإيادتها
وأحداث حوادث وماشاكل ماتطورة للحياة ماناشط يستوعب كيف

وماراتبه، شعبه اتسعت قضائي بنظام تراثه، جراب عنها يضيق ماستجدة،
والسإتئنافي البتدائي والتقاضي والواقف، الجالس القضاء فعرف

المنشئة المكتوبة القواعد له واتخذت والبرام؟ النقض وماراجعات
الختصاص نظام فيه واسإتحدث الجراءات، لمساطر والمنظمة للحكام

للعدل ضمانا… والسإرية والتجارية والمالية الجنائية المنازعات في
والحقوق. والمان والحرية والمساواة



وتطويرها، وتنظيمها ضبطها وتحاول البشرية عرفتها التي المجالت هذه
ماساحاتها تغطية أو باسإتيعابها التراثية السلطانية الحكام لفقه قبل ل

جوهرية له صلة ل بشري فقه ماجرد أنه يؤكد ماا وذاك إشكالتها، وحل
مان به ماوه بما عبرة ول العباد، رب وضعه الذي السياسإي بالنظام
باهت. شرعي وصباغ انتقائية تبريرات

في وجليلها، والجماعة الفرد شؤون دقيق نظم قد السإلم كان إذا إنه
نصوصا الجتماعية، والعلقات والقتصاد والمال العبادة ماجالت جميع

أن المنطقي غير فمن للقواعد، وتنزيل وقواعد النصوص مان واسإتنباطا
الشامالة، الكونية والعبادة الشاهدة، الماة لبناء آلية أخطر أهمل قد يكون

صوب تتجه ول بدينه تدين ل أمام مان للقتباس أو والرتجال للعفوية وتركها
الموالين. وتقصير الجاحدين، عدوانية إلى يشير وهذا قبلته،

الصحوة مافكرو المار يتدارك أن وحتما لزاماا أصبح وذاك هذا لكل
المسلمة، للماة تدبيري نظام لبلورة الكافية الجهود ويبذلوا المعاصرة،

ويقرانه. عليهما يحمل وماا والسنة، الكتاب مان أصيل طبيعيا انبثاقا مانبثق
رب وضعه ماا لكتشاف العقبة ونقتحم الجد سإاعد عن نشمر أن آن فهل

ومانطلقا؟ وقاعدة مارجعا لنا تكون وتدبيرية سإياسإية نظم مان العباد
والتجربة العلم مان الزاد وإن وطويل، شاق الغاية هذه إلى الطريق إن

ماعضلت أماا والغشاوة، الغبش مان مااران البصر على ران وقد ضئيل،
ضاربة، التراث عتمة في وماسارب ماتراماية، شعب فذات والمسير السير

ومانها والتثبيت، بالتفسير يتعلق ماا ومانها والبناء، بالتأسإيس يتعلق ماا مانها
والحماية. والتسيير بالتطوير يتعلق ماا

المفردات على بالقتصار نستهله أن إل البحث هذا في لنا وليس
ماا تاركين ولحمته، السإلماي السياسإي النظام سإدى تمثل التي الرتكازية

الجادة. واسإتواء النهج اتضاح بعد ماا إلى ذلك سإوى

العتبار تعيد التي الجماعية الشورى على مابنيا كان إن النظام هذا أن ذلك
السابق كتابي في ماشروح هو كما والسنة، الكتاب عن تخرج ول للجماعة

اتضاح فإن "، والتطوير للتأصيل نقدية ماحاولة السلطانية الحكام " فقه
إل يتم ل المنتظرة، الثانية الراشدة الخلفة لقيام المؤدية القاصدة سإبيله
ولحمته: سإداه تمثلن ضروريتين بآليتين

مايدانية مامارسإة والتطبيق، النظر صعيد على النظام هذا بناء  – آلية1
وتثبيتا ماتماسإكة، قوية ماتينة لهياكله وتشييدا عادلة، ماتساوية جماعية
ومادافعة. وماناضلة وتطويرا حماية لركانه

رشيد مانهج بواسإطة التشريعي، الفراغ بملء الخاص الجتهاد  – آلية2
الكتاب في حكم به يرد لم لما الناجعة المناسإبة الحلول يضع شوروي
قياسإا الصولية السإتنباط ضروب بمختلف إليهما الرد يحتمل ول والسنة،

واجماعا.



الثاني المبحث
السإلم في السياسإي النظام
والتسيير والتشريع التأسإيس وآلية الوجود شرعية

بقوله:" العصبية على الدول نشوء في نظريته صاغ عندماا خلدون ابن إن
ص ( المقدماة بالعصبية إل يكون ل والغلب بالغلب، إل تكون ل الرئاسإة إن

سإن إلى التزيد في الشخاص كأعمار الدول أعمار أن وزعم )،132
قد كان )،171وانقراضا( المقدماة هرماا الرجوع سإن إلى ثم الوقوف

السياسإي الفكر يعانيها سإياسإية ماعضلة أهم الوضوح، مان بكثير لماس
وشرعية الدولة نشوء ماعضلة حل، لها يضع لم وإن المسلمين لدى

واندثارها. تأسإيسها
السإتبداد نظم شأن الفوقية، النشأة اتجاه في تصب نظريته كانت ولئن

سإلطة إل تنتج ل الدينية، بالدعوة ماعززة لديه القبلية العصبية لن عادة،
عرفته الذي السياسإي الفكر أصناف ماختلف فإن وماتحكمة، ماهيمنة عليا

ماا أو النهج هذا على كان الراشدة الخلفة سإقوط مانذ السإلماية الساحة
يقاربه.

واسإتمرت الماويون أسإسها التي والعضوض الجبري الملك نظم أن ذلك
وبتأثيرها عنها نشأ الذي السلطانية الحكام فقه يكن لم هذا، عصرنا إلى
لها. أيديولوجية وحماية الفوقية الغاشمة لسلطتها تبريرا إل

المجتمع خارج - الماوردي الخلدوني التجاه هذا دول جميع نشأت لقد
والغلبة، القهر بقوة الواقع أرض في ماقلوبة انغرسإت ثم وفوقه، المسلم
التي الوضعية النظم شأن هو الماء. كما في وفروعها الهواء في جذورها
وبعدهما. الراشدة والخلفة النبوية البعثة قبل الرض سإادت
تحت حزب يقوم التعددية، الديمقراطية النظم نشأت يسير باختلف كذلك
أوجماعة رسإمي جهاز مان خلفي ودعم فردية وقيادة ديماغوجي غطاء
في ماقلوبا والنغراس الدولة، على هيمنته ببسط ماصلحة، ذات ضغط
الواقع. أرض
المجتمعات طبيعة ماع ماتعارضة جوهرها في الديمقراطية كانت ولئن

وقيادته الحاكم الحزب بيد المحتكرة الشعب سإيادة تعني لكونها المسلمة
وصلت القل على ماوطنها في فإنها وحاكميته، الشرع سإيادة حساب على
على الطوعي التداول مان نوع تحقيق تستطيع جعلها حدا التطور مان

والمنظمات. الحزاب قادة بين السلطة
رأس في تؤثر أن تستطع لم فإنها وعجمية، عربية السإلماية الدول في أماا

الهواء، طواحين ماعارك دائرة في ماحاصرة وبقيت سإلبا، أو إيجابا السلطة
ماتعثرة. خجولة وصحفا وأحزابا برلمانات

في التجاه هذا بروز مانذ أوطاننا، في لدعاتها الفكري النشاط كان كذلك
لم إذ ورضا، والفغاني وعبده الطهطاوي يد على عشر التاسإع القرن بداية



الحكام في السافر السإتبداد بين فجة مازاوجة ماحاولة الن لحد يتجاوز
المنشأ. بلد ديمقراطية في المقنع والسإتبداد التراثية السلطانية

مااركسية اشتراكية دول ومامارسإة فكرا ماجتمعاتنا في كذلك طفحت
الفضاء في تغرس التي الغريبة الجسام وطبائع السإتبداد، خصائص تحمل

نتاج. لها يتم فلم السماء، في وقاعدة الماء في أنف ماقلوبة،

عن الغتراب عاهة مان تسلم لم قوماية دول على كذلك الحال ينطبق
فساد ماستثمرين السلطة إلى تسللوا ماغامارون أسإسها والمجتمع، الرض
التركية الحالة في كما عصرهم، في " سإادت سإلطانية " لحكام أنظمة

العثمانيين. أيام آخر
في كلها فشلت المسلمة الساحة عرفتها التي السياسإية النماذج هذه

التي الرائدة والدولة الشاهدة الماة إقاماة في أخفقت كما شعوبها إسإعاد
حرماة. وتمام سإيادة وكامال وكفاية بندية الدول مان غيرها أماام تقف
جميع مان تلفيقي لنظام تنظر جديدة دعوات حاليا ظهرت ذلك أجل مان
الصفر. غير ينتج بعضها إلى الصفار جمع وكأنما الفاشلة، التجارب هذه
وهويته يتخيلون، كما إسإلماية الثقافية هويته جديد نظام تلفيق ماحاولة إن

مااركسية، والقتصادية الجتماعية وهويته يخرصون، كما قوماية الذاتية
غير أشوه كيانا ينتج بهلوانيا شطحا إل ليست لبرالية، السياسإية وهويته

وماناهج ماتضاربة ماتعارضة وعقائد ماتشاكسون شركاء فيه للحياة، قابل
- ذلك اسإتحالة رغم على – الهواء في ل التربة في زرع لو حتى ماتناقضة،

وتلفظه. تمجه التربة فإن
وديمقراطية سإلطانية – المسلمة الساحة عرفتها التي النظم هذه كل

للتسلط ماشروع غير طموح عن أول نشأت – وتلفيقية واشتراكية وقوماية
أثْت ثم ، ماؤسإسيها قبل مان التحايل ضروب بمختلف بعدهم مان للبناء ُوّر

إماارات، أو ماشيخات أو جمهوريات أو كانت مالكيات والقمع، والقهر
السماء، في وأسإفلها الماء في أعلها ماقلوبة الرض في ثانيا وغرسإت

تتوق وماا وآلماها وآماالها ضميرها تمثل ول الماة بشعور تشعر ل لذلك وهي
إليه.
المعاصرة السإلماية الحركات بعض ماطالبة خطل جليا يبدو ثم مان

هذه نشأة طبيعة لن النظم، هذه ظل في الشريعة بتطبيق ومافكريها
والقيام الشريعة تطبيق مان ماوضوعيا تمكنها ل ونهجها النظمة

ماع تناف حالة في يجعلها الوجود لشرعية افتقادها أن كما بمستلزمااتها،
الشريعة. تطبيق حاولت ماا إذا نفسها

دعوات وتغفلها المسلمين شعوب تعانيها التي المعضلة هي هذه
أومان بها يؤمان ل مان الشريعة يطبق أن يعقل فهل والدعاة، المفكرين

الشرعية؟ عنصر ونشأته كيانه أسإاس في يفتقد



القادر الشرعي النظام تأسإيس إصلح، كل في البدء نقطة كانت لذلك
سإياسإيا الجاماع السإلم أمار وإقاماة والشريعة، الشرعية تطبيق على

واقتصاديا... واجتماعيا
بها يرطن أو الدسإاتير، في تدبج عبارات مان تتأتى ل نظام أي شرعية إن
المجلت في التنسيق جيدة تعرض أو والتصريحات، الخطب في

نموه وماراحل أماره وبداية نشأته طبيعة مان تتحقق ولكنها والصحف،
ربه. مانهج ماع وتعاماله ماجتمعه، ماع وتفاعله

نشأة نشأته تماثل – الخرى النظم عكس - على السإلماي النظام إن
بذرته تنغرس أن دائما الحياة مابدأ لن أول، التراب في بذرته تدفن النبات،

تنبعث ول نتاجه يتم ل يدفن لم ماما نبت وماا والرحام، الرض عمق في
الفضاء في فروعه ويمد شطأه، ويخرج جذوره يرماي ثم حياة، فيه

والثمار الخير الحية الكائنات على ويغدق والظلل، الفيء ينشر الرحب،
حر وتعايش عميم، بخير ماهداة للكون، الله ماائدة بذلك فهو والغلل،

للسإود المؤمان، وغير للمؤمان غصب، ول ظلم ول غبن ول خوف ل كريم،
السواء. على والحمر والبيض

المسلمة الجماعة تنشأ أن للدولة الشرعي التأسإيس خطوات أول إن
شأنها وتنظم أجلها، ومان وماعها بها وتتفاعل العقيدة بذرة ( الماة) حول

بمنأى وماراقبة، وماحاسإبة وتنفيذا قرارا الجماعية الشورى بواسإطة العام
بين البناء، اليجابي التعاطي يحقق بما الهرماية، السلطوية التراتبية عن

للرأي ماصادرة أو للخيرات، احتكار دون التنفيذية، الخدماية وقيادتها الماة
أو العرقية أو المذهبية أو الطائفية الفتن شراك في سإقوط أو والحريات،

أماام سإواسإية الشرعية دولة في المواطنين كافة لن الحزبية، أو الطبقية
جميعا. لهم مالك هو ونظام عادلة وشريعة سإمحة عقيدة

في الناس حياة نظمت إنسانية وثيقة أول به وعملت عليه نصت ماا ذلك
أول في وسإلم عليه الله صلى الله رسإول كتبها التي المدينة وثيقة الرض،
لجما المسلمين، وغير المسلمين مان لساكنتها تنظيما يثرب، إلى هجرته

في المساواة لمبدأ وإقرارا بعضها، على والعصبيات الطوائف لطغيان
القوانين أحدث تعرفهما لم وعدالة سإماحة في والواجبات، الحقوق
مانها. تقترب ولم المعاصرة الوضعية

ماجالس أو رئاسإة أو حكوماة إلى بعيد أو قريب مان تشر لم الوثيقة هذه إن
والجيوش والقبائل المناطق صعيد على ماسؤولين أو وعقد حل أهل

الطياف لجميع المكون المتكامال المجتمع قواعد أرسإت بل والدواوين،
سإاكنهم أو جاورهم أو دعوتهم، واعتنق بهم لحق ومان ، وأنصارا ماهاجرين

الصالحة المواطنة ظل في وماشركين، يهودا المخالفة الديانات ذوي مان
أو تخاذل أو حيف أو ظلم غير وتنفيذا. مان تقريرا وتناصرا، وتعاونا تكافل
للماة يحفظ بما العقدي الرتكاز نقطة على المحافظة ماع ، واسإتكبار تعال



والذوبان. التحلل مان ويعصمها وبرائها، ولئها مابدأ
للدولة أسإس رسإمي سإياسإي تعاقد أول المدونة الوثيقة هذه كانت لقد
سإيرها. ومانهج وقواعدها أركانها السإلم في
):224- 3( تاريخه في كثير ابن أورده فيما إسإحاق بن ماحمد قال

، والنصار المهاجرين بين كتابا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول ( كتب
عليهم واشترط وأماوالهم دينهم على وأقرهم وعاهدهم اليهود فيه وادع

). لهم وشرط
فيمكن الوثيقة هذه رسإمتها التي العريضة والخطوط المميزة المبادئ أماا

التالية: النقط في تلخيصها
السإلماية: الدولة في المشتركة المواطنة  – مابدأ1

بين: إنها وسإلم عليه الله صلى يقول
النصار)، ويثرب( أي المهاجرين)، قريش( أي مان والمسلمين - المؤمانين

عن ( بالدفاع ماعهم وجاهد الناس)، عاماة مان بهم( أي ولحق تبعهم ومان
والمسلمين). السإلم

ماتناصر ول ماظلوماين غير والسإوة النصر له فإن يهود مان تبعنا مان - وأن
عليهم.

فكرة التاريخ في مارة لول تبلورت الصريحة الواضحة النصوص بهذه
ماخصوصة، أرض على القاماة في حقا الحضاري، بمعناها المواطنة
أسإاس على المجتمع، في الكامالة بالعضوية وتمتعا لجنسيتها، واكتسابا

والعراق اللوان بين تمييز غير مان المشترك، والتعاون المساواة
فيه تفكر ولم اسإتيعابه، اليونانية الديمقراطية تستطع لم ماما والديان،

الهجينة الديمقراطيات أماا العشرين، القرن في إل الحديثة الديمقراطية
الن. لحد تستوعبه فلم الثالث العالم في المستنسخة

الصحيفة: تقول الجتماعي، التكافل  – مابدأ2
نفقتهم. المسلمين وعلى نفقتهم اليهود على - وأن
دون والبر والنصيحة ) النصح المسلمين وغير المسلمين ( أي بينهم - وأن
الثم.
آثم. ول ماضار غير ) كالنفس ماسلم غير أو كان ماسلما ( أي الجار - وأن
) بينهم العيال كثير بالديون ماثقل ( أي مافرحا يتركون ل المؤمانين - وأن

عقل. أو فداء في بالمعروف يعطوه أن
في دمااءهم نال بما بعضا ) بعضهم يساوي ( أي يبيء المؤمانين - وأن
الله. سإبيل
للمظلوم. النصر - وأن

الصحيفة: تقول والمجتمع، الدولة أمان على المحافظة  – مابدأ3
بحليفه. امارؤ يأثم لم - وأنه
أدناهم. عليهم يجير واحدة الله ذماة - وأن



إثم أو ظلم دسإيسة ابتغى أو مانهم بغى مان على المتقين المؤمانين - وأن
ولد كان ولو جميعهم عليه أيديهم وأن المؤمانين، بين فساد أو عدوان أو

أحدهم.
الخرأن واليوم بالله وآمان الصحيفة هذه في بما أقر لمؤمان يحل ل - وأنه
يوم وغضبه الله لعنة عليه فإن آواه أو نصره مان وأن يؤويه، أو ماحدثا ينصر

عدل. ول صرف مانه يؤخذ ول القياماة،
آثم. أو ظالم دون الكتاب هذا يحول ل - وأنه

الله صلى الرسإول يقول للمجتمع، الذاتي والتسيير المساواة  – مابدأ4
وسإلم: عليه

بعضا. يساوي) بعضهم ( أي يبيء المؤمانين - وأن

عانيهم يفدون وهم بينهم، يتعامالون ربعتهم على قريش مان - المهاجرون
الولى، ماعاقلهم يتعاقلون ربعتهم على عوف وبنو والقسط، بالمعروف

كل ذكر . ثم المؤمانين بين والقسط بالمعروف عانيها تفدي طائفة وكل
النجار وبني جشم وبني سإاعدة بني دار كل وأهل النصار بطون مان بطن
النيبت. وبني عوف بن عمرو وبني

الصحيفة: تقول ، المتساكنين جميع بين المشترك الدفاع  – مابدأ5
مان على ) النصر ماسلمين وغير ماسلمين المدينة سإكان ( أي بينهم - وأن
يثرب. دهم

هذه أهل حارب مان على ماسلمين) النصر وغير ماسلمين ( أي بينهم - وأن
الصحيفة.

الصحيفة: تقول للمخالفين، المصير وتقرير الختيار حرية  – مابدأ6
ماتناصر ول ماظلوماين غير والسإوة النصر لهم فإن يهود مان تبعنا مان - وأن

عليهم.
أثم. أو ظلم مان إل بالمدينة آمان قعد ومان آمان خرج مان - وأنه

الصحيفة: تقول والسنة، الكتاب وحاكمية الشريعة سإيادة  – مابدأ7
فإن فساده يخاف اشتجار أو حدث مان الصحيفة أهل مان كان ماا - وأن
وسإلم. عليه الله صلى الله رسإول ماحمد وإلى الله إلى مارده

وإلى وجل عز الله إلى مارده فإن شيء مان فيه اختلفتم ماهما - وأنكم
وسإلم. عليه الله صلى ماحمد

ثم المدينة، صحيفة في وردت كما للدولة الشرعي البناء أركان بعض هذه
يتنزل. ووحيا نبوية وقدوة مايدانيا التشييدعمل حركة بعدها توالت

نزل ماا آخر والمهج والقلوب السإماع في وسإلم عليه الله صلى أرسإى وإذ
أم القرآن مان ْو أي ْل ْلُت (ا أم ْك ُكْم أأ ُكْم أل أن أمْمُت ِدي ْت أأ ُكْم أو ْي أل ِتي أع أم ْع أرِضيُت ِن ُكُم أو أل

أم أ ِلسْإل ًنا ا في للماة العام الشأن تدبير أعمدة آخر أقام ،3) المائدة ِدي
العاشرة ( السنة الوداع حجة في عرفات يوم الرحمة بجبل الغراء خطبته



قوله وضوح على حريصا النعمة، وتمام الدين بكمال مابشرا )، للهجرة
الجمحي خلف بن أماية بن ربيعة باتخاذه رسإالته، وتبليغ صوته، وسإماع
ماشهدا "، :" اصرخ والفينة الفينة بين له قائل صيتا، وكان لخطبته ماسمعا
رسإول فيقولون: بلغ بلغت؟ لهم: ( هل يقول وبلغه، نفسه على سإاماعيه

ماحذرا الغائب) ، مانكم الشاهد فيقول: ليبلغ وسإلم، عليه الله صلى الله
الناس بعد: أيها قائل: (أماا والمناسإبة الفرصة هذه إهدار مان المسلمين

في هذا عاماي بعد ألقاكم ل لعلي أدري ل فإني لكم أبين ماا ماني اسإمعوا
تلقوا أن إلى حرام عليكم وأماوالكم دمااءكم إن الناس أيها هذا، ماوقفي

ربكم...).
هذه في وسإلم عليه الله صلى الكرم الرسإول توجيهات ماعظم كانت

في ورد لما وبلورة وتذكيرا تتميما للماة، العام المار بتدبير ماتعلقة الخطبة
يلي: فيما إيجازه يمكن المدينة). ماما ( وثيقة الولى التأسإيسية الصحيفة

عليه الله صلى بقوله وماساواتهم المسلم المجتمع أعضاء  – وحدة1
خطبته: في وسإلم
تراب مان وآدم لدم كلكم واحد أباكم وإن واحد ربكم إن الناس - أيها

أل بالتقوى، إل فضل عجمي على لعربي وليس أتقاكم، الله عند أكرماكم
الغائب. الشاهد قال: فليبلغ ، قالوا: نعم فاشهد، بلغت....اللهم هل

ًا وجعلناكم وأنثى ذكر مان خلقناكم إنا الناس أيها ( يا يقول الله - إن شعوب
عجمي على لعربي ) فليس أتقاكم الله عند أكرماكم إن لتعارفوا وقبائل
لبيض ول فضل أبيض على لسإود ول فضل عربي على لعجمي ول فضل
. بالتقوى إل فضل أسإود على

الناس وتجيء رقابكم على تحملونها بالدنيا تجيئوا ل قريش ماعشر - يا
ًا الله مان عنكم أغني ل فإني بالخرة، شيئ

الظلم: ونبذ العدل  – تكريس2
ل إنه تظلموا، ل أل تظلموا، ل أل تظلموا، ل أل تعيشوا، ماني - اسإمعوا

وماال ماأثرة دم كل وإن أل مانه، نفس بطيب إل ماسلم امارئ ماال يحل
القياماة. يوم إلى هذه قدماي تحت الجاهلية في كانت
طيب عن إل لخيه ماال لمارئ يحل ول إخوة المؤمانون إنما الناس، - أيها
فاشهد. اللهم بلغت هل أل مانه، نفس
ًا بعدى ترجعن - فل فيكم تركت قد فإني بعض، رقاب بعضكم يضرب كفار

... بلغت هل أل نبيه، وسإنة الله كتاب بعده، تضلوا لن به أخذتم إن ماا
فاشهد. اللهم
ًا عليكم لنسائكم - إن حق. عليهن ولكم حق

حرام عليكم وأعراضكم وأماوالكم فدمااءكم حرام، وبلد حرام يوم - هذا
ماسلم دفعها دفعة وحتى تلقونه، يوم إلى اليوم وهذا اليوم هذا ماثل

ًا ًا، بها يريد ماسلم الناس سإلم مان المسلم ، المسلم مان وسإأخبركم سإوء



وأنفسهم، أماوالهم على الناس أمانه مان والمؤمان ويده، لسانه مان
طاعة في نفسه جاهد مان والمجاهد والذنوب، الخطايا هجر مان والمهاجر

. الله
المؤمان على حرام والمؤمان السيئات، هجر مان ؟ المهاجر مان - وأحدثكم

عليه وعرضه يغتابه، بالغيبة يأكله أن حرام عليه لحمه اليوم، هذا كحرماة
أن حرام عليه ودماه يلطمه، أن حرام عليه ووجهه يخرقه، أن حرام

ًا يدفعه أن حرام عليه وأذاه يظلمه، أن حرام عليه ومااله يسفكه، . دفع
. تعنته دفعة يدفعه أن عليه - وحرام

بينكم حرماتكم : فإن ! قال الله رسإول يا : بلى قالوا ، ؟ حرام اليوم - هذا
المسلمون سإلم مان المسلم ؟ المسلم مان . أنبئكم هذا يوماكم كحرماة

على المسلمون أمانه مان المؤمان ؟ المؤمان مان . أنبئكم ويده لسانه مان
ماما السيئات هجر مان المهاجر ؟ المهاجر مان . أنبئكم وأماوالهم أنفسهم

لحمه اليوم، هذا كحرماة حرام المؤمان على . والمؤمان عليه الله حرم
ووجهه يخرقه، أن حرام عليه وعرضه ويغتابه، بالغيب يأكله أن حرام عليه
يدفعه أن حرام وعليه يؤذيه، أن حرام عليه وأذاه يلطمه، أن حرام عليه
ًا " . يعنته دفع
. عليها ائتمنه مان إلى فليؤدها وديعة عنده كانت مان الناس أيها - يا

هذا كحرماة وأعراضكم وأماوالكم دمااءكم حرم وتعالى تبارك الله - فإن
ول بعدي نبي ل ، غائبكم شاهدكم ليبلغ أل البلد، وهذا الشهر وهذا اليوم

" . اشهد : " اللهم فقال يديه رفع . ثم بعدكم أماة
تجمعها ونظام النسانية ماسيرة في نادر ماثال السإلماية الدولة تأسإيس إن

قيم لبنات وضع فقد والمجتمعات، الدول لنشوء فذ ونموذج السياسإي،
تجاوزها، المعاصرة الدسإتورية الدول أعرق تستطع لم ونظم ومابادئ
الصالحة المواطنة وصفات سإاكنتها، وأصناف الدولة حدود بتقريره

وإشارته والجماعية، الفردية والواجبات للحقوق الدقيق فيها،وتفصيله
التنفيذية. الخدماية الجهزة وبناء الشوروية، الجماعية القرارات اتخاذ للية

الرشد ماسيرة خاتمة كان العام، التدبير لنظام السإلماي التصور تكامال إن
خلق يوم عليه فطرت ماا إلى الناس حياة تعود كي الرض، على البشري

تجتال أن وقبل تقويم أحسن على وذريته آدم وبرأ والرض السموات الله
سإافلين. أسإفل فيردوا الشياطين بعضهم

إليه أشار ماا وهو الحكيم، التنزيل وغاية الخاتمة، النبوة ماهمة كانت هذه
الوداع:( أيها حجة خطبة أول في بقوله وسإلم عليه الله صلى الله رسإول
السماوات الله خلق يوم كهيئته اليوم فهو اسإتدار قد الزماان إن الناس

أولهن حرم أربعة مانها شهرا عشر اثنا الله عند الشهور عدة , وإن والرض
) والمحرم , وذوالحجة , وذوالقعدة وشعبان جمادي بين ماضر رجب



، الله خلقه كما الولى كهيئته اسإتدار قد الوداع حجة في الزماان أن وكما
يد على والتأخير والتقديم والتغيير والتبديل بالنسيء التغيير ناله أن بعد

العربية. الجاهلية
ولدته كيوم الذنب ماغفور نقيا أهله إلى الحاج يرجع أن الحج عاقبة أن وكما
تقويم. أحسن في سإويا مارة أول خلق وكما أماه،

وضعه إلى يعود أن ينبغي المسلمين، لدى العام الشأن تدبير نظام كذلك
والتفاضل والقهر والتحكم السإتبداد ضللت كل وينبذ السوي، الول

الماة ظهور سإبيل والخيرات.وذلك والجاه للسلطة المحتكر الهرماي
الولى. السوية فطرتها ماع المنضبطة الشاهدة

قرآنيا خطابا فيه، التكليفي المار أن الرباني النظام هذا يميز ماا أبرز إن
عن ماسؤولة بصفتها الماة جميع إلى ماوجه كريمة نبوية وتوجيهات حكيما،
إلى عرضية ولو إشارة أي يتضمن لم أنه كما ماشتركة، ماسؤولية أمارها
ماا فيه ليس بل عسكرية، أو إدارية أو كانت سإياسإية فردية قيادة أو رئاسإة

الحل أو للشورى خاص تكتل أو ماعينين أفراد في السلطة اختزال يبيح
ل السإلماي النظام أن يؤكد والمذاهب.ماما الطوائف أو العيان أو والعقد،

أو ماتسلط الناس رؤوس على فيها يقبع التي الرأسإية السياسإية النظم يقر
والسإتبداد السافر السلطاني القهر دعاة مازاعم يدحض ماتسلطون. ماما

المقنع. الديمقراطي
فيها يوزع السلطة، رأسإي ليس المجال هذا في السإلماي النظام إن

ل العدواني النزوع هذا بعض، فوق بعضها طبقات في القوياء، بين النفوذ
. نبذه على تحض النبوية والتعاليم الكريم، القرآن يقره

النطلق بؤرة تحتضن التي التأسإيسية بذرته الحق، السإلماي النظام إن
الموجهة هي العقيدة تشريعات، مان به أتت وماا العقيدة هي فيه

حولها تكونت نبضها ومان العقيدة، كانت البدء في ، والحاكمة والمرشدة
الربانية وشحناتها النبوة دفق مان ثم خاتمة، نبوة الولى الدعوية الحلقة

والذين وأنصارا ماهاجرين للسإلم، الول النتشار ماوجات حلقات انطلقت
الدين. يوم إلى بعدهم مان جاؤوا

انتشارا السإلماي، المجتمع في الهرماي غير الفقي العام التدبير ماثل إن
مان فتكونت الماء، في السماء مان نزل حجر كمثل شورويا، وإجراء دعويا،

الماء، هو الذي الناقل الجسم في الكهربي، نبضه أو المادي اهتزازه
ماوجاتها تتسع حلقات شكل على وماتعاقبة، كثيرة أفقية تضاغطية ماوجات

للحركة المولدة الطاقة تفاعل ماجال هو فضاء مانها كل رأس على فينشأ
الحلقي. والتوسإع
شحناتها وبثت السماء، مان أنزلت التي العقيدة هو هذا ماثالنا في فالحجر
الخاتمة النبوة مان انطلقت ثم النبوة، هو الذي الول ماجالها في الولى
على والتدبيرية الدعوية بفضاءاتها المؤمانين، أجيال حلقات الرباني ونبضها



وتنفيذا. قرارا المساواة قدم
فضاءات أو السإلماي النتشار حلقات مان المشكلة الفضاءات هذه إن

المجال في لها يكون عليها، يطلق أن يمكن ).كما1 ) الشكل الدعوة
فضاءات شكل تتخذ إذ العام، الشأن تدبير قاعدة على آخر دور السياسإي

وماراقبتهم خدماتها رجال وتعيين وتنفيذها، القرارات لتخاذ أخرى
فضاءات حينئذ بذلك وهي الجماعية، الشورى بواسإطة وماحاسإبتهم،

في تمثل كما فيه، الحيوية وعنصر الدولة نظام صلب تشكل شوروية
التماسإك وترشيد الحوزة، وحماية البيضة، عن للدفاع تروسإا الوقت نفس

الماة. داخل والوعي والتكافل والتآزر
واحتكار للتسلط فيه ماجال ل الشوروية، الفضاءات نظام النظام، هذا

الملغية أو المختزلة الطبقات ذات الهرماية بالنظم له التقاء ل كما ، المجد
 ).2 ) الشكل تحتها لمن

عهد عاشه ثم وتعليما، قدوة الخاتمة النبوة عصر عرفه الذي النهج هو ذاك
شويهات عنه الله رضي بكر أبو فيه يحلب الذي الراشدة الخلفة

وطاء بدون الرض على وجهه الله كرم علي الماام فيه وينام العرابيات،
والماء. اليابس بالخبز عنه الله رضي عمر فيه ويكتفي غطاء، أو

نقطة الشوروية، وفضاءاته الربانية وقيمه ومابادئه بخصائصه النظام هذا
إل يقبل ل لذلك والخرة، الدنيا سإعادة فيه الختام ونقطة العقيدة فيه البدء

غني فهو به، ترقع ول وضعية بأنظمة يرقع ل ماساحته، في وحده يكون أن
أنظمة مان يلتمسون والذين والتبضيع، الترويض عن عصي الترقيع، عن

أو لتشويهها المار حقيقة في يسعون إنما الشريعة، تطبق أن اسإتبدادية
الوجود شرعية على ماا نظام يتوفر لم وتحريفها. وماا واسإتغللها توظيفها

أن وكما طبيعته، عن خارج هو بما لمطالبته ماجال فل راشدا، نبويا مانهجا
كذلك تملكها، شرعية لنتفاء المغتصبة الرض ثمار مان تجوز ل الصدقة

الوجود. شرعية فاقد مان السإلماي النظام تطبيق يتعذر
الصحيح التمثيل يفتقد بدونها دعائم أربعة على مارتكز السإلماي النظام إن

للسإلم:
العقيدة. هو الذي السإاس حجر وماصدرها أول، الوجود  – شرعية1
الوجود. شرعية مان المنبثقة التشريع  – شرعية2
التشريع. شرعية مان المنبثقة والتنفيذ التسيير  – شرعية3

وهي والتسيير، والتشريع الوجود شرعية مان المنبثقة الهدف  – شرعية4
الفتح: سإورة  مان28 الية في تعالى بقوله الكريم القرآن عنها عبر التي
أو ُه ِذي (  ّل أل ا أسإ ألُه أأْر أدى أرسُإو ُه ْل ِديِن ِبا ّق أو أح ْل ُه ا أر ِه ْظ ُي ألى ِل ّديِن أع ِه ال ّل أفى ُك أك أو
ِه ّل ًدا ِبال ِهي أل وسإلم عليه الله صلى والرسإول )، أش أقى بقوله: (  ْب ألى أي ِر أع ْه أظ

أْلْرِض ْيُت ا ٍر أب أد أل أما ٍر أو أب ألُه ِإّل أو أخ ْد ّلُه أأ أة ال أم ِل ِم أك أل ِْلسْإ ِعّز ا ٍز ِب ِزي ْو أع ِليٍل ُذّل أأ أذ



ُهُم ِإمّاا ِعّز ّلُه ُي أجّل أعّز ال ُهْم أو ُل أع أيْج أها مِاْن أف ِل ْه ْو أأ ُهْم أأ ّل ِذ أن ُي ُنو ِدي أي أها أف ) أحمد. أل
عنها. ينبثق وماا العقيدة على مارتكزة الدعائم هذه وكل
أشكال ، الراشدة الخلفة سإقوط مانذ ومامارسإة تنظيرا الدولة عرفت لقد

تحسب ل فاسإدة نظم بذلك وهي الركائز، هذه لها تتوفر لم كثيرة
إلهيا يكون أن نظام أي شرعية شروط أول لن السإلم، على تصرفاتها

ربانيا.
العتراف مان ماناص ل كونية وحقيقة وعقل _ شرعا والربوبية اللوهية إن
وقول قلبا توحيدهما بدون امارئ إيمان يتم ل العقيدة مان ركنان – بها

وعمل.

بالعبادة واختصاصه الخالق وحدانية يستوجب اللوهية توحيد كان ولئن
لبد خلق الذي لن بداهة، ذلك ماقتضى مان الربوبية توحيد فإن والتوجه،

شمولية تتضمن للكون إبداعه وشمولية خلق، لما المدبر هو يكون أن
عن صادقا ( الربوبية) تعبيرا اللهي التدبير كان للكائنات. لذلك تدبيره

ِإّن المطلقة اللوهية ُكُم ( ّب ّلُه أر ِذي ال ّل أق ا أل أواِت أخ أما أض الّس ألْر ِة ِفي أوا ّت سِإ
ٍم ّيا أوى ُثّم أأ أت ألى اسْإ أعْرِش أع ْل ّبُر ا أد أر) يونس ُي ألمْا ّبُر3ا أد ُي أر  ( أْلمْا أن ا أماء مِا الّس
ألى أْلْرِض ِإ ْعُرُج ُثّم ا ِه أي ْي أل ْد5 ...) السجدة ِإ أق أل أو أنا  ( ْق أل ُكْم أخ أق ْو أع أف ْب أق أسإ ِئ أرا أط
أماا ّنا أو ْلِق أعِن ُك أخ ْل أن ا ِلي ِف ِذي ،17 ) المؤمانون أغا ّل ْلُك ألُه (ا أواِت مُا أما الّس

أْلْرِض ألْم أوا ْذ أو ّتِخ ًدا أي أل ألْم أو ُكن أو ِريٌك ّلُه أي ْلِك ِفي أش ْلُم أق ا أل أخ ٍء ُكّل أو أشْي
ُه أر ّد أق ِديًرا) الفرقان أف ْق .2 أت

الخلفة سإقوط عقب المسلمون عرفه ماا أن تأكد الزاوية هذه مان
ماع انسجاماا صفاته أبرز في الرباني المنهج تمثل ل ، نظم مان الراشدة

انتفاء عليها تنعكس فيها الربانية صفة انتفاء لن للحياة، العام السير ربانية
للحياة. نظاماا للسإلم لنتسابها

بين دليل العام التدبير ربانية تشخيص عن السياسإية النظمة هذه عجز إن
لعباده. وجل عز الله اختاره الذي النهج عن المروق على
مانذ البشرية، على الكارثة وقع له كان الربانية عن الفسوق هذا

بعض. على بعضها وتعالى لنانيتها اسإتسلمت
غير وطموحا للذات، وعبادة ونرجسية تعاليا المار أول ينشأ السإتبداد إن

ماا، شعب على السيطرة للمستبد تم إذا حتى الغير، في للتحكم ماشروع
الطبقة أو القبيلة أو السإرة باسإم قوماه، واسإتخف وجبروته، تألهه فرض

الحزب. أو

على ثم القطري الصعيد على ويتضخم ويستفحل السإتبداد ينشأ هكذا
على اسإتبدت أنظمة نماذج العربية المنطقة في العالمي...ولنا الصعيد

على أماا عموماتها، وأبناء جيرانها على للسإتبداد انتقلت ثم شعوبها،
وانتهى فرديا طموحا بدأ الذي النازي التسلط نموذج فلنا العالمي الصعيد



واليابس. الخضر أحرقتا عالميتين بحربين
والسلم والفضيلة الخير ينشر ربانيا يكون أن إماا العام التدبير مانهج إن

مان خلقا واحدة وأم واحد أب إلى المنتسبة والخوة والعدالة والرخاء
بشريا يكون أن وإماا ونساء، كثيرا رجال مانها وجل عز الله بث واحدة نفس
ْقُي الشقاء وثماره العدوانية، سإمته أسإ ودماوع المظلوماين دمااء زرعه و

والمحروماين. الثكالى
الطوعي الرادي التوحيد يقابلها أن ينبغي العباد لرب المطلقة اللوهية إن

الفردية للحياة بمناهجها السماوية للرسإالة المطلق الخضوع في المتجلي
أو المؤمانين، حياة في العام التدبير ربانية عليه نطلق ماا وذلك والجماعية،

المنشود. السإلماي للنظام الوجود شرعية
الثالث المبحث
السإلماية الدولة في التشريع

أر أفقيًة شورويًة فضاءاٍت السإلماية الخلفة شكل كان إذا هرماية، غي
تعالى قوله هو النظام هذا جوهر فإن وحوله، العقدي ماركزها مان مانبعثًة

ُكن عمران آل سإورة  مان104 الية في أت ْل أو ُكْم ( أن ُأمّاٌة مّان ُعو ْد ألى أي ِر ِإ ْي أخ ْل ا
أن ْأمُاُرو أي ْعُروِف أو أم ْل أن ِبا ْو أه ْن أي ِر أعِن أو أك ْلُمن أك ا ِئ أل ْو ُأ أن ُهُم أو ِلُحو ْف ْلُم هدفه أماا )، ا

أو سإورة  مان28الية في وجل عز فقوله ُه ِذي الفتح:(  ّل أل ا أسإ ألُه أأْر أرسُإو
أدى ُه ْل ِديِن ِبا ّق أو أح ْل ُه ا أر ِه ْظ ُي ألى ِل ّديِن أع ِه ال ّل أفى ُك أك ِه أو ّل ًدا ِبال ِهي ). أش
شكل أقانيم، ثلثة في للسإلم السياسإي الكيان تختزلن اليتان هاتان
وماا الخير إلى الدعوة وهو رسإالتها وجوهر الشاهدة، الماة وهو الدولة

الظهور هي التي سإيرها مانكر،وغاية عن ونهي بمعروف أمار مان يستتبعها
لله. كله الدين ويكون فتنة تكون ل حتى الخيري

" تعالى قوله " في " مان حرف أن لغويا، بناء كلها المعاني هذه يؤكد
مان " لفلن ماثل يقال كأن للتبيين، هو وإنما للتبعيض " ليس مانكم ولتكن
أوجب الله أن شرعا يوضحها كما له، جنود أولده جميع أن " أي جند أولده

إذا إل تاماة الدعوة هذه تحصل ول الماة، أفراد كل على الخير إلى الدعوة
هذا على تعالى عقب ولذلك ماتعاونة، ماتحابة ماتحدة ماتآلفة أماتها كانت
أ بقوله المار أول ْا ( ُنو ُكو أن أت ِذي ّل ْا أكا ُقو أفّر ْا أت ُفو أل أت ِد مِان أواْخ ْع ُهُم أماا أب أناُت أجاء ّي أب ْل ا

أك ِئ أل ْو ُأ ُهْم أو أذاٌب أل ِظيٌم أع .105 عمران ) آل أع
وتأسإيا وعمل قول النبوية بالسنة مابينا الماة هذه بتأسإيس اللهي المار إن

كثيرة بإشارات وماعززا بينهما، وماا الوداع حجة وخطبة المدينة بوثيقة
تعالى: قوله ماثل الكريم، القرآن سإور ثنايا في مانبثة

ُتْم ُكن أر (  ْي ٍة أخ أجْت ُأمّا ِر ّناِس ُأْخ أن ِلل ْأمُاُرو ْعُروِف أت أم ْل أن ِبا ْو أه ْن أت ِر أعِن أو أك ْلُمن ا
أن ُنو ْؤمِا ُت ِه أو ّل .110 عمران ) آل ِبال
أومِاّمْن أنا (  ْق أل أن ُأمّاٌة أخ ُدو ْه ّق أي أح ْل ِه ِبا ِب أن أو ُلو ِد ْع .181 ) العراف أي

ِإّن ِه ( ِذ ُكْم أه ُت ًة ُأمّاًة ُأمّا أد أنا أواِح أأ ُكْم أو ّب ُدوِن أر ُب ْع .92 ) النبياء أفا



أد أع أو ّلُه ( أن ال ِذي ّل ُنوا ا أما ُكْم آ ُلوا مِان أعِم أحاِت أو ِل ُهم الّصا ّن أف ِل أتْخ أيْس أْلْرِض ِفي أل أما ا أك
أف أل أتْخ أن اسْإ ِذي ّل ِهْم مِان ا ِل ْب أنّن أق ّك أم ُي أل ُهْم أو ُهُم أل أن ِذي ِدي ّل أضى ا أت ُهْم اْر ُهم أل ّن أل ّد أب ُي أل أو

ِد مّان ْع ِهْم أب ِف ْو ًنا أخ ِني أأمْا أن ُدو ُب ْع أن أل أي ُكو ِر ًئا ِبي ُيْش ْي أمان أش أر أو أف أد أك ْع أك أب ِل أذ
أك ِئ أل ْو ُأ أن ُهُم أف ُقو أفاسِإ ْل .55 ) النور ا

الصيل ماعناه السياقات هذه " في " الماة لفظ على يضفي ذلك كل
ووجهة واحد حياة ومانهج واحد مانطلق ذات واحدة جماعة في ماشخصا

عن وينفي ونظمها، ومابادئها بقيمها الشاهدة الدولة هي واحدة، سإير
أو حقيقيا كان سإواء ماتوهم، لفظي اشتراك " الماة" كل القرآني التعبير
شرعيا. أو ماجازيا

التي دولتها نهوض حتمية هو واحد مادلول له الماة هذه قيام وجوب إن
ل القرآنية الهداف كانت وإذا ماهام؛ مان بها نيط ماا تنفيذ على تشرف
النظام هذا تشخيص فإن السإلماي، السياسإي النظام بتأسإيس إل تتحقق

واجب. فهو به إل الواجب يتم ل وماا واجب، الرض على كيان في
جعل لها، تدبيريا عقديا وكيانا للحياة، ماتكامال مانهجا باعتباره السإلم إن

وتحمى الدين له يتم ول به، إل أمار له يستقيم ل مانه جزءا الدولة قيام
شكل الرض سإطح على ظاهرا السياسإي نظاماه بوجود إل بيضته

في جميعا أعضاؤها يشارك ماوحدة، عدل أماة في وماشخصا وماضمونا،
أي ماع يتعارض وهذا والمحاسإبة، والمراقبة والتنفيذ والتسيير التقرير

بما وماهدد والتحلل، للفساد ماعرض شعبه، عن ماعزول فوقي وضعي نظام
انحراف مان وارثا، أو ماعينا أو كان مانتخبا رئيسه أمار إليه يؤول أن يحتمل
طارئ. أو أصيل
السابق، المبحث في شرحه تم قد وبناء هيكلة الدولة هذه نظام كان ولئن
لجميع العام المطلق الخير إلى الدعوة وهو فيه، الجوهري الجانب فإن

وعدالة وحرية وتنمية وتطويرا وتقنينا وتنظيما وماعامالة عبادة البشر
التي السإتبداد عهود طيلة وفقهي ماذهبي نزاع ماحل ظل قد وماساواة،

مانها ينفذ ثغرة حاليا هو الراشدة. بل الخلفة سإقوط مانذ الماة على خيمت
مانها ويمالئ وماستوردة، ماحلية والنحل الملل ضللت نحو المارقون

وخارجيا. داخليا القوة ماراكز والهمم النفوس ضعفة
ماا لحقاق والسبر، والنقد البحث مان نصيبه الجانب هذا إيفاء وجب لذلك

وتلبيس. خلط أو تدليس أو غبش مان شابه ماا واسإتبعاد حق، مان به

هذا ماهمة العبارة بصريح " توضح " الماة/ الدولة بإقاماة المار آية إن
وتجارة واقتصادا اجتماعا البشرية خير وهي الموحد، السياسإي الكيان

ماا وذلك وندية، وماساواة ومانعة ذاتيا، واكتفاء مانازعات وفض وعلقات
تعالى الله شرفها التي الناس، على الشهادة لمرتبة المحمدية الماة أهل
أك سإورة  مان143 الية في بقوله بها ِل أذ أك أو ُكْم البقرة: ( أنا ْل أع ًطا ُأمّاًة أج أسإ أو



ْا ُنو ُكو أت أداء ّل أه ألى ُش ّناِس أع أن ال ُكو أي ُكْم الّرسُإوُل أو ْي أل ًدا أع ِهي كونها فرتب )، أش
الشرط، على الجزاء ترتيب عدل، أي "، " وسإطا صيرورتها على شاهدة

وغيرها. نفسها في وخيرة عادلة تكون أن يستوجب بالشهادة قياماها لن
هذا ماستوى في الجاماع نظاماها يكون أن توجب هذه الشهادة درجة إن

وهم: الخرة، شهود رابع به وضعت وقد سإيما ل اللهي، التكريم
أجاءْت الملئكة أو ْفٍس ُكّل ( أها أن أع ٌق مّا ِئ ٌد أسإا ِهي أش ِكِن ،21 ) ق أو ّل ّلُه ( ُد ال أه أيْش

أما أل ِب أز أك أأن ْي أل ألُه ِإ أز ِه أأن ْلِم ِع أكُة ِب ِئ أملَ ْل أن أوا ُدو أه أفى أيْش أك ِه أو ّل ًدا ِبال ِهي ) النساء أش
166.

ُكنُت والسلم الصلة عليهم النبياء أو ِهْم (  ْي أل ًدا أع ِهي ِهْم ُدمْاُت مّاا أش ) ِفي
.117 المائدة
أم صاحبها على الجوارح شهادة ْو أي ُد ( أه ِهْم أتْش ْي أل ُهْم أع ُت أن ْلِس ِهْم أأ ِدي ْي أأ ُهم أو ُل أأْرُج أو

أما ُنوا ِب أن أكا ُلو أم ْع .24 ) النور أي
أك وسإلم عليه الله صلى ماحمد أماة شهادة ِل أذ أك أو ُكْم ( أنا ْل أع ًطا ُأمّاًة أج أسإ أو
ْا ُنو ُكو أت أداء ّل أه ألى ُش ّناِس أع أن ال ُكو أي ُكْم الّرسُإوُل أو ْي أل ًدا أع ِهي .143 ) البقرة أش

والفضيلة اليمان وقيم والحق العدل ركائز على الشاهدة الدولة إقاماة إن
والتصنيف والنقد والسبر للفهم ماراجعة إعادة إلى اليوم الحاجة أشد في

اسإتحدث وماا والمكان، الزماان ماستجدات يناسإب بما والتحيين، والتقنين
اسإتبعد وقد سإيما ل النسان، وتقاليد المجتمع وعادات الحياة نظم مان

علمائه انكفاء عقب السياسإي الشأن عن مابكرا السإلماي التشريع
وماعامالة عبادة الفردي بالشأن الخاص الفقهي البحث زوايا في ماكرهين
وأخلقا. وعلقات

علمائنا بجهود السإتهانة أو السإلماي الفقه إلغاء يعني ل الواقع هذا لكن
مانصف، أو عاقل بهذا يقول ل الماضية، قرنا عشر الربعة طيلة البرار
ماثيلها ندر وماأثرة مافخرة نقد، مان له يوجه قد ماا رغم على الفقهي فتراثنا

والتنقيب البحث لوسإائل تطوير مان أنجزه وماا والشعوب، المام بين
العام الشأن تنظيم ماجال في فعالة أداة يعد والتدوين والسإتنباط

النصوص إلى المستندة الشرعية الحكام بمختلف وتزويده والخاص،
التحديث عاصفة أن إل وأماارات؛ وقواعد وقياسإا اسإتدلل وتلميحا، تصريحا
مان أحدثت قد ونظما، وبيئة بشرا زمااننا نالت التي والتطوير والتغيير

ماا الوضاع مان وأنشأت جديدة، أقضية إلى احتاج ماا المعقدة المشكلت
رشد ماحاولت والتماس ماتخيلة، أو ماتوقعة تكن لم سإاحات ارتياد فرض
ْلنا وماا وغايات، ماهام مان بنا نيط لما يؤهل وواجبات. تكاليف مان ُحّم

رغم على العام، الشأن تدبير ماجال في يحتفظ السإلماي الفقه إن
يجمل ول عنه التغاضي يجوز ل بما السإتبداد، حكام قبل مان اسإتضعافه
الكتاب مان المستنبطة والتشريعات الحكام مان اسإتثماره، عن العراض

كثير تنزيل أن إل ماعهما، تتعارض ل التي أو عليهما المحمولة أو والسنة



كثير إلى وماحتاج المنال، صعب وحال وماكانا زماانا عصرنا واقع على مانها
الفعال. المتأني الجهد مان

العصرية الحياة مان ونماذج وماستحدثة، جديدة أخرى حالت أن كما
وترتيب تصنيفها أو تنظيمها أو فيها للقضاء المرء يجد يكاد ل مابتدعة،
ضبطه وقواعد وفروعه وأصوله نصوصه الفقه في مارجعا أوضاعها

مانها كثير دراسإة في اجتهد قد كلها المذاهب فقه كان وإن واسإتنباطه،
ضمن شرعيةوداخلة رآها أحكاماا أمارها في اعترضه ماما للعديد واسإتنبط
واشتداد المذهبي الفقهي الخلف وتيرة مان رفع ماما الخمسة، الحكام
حولها. والمناظرة الجدل

وله الطراف ماتشعب الكناف واسإع كونه اتساعا الخلف هذا شقة وزاد
والصولوالقواعد والفقه ، والحديث ، القرآن كعلوم ، علوم بعدة صلة

له أن كما ، والمناظرة والبحث والمنطق ، والترجيح والتعارض ، الفقهية
ًا الماة بواقع ارتباطا ًا سإياسإي ًا واجتماعي . واقتصادي

المسلمين ( واضطرار الرسإول وفاة بعد نشأ ماا أول الخلف هذا نشأ لقد
أحكام أو ، بالتعارض بعضها يوهم نصوص مان قضايا أحكام لسإتنباط

في . فالخلف ماعين حكم والسنة الكتاب في لها ليس بأن توهم حوادث
ً عليها والحمل النصوص فهم على مابنيا كان العهد هذا ًا حمل ًا عفوي ، تلقائي
. النصوص إلى المستند الصحابة إجماع ذلك إلى أضيف ثم
علم فنشأ ، الخر تلو واحدا التشريع أدوار تتابعت الصحابة جيل بعد ثم

والحوادث ماتناهية النصوص لن الحوادث، بكثرة السإتنباط واتسع الفقه
بن كسعيد الفتوى على التابعين مان طائفة وعكف ؛ ماتناهية غير ماتجددة

في ماعتمدين ، بالعراق النخعي وإبراهيم وعلقمة المدينة في المسيب
بعضهم ينهج ، وفتاواهم الصحابة وإجماع والسنة الكتاب على اسإتنباطاتهم

. نص يكن لم إن نهجالمصلحة آخرون وينهج ، القياس نهج
طرق وتميزت الجتهاد أسإاليب فاتضحت ، المجتهدين الئمة عصر بزغ ثم

ًا الئمة بين الخلف واتسع السإتدلل ثم حنيفة أبو . فكان لمناهجهم تبع
عنهما. الله رضي ماالك

في وماناهجه العلم ماقاصد فجمع – عنه الله رضي – الشافعي جاء ثم
ورسإم ورتبها السإتنباط قواعد صنف مان أول بذلك وكان ، الرسإالة
، مانه بغريب ليس وهذا ؛ وماالك النعمان مانهجي بين فيها وجمع ، ماعالمها

التباع فيه اختلف لما اعتبار ول ، البر وابنهما سإرهما ووارث تلميذهما فهو
. الود بأسإباب عصف ،وتوتر حده تجاوز بعنف بينهم وشجر

، والفروعيين المتكلمين مادرسإتي قبل مان العلم هذا تطور تتابع ثم
" علم هو جديد علم نشوء إلى فيه والتصنيف والتأليف الحوار وارتقى
إيراد كيفية به يعرف علم وهو ، والمناظرة المنطق على " المبني الخلف



. القطعية البراهين بإيراد الدلة وقوادح الشبه ودفع ، الشرعية الحجج
الفقهية المسائل أعيان في ماناظرات الخلفيين الفقهاء بين فدارت

ًا وفتح المدارك ووسإع العقول شحذ ماما ، أئمتهم إلى المنسوبة آفاق
والقتصادية الجتماعية المشاكل دقائق وفهم ، والتنظير للتشريع

ًا والسياسإية النسانية تاريخ مادار على السإلماي الفقه لغير يتيسر لم فهم
.

وتوقف ، والمجتمع الحكم نظم انهيار ماحنة ، الماة طريق تعترض لم ولو
حياة في شأن السإلماي للفقه لكان ، والجتهاد والفكر العلم حركة

ذلك . وماع ونحلها وماللها واتجاهاتها أديانها اختلف على المعاصرة البشرية
قوانين – ماعظمها أن يتضح الحالية الغرب لتشريعات ماراجعة بأدنى ،

ً السإلماي بالفقه ماتأثر ، – إجرائية وماساطر ًا أصول وقواعد وفروع
. وماناهج
العملية الشرعية الحكام في الخلف ماجالت اسإتعرضنا ماا إذا ونحن

ل أنها ألفينا ، المتعاقبة التشريع ماراحل مادار على ، وأسإبابه المستنبطة
: الحكام مان صنفين عن تخرج تكاد

ًا النقلية الدلة هي نصوص إلى راجع صنف ًا وسإنًة كتاب ً أو ، وإجماع حمل
. بالقياس عليها

، والقياس والجماع والسنة الكتاب سإوى ماا هي أماارات إلى راجع صنف
المرسإلة والمصلحة وفتحها الذرائع وسإد والسإتصحاب السإتحسان ماثل

، القوي الخفي القياس إلى الضعيف الجلي القياس عن والعدول والعرف،
. الخمسين تصل تكاد أماارات مان ذلك سإوى وماا
: فيه الخلف أسإباب أهم فمن الول الصنف أماا

على دل ماا هو الدللة قطعي . فالنص وظنيتها النصوص دللة - قطعية
ً يحتمل ول ، مانه فهمه ماتعين ماعنى . مانه غيره لفهم ماجال ول ، تأويل

ً يكون ماا هو الدللة ظني والنص . واحد ماعنى مان لكثر ماحتمل
عليه الله صلى الرسإول يحكم أن ماثل بالتعارض الموهمة - النصوص

ًا وسإلم ًا ، حالة في حكم . أخرى حالة في ذاتها للمسألة بالنسبة آخر وحكم
الحالتين باختلف الحكمين لختلف تعارض ول ، التعارض المجتهد فيتوهم

.
ً حنبل . فابن ونقدها وسإبرها الحاد أخبار قبول في الفقيه - مانهج ماثل

ًا ولو الحاد بخبر يستغني يشترط وماالك ، والرأي القياس عن ضعيف
قطعية الحاد يعتبرون والظاهرية ، المدينة أهل لعمل الصحيح ماوافقة
. والعمل العقيدة في اليقين العلم توجب

ًا أو طريقتين الشرع يبين - قد والخذ ، الشرعية التصرفات لبعض طرق
ّي ًا المجتهدين بعض . فيتوهم جائز مانها بأ . الطرق هذه بين تعارض

. الفقيه به يعلم لم نسخ وقوع بسبب الخلف يكون - قد



يراد عام وآخر ، العموم به يراد عام لفظ والسنة الكتاب في يرد - قد
التعارض اللفاظ ظاهر مان فيبدو الخصوص بصيغة يرد وقد ، بهالخصوص

تعارض. ول
ًا النصوص ألفاظ تناول - كيفية مان نصها وتمييز ، وتأويلها ، وسإنًة كتاب
. مابينها مان ،وماجملها ماشكلها مان وخفيها ، مافسرها مان وماحكمها ظاهرها

مافهوم أو النص بإشارة هي وهل اللفاظ دللت تعيين في - الختلف
أو ، اللقب مافهوم أو ، المخالفة أو ، القتضاء أو الولى أو الموافقة
اللفظ في الشمول دللة حيث مان أو ، الغاية أو ، الشرط أو ، الوصف

العام تخصيص وكيفية وماجازا حقيقة وماقيدا، ماطلقا ، وخاصا عاماا
المصلحة. القياسإأو أو الحاد أو بالمتواتر
في أو الواحدة اللفظة ماوضوع في الشتراك جهة مان العارض - الخلف

اللفاظ تركيب حيث مان أو وغيره، إعراب مان لها تعرض التي أحوالها
بعض. على بعضها وبناء
. بل السإلماي الفقه في عيبا ليست الختلف ماجال في الشمولية وهذه

. ومان وحال وماكان زماان لكل وصلحيته ومارونته كماله ماميزات مان هي
الذي ونبيه ، أديان مان سإبقه ماا نسخ الذي ودينه الربانية شريعته خصائص

القياماة يوم إلى عليهم أو للناس حجة هي التي وأحكاماه ، النبوة به ختمت
.

الدلة سإوى ماا إلى الراجعة الفقهية السإتنباطات : مان الثاني الصنف أماا
ًا ، الصلية ًا وسإنًة كتاب ًا وإجماع أول نشير أن مان أماره في فلبد ، وقياسإ

مانه، أشد وآخر ماتشدد نموذج فيه، السإتنباط طرق نموذجينلختلف إلى
والظاهري. الحنبلي المذهبين مانهجا وهما
تناول في حرفية الربعة المذاهب أشد يعد الحنبلي المذهب أن ذلك

ًا ، والجماع والسنة الكتاب الشرعية والحيل الرأي مان وفرار
ويفضلون ، الضرورة عند إل يقيسون ل فقهاءه إن حتى ؛ والسإتحسان

ثلثة عندهم الشرع . وأدلة الضعيف الخبر أو الحاد خبر القياس على
: ثلثة عندهم . والصل حال واسإتصحاب ، أصل ومافهوم ، : أصل أضرب
: ماجمل ضربان عندهم . والكتاب الماة وإجماع ، والسنة ، الكتاب

. عنه ومانقولة ( ، النبي مان : ماسموعة ضربان . والسنة ومافصل
. وفعل قول ، وآحاد عنه( : ماتواتر والمنقول

ًا أكثر فهو الظاهري المذهب أماا مان الصنف هذا في الحنابلة مان تشدد
وينكر ، الصحابة وإجماع والسنة بالكتاب إل يعترف ل لنه ؛ السإتدلل

، المدينة أهل وعمل ، الذرائع وسإد ، والسإتحسان والتقليد القياس
وفقهاؤه ؛ … الماارات مان ذلك حكم في وماا ، المرسإلة والمصالح
والسنة الكتاب مان فهموه ماا على الدلة لهذه رفضهم في يستندون



. والمعقول الصحابة وإجماع
أول تعالى قوله الكتاب فمن ْقُف : (  أس ماا أت ْي ِه ألِك أل ْلٌم( السإراء ِب  .36 ِع

ّيها : ( يا تعالى وقوله أن أأ ْي ِذ ّل ُنوا ا أما ّدمُاوا ل آ أق أن ُت ْي ْي أب أد ِه أي ِه الل ِل ْو أرسُإ أو
 .1 (الحجرات

أأْن تعالى وقوله أو ُلوا (  ُقو ألى أت ِه أع أن ل أماا الل ْو ألُم ْع  .33 ( العراف أت
ًا وحد ، تضيعوها فل فرائض فرض الله : قوله( :" إن السنة ومان فل حدود

غير بكم رحمة أشياء عن وسإكت ، تنتهكوها فل أشياء عن ونهى ، تعتدوها
" . عنها تبحثوا فل نسيان

ماسائلهم بكثرة قبلكم مان الذين هلك فإنما ، تركتكم ماا وقوله( : " ذروني
مانه فاتوا به أمارتكم وماا فاجتنبوه عنه نهيتكم . ماا أنبيائهم على واختلفهم

المسانيد ( جاماع – الخشني ثعلبة أبي عن الول " . الحديث اسإتطعتم ماا
. وماسلم البخاري رواه الثاني  ) . والحديث13/454 والسنن

ًا أن الجماع ومان فاعتبر ، الباقون وسإكت الرأي ذم قد الصحابة مان كثير
ًا هذا سإماء : ( أي - قوله عنه الله - رضي بكر أبي عن نقل . وقد إجماع

رضي عمر ) . وقال برأيي الله كتاب في قلت إذا تقلني أرض وأي تظلني
الحاديث أعيتهم ، السنن أعداء فإنهم الرأي وأصحاب : ( إياكم عنه الله
) . وأضلوا فضلوا بالرأي فقالوا ، يحفظوها أن

القرآن في والخلف المنازعة ذم تعالى الله أن عندهم المعقول ومان
أأْن وجل عز فقال والتشتت الفرقة عن ونهانا ، الكريم ْيُموا : (  ِق أن أأ ْي ّد أول ال
ُقوا أفّر أت ِه أت ْي الله غير عند مان كان لو القرآن  . وصريح13 ( الشورى ِف
ًا اختلفا فيه لوجدوا ، ظهوره وعدم الحق اشتباه سإببه الختلف لن ، كثير
اشتباه يتضمن . والقياس والباطل الحق بين يفرق الذي العلم لنعدام

إليه والتحاكم ، بشري تشريع فهو ، الله غير مان لنه ظهوره وعدم الحق
أأْم الله أنزل ماا بغير تشريع ُهْم . (  ُء أل أركا ُعوا ُش أر ُهْم أش أن أل ْيِن مِا ّد ألْم ماا ال

أذْن ْأ ِه أي ُذوا21 ( . الشورى اللُه ِب أخ ّت ِا ُهْم  . (  أر ُهْم أأْحبا أن ْهبا ًا أوُر ْوِن مِاْن أأْرباب ُد
ِه وقد القياس تبطل : ( كيف الظاهري داود سإئل  . وقد31 ( التوبة الل
السإتحسان إبطال في الشافعي أدلة : ( أخذت ) فقال ؟ الشافعي به أخذ

) . القياس تبطل فوجدتها
أو ماباشرة، النصوص مان المستنبط الجتهاد ماعا، الصنفين هذين إن

مان ذلك سإوى ماا إلى الراجع والجتهاد وقياسإا، إجماعا إليها بالسإتناد
يمثلن المعاصرة، المستجدة القضايا في سإيما ل فيها، المختلف الماارات

سإرعة وتقتضي السإلماية الدولة ماشروع تواجه تشريعية ماعضلة أكبر
فيها. والحسم البث
المبني السإلماي الفقه تحيين بضرورة أولهما المتعلقة المعضلتان، هاتان
)، النصي التشريع ( مانطقة عليه نطلق أن يمكن ماا وهو النصوص، على

الفردية التصرفات ماجال في النصوص خارج بالجتهاد ثانيتهما والمتعلقة



ماا هما )، التشريعي الفراغ ( مانطقة تسميته يمكن ماا أو العام والتدبير
واللبس الغموض وتجلية أمارهما، لسإتقصاء عليهما الجهد تركيز ينبغي

تعالى. الله بإذن التاليين المبحثين فحوى وذلك عنهما،
الرابع المبحث
النصي التشريع مانطقة

قاماعة؟ ماذهبية دولة أم جاماعة إسإلماية دولة

عليها تحمل أو النصوص مان تستنبط التي الحكام النصي التشريع يعني
الفقهية، والقواعد الماارات ماختلف على بالعتماد أو ، والجماع بالقياس
وغيرها... والمخالفة الموافقة ومافاهيم اللفظية السياقات وضروب

الحكام إطار في تنظم ماثلها، ندر التي التشريعية الثروة هذه
مان شاسإعة وإباحة) ماساحات وندبا وكراهة وتحريما الخمسة( إيجابا

وقوانين والجماعية، الفردية والسلوكيات والعلقات والمعامالت العبادات
أكثر السإلماي الفقه يجعل ماا وهو والحروب، والقضاء والقتصاد التجارة
والتشذيب بالتطوير تتبعته إذا الحقب، عبر المتجددة للحياة قابلية

ماخلصة. صادقة وأفئدة نيرة عقول والتهذيب
أول، المذاهب بين بالخلف ماتعلقة شوائب حاليا تعتوره التشريع هذا أن إل

في بنوده ببعض العمل يجعل ماما ثانيا، الواحد المذهب داخل والختلف
ذات جاماعة، إسإلماية دولة في تطبيقه أريد ماا إذا نظر ماحل الحالي شكله
ماتعلق سإؤال أخطر يثار حينئذ ماختلفة؛ دينية ومارجعيات ماذهبية تعددية
ماذهبية لدولة فيها يشرع وهل فيها، التشريع مان والغاية الدولة هذه بهوية

جاماعة؟ إسإلماية لدولة أم الحنفية، العثمانية الخلفة في الشأن كان كما
أصوليا يؤدي ل المسلمين بين الحالي والطائفي المذهبي التمزق إن

على حاليا نراه ماا وهو طائفية، أو ماذهبية دولة إلى إل وتشريعيا وفقهيا
المااماية اليرانية الجمهورية ماقدماتها في كثيرة إسإلماية أقطار صعيد

المالكي. والمغرب الحنبلية، السعودية العربية والمملكة
في تنتصب النصي، التشريع حالت أغلب في عائقا تنتصب المعضلة هذه

الشأن تدبير وفضاءات الفتوى، وسإاحة القضاء ومايدان الجتهاد ماجال
السإتنباط، وماناهج والفروع للصول التقعيد عند قرنها يذر كما العام،

والمعامالت. العبادات وأحكام

) ماثل والشام ماصر أقدماين( ماماليك حكاماا حملت التي هي الشكالية هذه
بكل خاص للصلة ومانبر ولية، كل في ماذهب لكل قاض اتخاذ على

المذاهب بعدد الواحدة الصلة فيه تعاد حينئذ المكي الحرم فكان طائفة،
وإباضية.... وإمااماية وحنبلية وشافعية وحنبلية ماالكية إليه، الوافدة

السإلماية الدولة لدى النصي التشريع ماجال في بحدة يبرز الشكال نفس
مان لكثير واحد حكم على التفاق يتعذر إذ المذاهب، ماتعددة الجاماعة



والختلف الخلف ماصادر لن لها، التشريع يراد التي الخلفية القضايا
المذهبي: التشريع مافاصل كافة في تتجلى
وقد سإيما وتفسيره،ل الكريم القرآن ماع التعامال ماناهج في أول تتجلى

مالتمسا ، غيره اجتهادات لنقض أداة للقرآن فهمه مان ماذهب كل اتخذ
بين التنافي شقة فاتسعت اجتهاده، وتعزز رأيه تؤيد التي الحجة

نطلق أن يمكن ماا السإلماية التشريعية المدارس بين ونشأ التشريعات،
التشريعي تفسيره ماذهب لكل وصار "؛ التشريعي " التهادم ماصطلح عليه

غيره: إلى ماعه يرجع ل به الخاص
على بن أحمد بكر " لبي القرآن " أحكام التشريعية تفاسإيرها مان للحنفية
الجصاص. الرازي

العربي بن الله عبد بن ماحمد بكر " لبي القرآن " أحكام وللمالكية
الشبيلي. المعافري
تيمية. بن والتنزيل" لحمد المتشابه في " الكليل وللحنابلة

الهراسإي) . ( الكيا الطبري الحسن " لبي القرآن " أحكام وللشافعية
بن الحسين بن الحكام" لمحمد آيات شرح في المرام "مانتهى وللزيدية
القاسإم.

السيوري. القرآن" للمقداد فقه في الفرقان "كنز وللجعفرية
الهواري المحكم بن هود للشيخ العزيز الله كتاب تفسير وللباضية

أن رغم وعلى يحصر، أن مان أكثر فيه فالختلف النبوي الحديث ماجال أماا
في المحدثين مان وأفذاذا ودقائقه، غواماضه حرروا قد العلماء مان جهابذة

أسإانيده ومايز للفهام قربه ماا المضنية الجهود مان بذلوا قد عصر كل
شقته زالت ماا فيه الخلف فإن سإقيمها، مان وقويها عليلها، مان صحيحها
لدى نصوصه مان كثير إلى المستندة التشريعية والحكام ماتسعة،

وتفريعا. تأصيل ماتهادماة ماختلفة المذاهب
القدرة ول المتعارضة، الجتهادات هذه نقض حق لنفسي أزعم ل أنا

ماخطئا، أو ماصيبا أجره له نيته صدقت إن ماجتهد فكل ذلك، على والجرأة
إلى الشارة مان الهدف لكن وسإلم، عليه الله صلى المعصوم عن ورد كما
السإلماية الدولة نظام في تأثيرها إلى التنبيه هو التشريعية الحالة هذه

الجاماعة.
أمار والسنة، الكتاب نصوص مان السإتنباط طرق اختلف زاد كذلك

وتعقيدا. إشكال النصي التشريع
والسنة الكتاب مان الخذ في به خاص نهج على يسير ماالك الماام كان فقد

رواية في اشترطه ماا وعلى والجماع، المدينة أهل عمل إلى بالسإتناد
وعلى المدينة، أهل عمل يخالف وأل عمل، يصحبه أن ضرورة مان الحديث

بإطلق. التابعي وتابعي التابعي مارسإل ، المرسإل قبوله
فإن الصحابة، عليه أجمع وماا والسنة الكتاب فمنهجه حنيفة أبو الماام أماا



وتابعي التابعي برأي يأخذ ول عنها، يخرج ل آرائهم مان تخير يجمعوا لم
بالقياس الخذ في أسإلوبه له كان كما ماثله، رجال يراهم لنه التابعي

ماشهور، خبر أو قطعي إل يخصصه ل قطعيا العام واعتبار والسإتحسان
إلى فيها يشترط فكان الحاد أحاديث أماا ظنيا، صار بأحدهما خصص فإن

أبي رواية رده كشأن روايته، عمله يخالف أل وعدالته بالراوي الثقة جانب
بالتراب، إحداهن سإبعا يغسله أن أحد إناء في ولغ إذا الكلب في هريرة

سإواء عنده فمقبول المرسإل أماا به، يعمل ل كان هريرة أبا الراوي لن
التابعي. تابعي أو للتابعي مارسإل كان

ورسإم ورتبها السإتنباط قواعد صنف مان أول هو الذي الشافعي الماام أماا
ويعد المرسإلة، بالمصالح يأخذ ول السإتحسان يرد كان فقد ماعالمها،

ماا إل الحاد أخبار مان يأخذ ول الله، أنزل ماا بغير تشريعا بهما العمل
تابعيه يكون أن المرسإل في ويشترط الصحيحة، الرواية شروط اسإتوفى

والحسن المدينة في المسيب بن كسعيد الصحابة مان كثيرا لقي قد
التابعي. تابعي مارسإل يأخذ ول العراق، في البصري

والسنة الكتاب تناول في والحرفية بالتشدد فيتميز الحنبلي المذهب أماا
واجتناب والسإتحسان، الشرعية والحيل الرأي مان والفرار والجماع،

على ضعيفة ولو الحاد أخبار وتفضيل القصوى، الضرورة عند إل القياس
القياس.

لنه السإتدلل، مانهج في تشددا المذاهب أكثر فهو الظاهري المذهب أماا
والتقليد القياس وينكر الصحابة، وإجماع والسنة الكتاب على إل يعتمد ل

ويكثر المرسإلة، والمصالح المدينة أهل وعمل الذرائع وسإد والسإتحسان
نص. يرد لم ماا عليه كان ماا على الشيء وإبقاء السإتصحاب مان
داخل التشريعية الحكام اختلف هي أخرى المعضلة، هذه إلى أضفنا فإذا

ازدادت وماجتهديه، فقهائه وأقوال ماؤسإسه أقوال بين ماا الواحد المذهب
اتساعا. التشريعية الوحدة عن البتعاد شقة
الراء بين للترجيح ماقاييس وضع ماحاولة إلى ماذهب كل سإعى ولئن

الوحدة أمار يحسم ل ماتعذرا بقي واحد رأي على فإنالجماع داخله،
الواحد. المذهب صعيد على ولو ماطلقا، التشريعية

تأكد ، الموضوع لهذا ماثالين والحنفي المالكي المذهبين مان اتخذنا ماا وإذا
المار. هذا في إليه نذهب ماا لدينا

المالكي المذهب داخل والراء والروايات القوال بين الترجيح أن ذلك
القاسإم ابن أو وحده ماالك قول على العتماد بمجرد يحسم ول ماعقد

ًا التلميذولزوماه فضل برغم ، تلميذه عن يزيد ماا عنه الله رضي ماالك
والمتقدم بالمتأخر وعلمه ، وفاته حتى إياه مافارقته وعدم ، سإنة عشرين

وحال المقلد المرجح حال بين القضية في يميز أن لبد . إذ أقواله مان



يعلم ول ثلثة أو قولن ماالك عن ورد إن ماا وبين ، المجتهد المرجح
، كل . وعلى الخ … بالثر أو بالنظر الترجيح وهل ، مانها والمتأخر المتقدم

وروايات أقوال ذات كانت إن المسألة أن المذهب شيوخ عليه صار ماا فإن
فالقول ماالك في الناس اختلف فإن ، عنه الله رضي ماالك بقول فالفتوى ،

في ماالك فقول ، الطلق على ليس هذا أن . إل القاسإم ابن قاله ماا
في القاسإم ابن . وقول إمااماه لنه فيها القاسإم ابن قول مان أولى المدونة
في غيره . وقول إمااماه بمذهب أعلم لنه فيها غيره قول مان أولى المدونة
ًا غيرها في القاسإم ابن قول مان أولى المدونة والمنهج ، لصحتها نظر

صلى النبي فسنة يجد لم فإن ، تعالى الله كتاب القضاء، في عنده المتبع
ًا كان فإن ، العمل صحبها التي وسإلم عليه الله العمال غيره صحبت خبر

الحاد، أخبار على ماقدم عنده القياس . وكذلك العمال صحبته بما قضى
ًا السنة في يجد لم فإن اتفقوا بما فقضى الصحابة أقوال في نظر شيئ
عنده يصح لم فإن ، ذلك مان العمال صحبته بما قضى اختلفوا فإن عليه

ًا يخالفهم ولم أقوالهم مان تخير بعضهم بقول اتصل العمل أن . جميع
. فإن عصر كل في ينعقد إجماع وكل ، التابعين إجماع في الحكم وكذلك

كان فإن ، الجتهاد أهل مان كان إن باجتهاده القاضي قضى إجماع يكن لم
ًا إلى المصير يلزماه ، القضاء المقلد تولية يرى مان ماذهب على ماقلد

في اختلف . على المذهب في والفتيا القضاء به جرى ماا أو ، المشهور
هو أو دليله قوي ماا هو وهل ، غيره أو الشهر هو وهل ، المشهور تعريف

المغاربة شهره ماا هو وهل ، قائله كثر ماا

. العراقيون شهره ماا أو ، والمصريون
، طبقات ثلث إلى الفقهية المسائل قسموا فقد الحنفي المذهب في أماا

: الدنيا يرجح ول ، العليا الدرجة مان هو ماا التعارض عند الفقيه مانها يختار
عن المروية الرواية ظاهر ماسائل وهي ، الصول : ماسائل الولى الطبقة

الرواية ظاهر . وكتب الحسن بن وماحمد يوسإف أبي وصاحبيه حنيفة أبي
السير ، الكبير الجاماع ، الصغير الجاماع ، : المبسوط ماحمد كتب هى ، سإتة

" كتابة في الشهيد الحاكم . جمعها الزيادات ، الصغير السير ، الكبير
" . " المبسوط في السرخسي شرحه " الذي الكافي

الئمة عن رويت التي ، الرواية ظاهر غير ماسائل : هى الثانية الطبقة و
: ماحمد كتب الرواية) . ماثل ظاهر (كتب الصول كتب غير في ، الثلثة

في جمعها التى . والجرجانيات كيان يسمى لرجل جمعها التى الكيانات
حين جمعها التي . والرقيات لهارون جمعها التى . والهارونيات جرجان

ًا كان . ونوادر زياد بن للحسن كالمجرد ماحمد غير كتب . أو بالرقة قاضي
. وغيرهم . ورسإتم هشام . ونوادر سإماعة ابن

اسإتنبطها ماسائل . وهي الواقعات أو ، الفتاوى : وتسمى الثالثة الطبقة
: ماثل أصحابهم وأصحاب وماحمد يوسإف أبي أصحاب مان المتأخرون



. الخ … خان قاضى وفتاوى ، للناطفي الواقعات و ، الليث لبي النوازل
ً حنيفة أبي قول المذهب في والمعتمد قول ثم ، يوسإف أبي قول ثم ، أول

صاحباه الماام خالف . فإن زياد بن الحسن ثم ، زفر قول ثم ، ماحمد
. الدليل بقوة الترجيح . وقيل للمجتهد فالخيار

وأبو وماحمد حنيفة (أبو الثلثة اتفق إن عندهم القضاء ماجال وفي
. وإن يعدوهم ل الحق لن ، يخالفهم أن للقاضي ينبغي يوسإف) . ل

لنه ، الله رحمه حنيفة أبي بقول : يؤخذ المبارك بن الله عبد قال ، اختلفوا
: إذا الشيوخ مان المتأخرون . وقال الفتوى في وزاحمهم التابعين مان كان

حنيفة أبو كان وإن ، بقولهما يؤخذ حنيفة أبو وفيهما ، مانهم اثنان اجتمع
المجتهد فالقاضي جانب، يوسإف) في وأبو (ماحمد والخران جانب في

مان غيره يستفتي الجتهاد أهل مان يكن لم . فإن ذلك في يتخير
. المجتهدين

فتطرح الماام، ماذهب غير القاضي ماذهب كان إذا تعقيدا المار ويزداد
ذلك، في رأي ماذهب ولكل أحكاماه، وشرعية القاضي شرعية قضية

فيكون ماعين، بمذهب يحكم أن القاضي على الماام اشترط إذا لسإيما
ينافي الشرط هذا لن المالكية، شيوخ لدى باطلين والشرط العقد

العراق أهل وعند القاضي، يراه كما بالحق الحكم هو الذي العقد ماقتضى
الشرط. ويبطل الولية تصح

تظهر الجاماعة السإلماية الدولة تواجهه الذي التشريعي الرتباك هذا إن
تصوغها أن يمكن التي الشرعية الحكام مان كثير في جلية الخطيرة آثاره

والحقوق. والماوال بالدمااء مانها المتعلقة لسإيما ، بها وتلزم
حنيفة أبي عند هدرا دماه يكون تعزيره في فمات ماثل القاضي عزره فمن

الشافعي. عند الماام على الضمان ويكون ،
حنيفة، أبي عند القصاص قاتله مان الماام يستوفي لقيطا قتل إذا والرجل

الشافعي. عند مانه يستوفى ول
عليها ويقام حنيفة أبي عند عليها حد ل ماجنون أو بصبي زنت إذا والمرأة

غيره. عند الحد
غيره. عند وتزكى حنيفة، أبي عند زكاة عليها ليس اليتام وأماوال

ثم ، سإنوات بأربع للغائب ماالك يؤقت زوجته عن الزوج غيبة حال وفي
، بالغيبة وزوجته الزوج بين يفرق فل حنيفة أبو . أماا الزوجة عليه تطلق
يأتيها حتى امارأته : " إنها المفقود أرمالة في وسإلم عليه الله صلى لقوله
حتى فلتصبر ابتليت امارأة : ( هي عنه الله رضي علي " ولقول البيان

يجوز. ل وللغائب الغائب على القضاء ولن ) . ، طلق أو ماوت يستبين
لدى الماوال في تقبل ول والقتل الجراح في تقبل الطفال وشهادة
ثلثة على ذلك في والمالكية ، الجميع في غيرهم عند تقبل ول البعض،



دون الجراح في والجواز ، الحكم عبد لبن والمنع ، لمالك : الجواز أقوال
الثياب وتمزيق الجراحات في تجوز ليلى أبي ابن وعند ، لشهب القتل
. وإليه الصل . والمنع يتفرقوا لم ماا الملعب في الطفال بين تكون التي
تقبل لم لو إذ للضطرار، لعله . والجواز حنيفة وأبو الشافعي ذهب

ّدى شهاداتهم بأحد ماقيد بالجواز كثيرة،والقول جنايات هدر إلى ذلك ل
ًا عشر تقبل ل أنها رواية أحمد . وعن المالكية فقه كتب في مافصلة شرط

وقبل ، ماباح لمار اجتمعوا الطفال كان ِإذا الجراح في تقبل أنها ورواية ،
شيء. كل في تقبل أنها ثالثة . ورواية يتفرقوا أن

بادر فإن حنيفة، أبي عند حصرا للماام الظاهرة الماوال زكاة قبض وحق
وعند ثانية، مانه أخذها للماام كان الفقراء إلى بإعطائها المال صاحب

ذلك. للماام ليس الشافعي
روي فقد كبير، خلف المالكي المذهب داخل الخط على الشهادة وفي
في به المعمول هو . والجواز تجوز ل أنها عنه روي كما ، جوازها ماالك عن

: " راشد ابن وقال الخطوط، بين الشتباه خوف . والمنع المذهب
رأى فالبصر ، العقل وحاسإة البصر حاسإة فيها حصل الخط على الشهادة

ًا الخط ذلك بصورة صورته قابل والعقل ، الخيالية الحاسإة في فانطبع خط
في خطه صورة انطبعت حتى مارة غير يكتب رآه الذي الرجل خط يعني ،

" . . . . الخ مارآته

ذهب ، الخط على الشهادة فيه تجوز فيما المذهب علماء اختلف كما
الحدود مان حد ول ، نكاح ول ، عتاق ول ، طلق في تجوز ل أنها إلى بعضهم

الماوال في إل تجوز ول ، بالحكم القاضي إلى القاضي كتاب في ول ،
تجوز ل الشاهد ماع اليمين ول النساء شهادة تجوز ل . وحيث خاصة

" وهذه راشد ابن . وقال هذا يجوز هذا يجوز . وحيث الخط على الشهادة
" . الجميع في الجواز والصواب ، لها ماعنى ل التفرقة

في سإببا ظهوره بداية في يكن لم الحكام اسإتنباط في الختلف إن
الحق، عن البحث إلى ووسإيلة عبادة كان بل والنقسام، الفرقة أو النزاع

والمرونة السماحة تكرس التي السإلم مابادئ عليها تنعكس مارآة صار ثم
المجتمع أمار إليه آل ماا ماع أنه إل المنتج، والحوار الفكرية الحرية وقواعد

والتنازع، الفرقة وبث الوحدة لشق إسإفينا أضحى تخلف، مان السإلماي
عملية وتعوق والتشريعية، الفكرية الحياة على تهيمن السلبية آثاره وبدأت
الجاماعة. دولتها وقيام واحد رشيد مانهج على الماة توحيد

واحد ماذهب إلى شعبها، في المذهبية التعددية ذات الدولة انتماء إن
حصره يتعذر ماا والقتصادية والجتماعية السياسإية المخاطر مان له ماعين،

علجا أو هينة قضية ليس المذهبية مان التخلص أن كما وتلفيه، وإحصاؤه
الجاماع. لمارها قيام وركيزة الماة لكامال إنقاذ ماطلب ولكنه عابر، لمرض

زماان كل في يفرز طائفية، مان عنه ينشأ وماا المذهبي التمزق لن ذلك



الصعد: جميع على والتناحر والتقسيم للتفتيت مازمانة عوامال وماكان
كل بها تتحول التي والجتماعية النفسية السلبية المشاعر صعيد - على
وشائجه لجميع ماخرب له، رافض المجتمع، عن مانعزل كيان إلى طائفة

النسانية. وعلقاته
والمعامالت العبادات أحكام ماجال في المتعسف التنافي صعيد - وعلى

الخرى. المذاهب بقية عن ماستقل دينا ماذهب كل ليصبح والتشريعات،

التي المذهبية والزعاماات النخب بين السياسإي التناحر صعيد - وعلى
وسإلطتها، ماواقعها لتكريس الفقهي والتنافي السلبية المشاعر تستثمر

غطاء تحت الوطنية الوحدة ولتخريب الشخصية، للهداف ذلك وتوظيف
وطائفته. المذهب عن الدفاع

وطبقية وعرقية قوماية أخرى، جانبية صراعات اسإتثارة صعيد - وعلى
إلى نفسها والمذاهب شظايا، إلى الماة بها فتتحول تستيقظ نائمة، كانت

وشيعة سإنة، وتركمان سإنة، وأكراد سإنة، بربر و سإنة، عرب عرقيات،
أكراد... وشيعة أفغان وشيعة فرس وشيعة عرب

إحدى الوضع عن فتنشأ الجاماعة، ودولتها للماة الولء صعيد - وعلى
وتهميش ظلم مان ينالها ماا على ردا المذاهب بعض لجوء حالتين: أولهما

في حدث كما الجنبية، بالقوى الجاماعة الدولة على السإتقواء إلى وإقصاء
الحركات بعض اسإتقواء مان حاليا يحدث وكما سإابقة، تاريخية حالت
الظالمة. والقوماية العلمانية دولها على بالجنبي والمذهبية الدينية
القليات تصفية الحاكمة المذهبية الدولة تحاول أن الحالتين وثاني

ومامالة بالتآمار وترمايها بالخيانة فتتهمها وترويضها، قمعها أو المذهبية
مان شواهد له ماا وهذا والدين، والوطن للماة الولء وضعف الجنبي،
الحالي. والواقع الماضي التاريخ

العلمانيون اكتشف ماا بمجرد إذ نفسه، السإلماي الدين أمار صعيد - وعلى
المسلمين، واقع في الثغرة هذه ومااركسيين ولبراليين المعاصرونقومايين

لئكية، نظم وفرض السإلماية، الدول على للسيطرة توظيفها إلى سإارعوا
عظيمة وردة خطير عقدي لتسيب وماهدت الدولة، عن الدين اسإتبعدت

ماردية.

الماة وحدة على وأثرها المذهبية ماخاطر إلى المبحث هذا في الشارة إن
الذي الموضوع صلب هي ليست أرضها، وسإلماة ومانعتها وقوتها وثقافتها

اسإتطرادية إشارة بها تحيط أن مان أكبر المخاطر فهذه بحثه، بصدد نحن
قيام عوائق لعرض إل حاليا عليها التعريج وماا سإياقها؛ غير سإياق في

لحل إليه يرجع ناجع علج عن والبحث الجاماعة، السإلماية الدولة
عليه" نطلق أن يمكن ماا وهو المذهبي، وتنافيه النصي التشريع إشكاليات

". المذاهب ماتعددة الدولة داخل الشرعية الحكام تنازع



الخلفة سإقوط مانذ لدينا يكن لم بأنه نعترف أن حقا المؤسإف مان ولعل
التي المتعسفة الدولة نموذج المعضلة، هذه لحل واحد نموذج إل الراشدة

تترك ول والسيف، النطع بواسإطة الخرى المذاهب على ماذهبها تفرض
العباسإية الدولة عرفته ماا الدماوية. وذاك الثورة أو المذل الخضوع إل لها
تركيا في الحنفية والعثمانية إيران، في الشيعية والصفوية بغداد، في

العربية. الجزيرة في الحنبلية والسعودية ماصر في الشيعية والفاطمية
التعددية تصفية وماحاولتها الدول هذه ماناهج ماحاكمة بصدد لسنا هنا نحن

لن للماة، القسري التوحيد في وطرقها وسإاحاتها، ماحيطها في المذهبية
حاليا يحاكمها ماا هي وتعسفها، شططها وإفرازات تلك، تصرفاتها نتائج
فهمه. عن تغابت أو عنه عميت ماا لها ويبين
في والطائفية المذهبية القليات هذه بأن نذكر أن القول نافلة مان ولعل

تمسك الذي خطورة، الشد التدمايري السلح هي حاليا، السإلماي الوطن
واليمن العراق في الغزو جحافل وتستخدماه ، الجنبي العدوان قوى به

وغيرها. وأفغانستان والجزيرة

الخلفة سإقوط مانذ السياسإية ماناهجنا بشذوذ العتراف مان مافر لنا ليس
العدالة وقيم الرشيدة، النسانية ومابادئ السإلم، قواعد عن الراشدة،
" ماواصلة خيار لهما، ثالث ل خيارين بين يجعلنا وهذا والمساواة، والحرية

النهوض خيار أو لها، قرار ل التخلف مان هاوية في " الحالي الحر السقوط
الشأن لتدبير سإياسإي مانهج وصياغة جديد مان والسنة الكتاب لمدارسإة

الرض. سإاكن وعنه به ويرضى وجل عز الله يباركه العام،
دونه تحول جذري، أحدهما مانهجان إل – رأيي - حسب حاليا لنا وليس
على وإصرار ماراس شدة إلى اقتحاماها يفتقر وسإدود وحواجز عوائق
الصعاب. وثانيهما تحدي على قادرة العلم في ماتمكنة وطائفة النجاح،
أنفسهم. لهوى ماتنكرون دنياهم لحظوظ مانكرون رجال به يقوم مارحلي

مان نخبة بها يقوم تتوانى، ل ماثابرة علمية بحركة فالمبادرة الجذري أماا
سإياسإة العصر علوم وماختلف والسنة الكتاب بين يجمعون الذين العلماء

وحنبلية ماالكية السإلماية، المذاهب جميع إلى ينتمون واجتماعا، واقتصادا
تاماا تفرغا ماتفرغ علمي ماجلس في وإباضية، وإمااماية وشافعية وحنفية
أسإاس: على العام، الشأن بتدبير الخاص المذهبي التشريع توحيد لمهمة
الحكام. ليات كلها المذاهب مافاهيم وتوحيد تحديث
الحكام. لحاديث كلها المذاهب مافاهيم وتوحيد تحديث
العتماد مادى وتحديد الشرعية الحكام اسإتنباط طرق وتوحيد تحديث

بها. والتعبد فيها المختلف الدلة على
لدى وماتنا، سإندا والحسنة الصحيحة النبوية السنة نصوص تصنيف إعادة
عليها: إجماعهم مارتبة حسب المذاهب جميع

الستة. المذاهب صحتها على تجمع التي الحاديث - مارتبة



خمسة. ماذاهب صحتها على تجمع التي الحاديث - مارتبة
أربعة. ماذاهب صحتها على تجمع التي الحاديث - مارتبة
ثلثة. ماذاهب صحتها على تجمع التي الحاديث - مارتبة
ماذهبان. صحتها على يجمع التي الحاديث - مارتبة
واحد. ماذهب لدى الصحيحة الحاديث - مارتبة

والتوحيد التحديث مان المرحلة هذه تحقيق بعد المطاف نهاية في ويبقى
بتطبيق تبادر التي بالدولة يتعلق وخطير ماهم ماحوري سإؤال التشريعي،

الجاماع. السإلم أمار به وتقيم الجهد، هذا ماحصلة
عز والله يعمل، أن دائما المرء على أن هو دائما المؤمان العقل شعار لكن
ُتم يريد لما فعال وجل ْي أأ أر أف أأ أن مّاا ( ُثو ُتْم أتْحُر أأن أنُه أأ ُعو أر أن أنْحُن أأْم أتْز ُعو ِر ) الّزا

.64- 63 الواقعة
كانت ولو صادقة إسإلماية دولة به فتقوم المرحلي، الثاني الحل أماا

جادة ماراحل على التشريعية المذهبية تجاوز لمهمة نفسها تنذر ماذهبية،
وماتأنية:
واقعية، كحالة السإلماي المجتمع داخل المذهبية بالتعددية أول تعترف
وماشاركة وفقها وتشريعا حرية المذاهب حقوق جميع عمليا بذلك وتصون

السإلماية الشوروية الفضاءات ضمن السياسإي القرار اتخاذ في
المعتمدة.

يتعارض ل بما المذهبي التشريع حق وتعطيها ماذهبها، على ولية كل تقر
ماجتمعها. وتماسإك العام وأمانها الدولة وحدة ماع

للرقابة ماركزيا علميا ماجلسا الوطني التراب ماستوى على تؤسإس
المذهبية التشريعات ماراجعة ماهمته الدولة، وليات جميع يمثل التشريعية،

تنازعها، قضايا في والفصل قرآنيتها، مادى في والبث الصادرة، المحلية
وجنائية... واجتماعية واقتصادية سإياسإية خلفات مان ذلك يستتبع وماا

الرقابة لمجلس ماوازيا المذاهب جميع مان علميا ماجلسا تؤسإس
ماجال في المذهبية تجاوز لمرحلة وعمليا علميا العداد ماهمته التشريعية،

" الحل عنوان تحت آنفا إليها أشير التي المهمة وهي العام، الشأن تدبير
". الجذري
الخاماس المبحث
التشريعي الفراغ مانطقة
التالية: الربعة الماثلة نضرب المار هذا في إليه نذهب ماا لتوضيح

الشرع نصوص فإن فيها، للفصل قضية المحكمة إلى رفعت ماا - إذا
عن اماتناعه أو بذلك قياماه وعدم بالحكم، بالنطق القاضي تلزم الصريحة
والسنة بالكتاب تحريمه للعدل، كتمان لمستحقيها الحقوق اسإتيفاء

خارم. يخرماه لم والجماع



وجه ماثل، وجهين ذات القاضي على المعروضة القضية كانت إذا لكن
بعدم الثاني الوجه في ودفع وجهيها، أحد في فحكم تجاري، وآخر جنائي

ورضوخا للحق وكتمانا شرعية ماخالفة مانه الفعل هذا يعد هل الختصاص،
الوضعى؟ للقانون
في للتقاضي إجرائية ماسطرة باتباع ماواطنيها الدولة إلزام - كذلك

ماالية رسإوم وأداء رسإمي ورق في الشكوى تحرير كضرورة المحاكم،
وكل النازلة، قاضي ماكتب غير خاص ماكتب لدى وإيداعها تسجيلها، نظير
إداري تنظيم ولكنه تأويل، أو صراحة الشرع بنصوص ماشمول غير ذلك

تحاكما المسطرة لهذه الماتثال يعد فهل التقاضي، مامارسإة لشكل ماحض
ويحرم وضعه، الدولة حق لشرعمن اماتثال أو ماحرماة وضعية قوانين إلى

ماخالفته؟ المواطنين على
التوالد، فصول في والبحر البر صيد بمنع أمارا ماثل، الدولة تصدر - وعندماا

أذا تعالى بقوله الصيد أباح الذي للشرع ماخالفا المار هذا يعد هل ِإ أو ُتْم ( ْل أل أح
ْا ُدو أطا ُأِحّل وقوله ،2 ) المائدة أفاْص ُكْم ( ُد أل ْي ِر أص أبْح ْل أعامُاُه ا أط ًعا أو أتا ُكْم أما ّل
ِة أر ّيا ِللّس أم أو ُكْم أوُحّر ْي أل ُد أع ْي أبّر أص ْل ُتْم أماا ا ْا ُحُرمًاا ُدمْا ُقو ّت أه أوا ّل أي ال ِذ ّل ِه ا ْي أل ِإ
أن أشُرو أم الدولة لمار الماتثال المرء على يجب . وهل96 ) المائدة ُتْح

الشرع؟ أباحه بما التمتع له يجوز
التنظيم إطار في حتمي الحمراء المرورية الشارة عند بالسيارة والوقوف

سإلبا اللزام هذا أن إل ماخالفة، عندها الوقوف وعدم للحياة، المدني
ماقصود غير ضرر المخالفة عن نتج فإن بتأويل، إل دينيا أمارا يعد ل وإيجابا
الضرر. لرفع الصريحة النصوص تدخلت

بصدده: نحن ماا توضح الربعة الماثلة هذه

الوجه في بالحكم القاضي نطق صواب على يجمعون الول المثال في
الوجه في الختصاص بعدم الماتناع في تخطئته وعلى ، للقضية الول

والقرار التأثيمللماتناع، بين يتردد قد الذي المالكي مان كان ماا إل الثاني،
لعدم الحكم عن القاضي اماتناع تعارض كان المرسإلة. ولئن للمصلحة

إحالة الجوهر في لنه شكلي، تعارض ماجرد الشرع أحكام الختصاصمع
تعارض إشكالية يثير المثال هذا فإن ماتخصص، آخر قضاء إلى للقضية
الجرائية. النظم بعض ماع النصوص لظواهر ماتوهم

بدعة ذلك الحنبلي يرى التقاضي بمسطرة المتعلق الثاني المثال وفي
مان حقا الحنفي ويراه بالباطل، الناس لماوال وأكل الدين، في وزيادة
فهو الشافعي أماا المرسإلة، للمصلحة المالكي ويقبله المار، ولي حقوق

ماشروعة. غير للدين وإضافة للسحت وأكل بدعة لديه
الدولة أوامار ماع الكتاب بنص الباحة بتعارض الخاص الثالث المثال وفي

لكن الشرع، في الدولة لمار أصل والشافعي الحنبلي يرى ل بالمنع،
اسإتحسانا. يجيزه والحنفي اسإتصلحا ينكره ل المالكي



وهو الصلية الباحة يستصحب لمار إجباري تنظيم الرابع المثال وفي
لما وتحريما الله، أنزل ماا بغير حكما الظاهري يراه الطرقات، في السير
ويراه للذريعة، وسإدا المرسإلة للمصلحة واجبا المالكي ويراه أباحه،

ماقبول. اسإتحسانا الحنفي
النشاط أوجه مان كثير في تبرز يحصى، يكاد ل ماما وغيرها الماثلة هذه

الكتاب في حاكمة شرعية نصوص له توجد ل ماما المعاصر، النساني
بنوع ماثل تدخلت إذا إل والجماع، بالقياس عليهما يحمل فيما أو والسنة

المالكي كالسإتصلح فيها، ماختلف للسإتنباط أدوات التأويل مان
أدوات مان لها نجد ل قد الظاهري. بل والسإتصحاب الحنفي والسإتحسان

الغليل. يشفي ماا الصوليين
" ماصطلح عليه نطلق ماا هو والفراد الدولة حياة في التدبيري المجال هذا

أماره. توضيح بصدد نحن ماا وهو "، التشريعي الفراغ مانطقة

التشريعي الميدان هذا عرفت قد الوضعية القوانين جميع كانت ولئن
الجنائي القانون في يوجد لم إذا بحيث وأحكاماا، حلول لشكالته ووضعت

المستحق الجرم بانعدام القاضى حكم تطبيقه يمكن تشريعي نص ماثل
في يوجد لم وإذا بنص" ، إل عقاب ول جريمة " ل مابدأ على بناء ، للعقوبة
إن الشريعة مابادئ بمقتضى القاضي حكم نص كذلك المدني القانون
الطبيعي القانون مابادئ بمقتضى ثم وجد، إن العرف بمقتضى ثم وجدت،
التشريعي" ماستحدث " الفراغ ماصطلح فإن وجدت، إن العدالة وقواعد

عرفه قد بمقتضاه العمل كان وإن المعاصر، السإلماي الجتهاد سإاحة في
وسإلم، عليه الله صلى الرسإول وفاة عقب عنهم الله رضي الصحابة
ماختلفة. ماسميات تحت العصور مار على بعدهم مان الفقهاء وعالجه

نصوص إلى ماستندة ثابتة أحكاماا حددت قد السإلماية الشريعة أن ذلك
أحوال وتركت ماعينة، وقضايا وحالت وأحداث وقائع في والسنة، الكتاب
يناسإب بما لها التشريع في للماة وأذنت أحكاماا، لها تحدد لم شاغرة أخرى

الدين ثوابت ماع يتعارض أو يتنافى ل وبما سإيرها، وخط وماصلحتها ظروفها
مان ماعاصرة قضايا في الشأن هو كما حياة، ونظام وشريعة عقيدة

والجتماعي والصناعي والداري والسياسإي التجاريوالقتصادي النشاط
وشخصيا تجاريا وتأماينا ماصرفيا تعامال والثقافي، والطبي والزراعي
وضبطا وحزبية ونقابية إدارية وقوانين وخارجية داخلية سإياسإية وعلقات
والجمركية... والتقنية الصناعية والقرصنة الفكرية الملكية لشؤون

بين الموازنة على مابنيا النصية الحكام ثوابت ماجال في الجتهاد كان ولئن
يراه بما فيها، والختيار مانها والنتقاء بينها والترجيح والدلة، القوال
الفراغ مانطقة في الجتهاد فإن حكما، وأقوم حجة أقوى المجتهد

للشرع ثابت حكم ل ماا في ورد لنه إبداعيا، إنشائيا عمل يعد التشريعي



قال: عباس ابن عن داود أبو أخرجه لما طبقا العفو، مانطقة في أي فيه،
تعالى الله فبعث تقذرا، أشياء ويتركون أشياء يأكلون الجاهلية أهل ( كان

فما حراماه، وحرم حلله، وأحل كتابه، وأنزل وسإلم، عليه الله صلى نبيه
ماا ( قل ) وتل عفو فهو عنه سإكت وماا حرام، فهو حرم وماا حلل فهو أحل
الية. آخر ماحرماا...) إلى إلى أوحي فيما أجد

القدمااء بعض له أنشأ قد الصنف هذا مان القضية ماوضوع كان وسإواء
دائما فإنه والسإتنباط، البحث ماائدة على مارة لول حديثا طرح أو حكما،
" الفقهية للقاعدة تبعا والحوال الظروف بتغير وماتغير ماتجدد اجتهاد ماحل

". الزماان بتغير الحكام تغير ينكر ل
أنشطة مان المباحات في جديدة أحكام بإنشاء ماتعلقا المار كان وسإواء
يكشف ولم قبل مان يعرف لم ماما يستجد بما أو وتصرفاتهم، الناس
تقتضي فيما الختيار لحرية وإفساحا وتوسإعة رحمة عنه وسإنة كتابا الوحي
الفراغ مانطقة ماجالت مان كله ذلك فإن وتطويره، وتنظيمه تكييفه الحياة

التشريعي.

الصلية الدلة غير مان السإتنباط مان الصنف بهذا المتعلقة القضايا هذه إن
وماخالف لها شبيه ويتجدد ، وتحدث حدثت ، المجتمع في واقعة حقيقة ،

مان . ينبع وماواضيعه هدفه في واحد السإلماي . والفقه عصر كل في لها
تجارية ، فيها يعمل التي بالبيئة يتأثر أنه . إل والسنة الكتاب هو واحد أصل

ًا ، اجتماعية أو سإياسإية أو ًا أو سإلم في الناس حياة تنظيم مان بد . ول حرب
ًا البشري النشاط تساير حلول واسإتحداث ، المجال هذا ، للتظالم دفع

ًا ًا والسلم للعدل وتحقيق . ونهضتها الماة رقي في تساهم لظروف ،وتوفير
الظاهرية، باسإتثناء وشيعية، سإنية المذاهب كل مان الفقهاء رأى ولذلك

القضايا. لهذه شرعية أحكام اسإتنباط ضرورة
، غوره وبعد وصلبته السإلماي التشريع مارونة عكس الموقف هذا

بين الخلف في الفرس ماربط . لكن وحال ظرف لكل وصلحيته وإعجازه
السإتنباطات هذه اعتبار جواز هو ، الظاهري المذهب وبين المذاهب هذه

ًا ًا تشريع ًا اعتبرناها . فإذا ذلك جواز عدم أو إسإلماي ًا تشريع خضعت إسإلماي
والتحريم اليجاب طائلة تحت ودخلت الخمسة الشرعية التكليفية للحكام
، وأخروية دنيوية جزاءات مان ذلك يستتبع وماا ، والباحة والكراهة والندب
ًا ماخالفتها باعتبار . وزره له ذنب
لكل أن رأوا ، السإتنباط ماشقة أنفسهم جشموا الذين المذاهب ففقهاء
ًا قضية . كلها الماة أثمت إل و ، إظهاره المجتهد على يجب فيها لله حكم

الصنف هذا أن يرون الظاهري المذهب كفايةوفقهاء فرض الجتهاد لن
ماا على كان ماا بقاء فيه والحكم ، البراءة أصل على ماتروك القضايا مان
. علينا وتوسإعة بنا رحمة فيه بحكمه يخبرنا لم تعالى الله لن ؛ كان



إلى يؤدي ماما فيها الناس حياة تنظيم وعدم القضايا هذه إهمال أن إل
المجتمع حركة ويعوق ، الظلم انتشار في ويساهم ، والتناقض الفوضى

يكفرون يكادون الذين الظاهرية رأي بين المار هذا في اليجابية. ونحن
الجتهاد ترك يرون الذين الخرى المذاهب فقهاء وبين ، فيه المجتهدين

ًا فيه ًا إثم . والتعصب التشنج مان جرد إن رأيوجيه فريق . ولكل وتفريط
المجالت هذه في الناس حياة ننظم كيف ؟ الموقفين بين نوفق فكيف

، اللهي التشريع في تدخلنا قد نكون أن دون ، المتجددة المستحدثة
والمساهمة الجتهاد عن بالتوقف نأثم أن ودون ، الله أنزل ماا بغير وحكمنا

؟ المسلمين ماشاكل حل في
التشريعي الفراغ إشكال حل على عمل قد الظاهري المذهب كان ولئن

غير تناقض في الوقوع حد إلى السإتصحاب دليل اسإتعمال في بالمغالة
هذه في بالجتهاد خاصا مانهجا الخرى المذاهب مان لكل فإن ماقبول،

أو الفردية بالتصرفات المار تعلق سإواء سإلبيات، وله ماآخذ عليه المنطقة
للدولة. العام التدبير بقضايا

تحت الفردي التصرف عالج وحنبليا وشافعيا وحنفيا ماالكيا السني فالتجاه
المصلحة بعناوين ماخطئا، أو ماصيبا ماأجور المجتهد أن هي شرعية ماظلة

سإوى وماا قبلنا، مان وشرع والسإتصحاب والعرف والسإتحسان المرسإلة
الحكام و العام للشأن والقرائن،واسإتحدث الماارات مان ذلك

الباب هذا في اسإتنبطه ماا الشرعية"،واعتبر " السياسإة دعاه السلطانيةماا
ماا وهو وإباحة، وندبا وكراهة وتحريما إيجابا الخمسة بالحكام مانضبطا
الظاهريون. عليه يعترض

التشريعي" وجعل " الفراغ ماصطلح أقر مان مانه فإن الشيعي التجاه أماا
على مانه اسإتنادا المصلحة، تقتضيه بما فيه يبث الماة، بولي خاصا أماره

باعتباره نبوية صفة صفتين، وسإلم عليه الله صلى للرسإول بأن العتقاد
النصية والحكام ووليا، حاكما بصفته قيادية وصفة وجل، عز الله عن مابلغا

عنه يصدر ماا أماا إلهي، وحي لنها تتغير ل ثابتة رسإول بصفته عنه الواردة
تقدر التي المصلحة حسب والتغيير للتبديل قابل فهو سإياسإيا قائدا بصفته

المالكي الفقيه إليه ذهب ماا ماع يلتقي يكاد النظر وماكانها. وهذا زماانها في
أربعة إلى وسإلم عليه الله صلى الرسإول تصرفات بتقسيمه القرافي

وثالثة الفتوى، بمقتضى وتصرفات الرسإالة، بمقتضى تصرفات أنواع،
بالمااماة. ورابعة بالقضاء،

فراغ ل أن يرى ماخالفا آخر نظرا نفسه الشيعي التجاه هذا في أن كما
الله صلى عنه يصدر ماا وكل بالوحي، ماسدد لنه ، السإلماي التشريع في

أماا لقوله ، ربه مان وحي المعصوم وهو وسإلم عليه أو ُق تعالى: ( ِط أعِن أين
أوى أه ْل أو ِإْن ا أحى أوْحٌي ِإّل ُه ُقْل3/4 ) النجم ُيو أما . وقوله: ( ّن ُع ِإ ِب ّت أ

أحى أماا أ ِيو
ألّي ّبي مِان ِإ أذا ّر ِئُر أه أصآ ُكْم مِان أب ّب ًدى ّر ُه أمٌة أو أرْح ٍم أو ْو أق أن ّل ُنو ْؤمِا ) العراف ُي
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هي: للجتهاد

مانهما. يستنبط وماا والسنة الكتاب تضمنها التي التشريعات
ويرجع واضحة أحكام لها توجد لم التي المستجدة القضايا تشريعات

الثانوية. وأدلتها الشريعة عموماات إلى فيها المجتهد الفقيه
بالكتشافات يتعلق ماا ماثل عرفت، أن يسبق لم قضايا في تشريعات

مان وهي الصناعي، والتلقيح والسإتنساخ الحديثة والسإلحة والصناعات
المجتهد. الفقيه اختصاص

أحكاماه ينشئ الذي هو الفقيه الولي فإن للماة السياسإي النظام ماجال أماا
التشريعي. الجتهاد في ماطلقة تكون تكاد سإلطته لن الفريقين، لدى

لدى التشريعي الفراغ مايدان في السإتنباط ماناهج على يؤخذ ماا أول إن
الفتيات شبهة مان الظاهريون لحظه ماا هو وشيعية سإنية المذاهب هذه
به الله اسإتأثر الذي والتحليل التحريم أمار في بالتدخل الشرع على

قال والدللة، الثبوت قطعية ماحكمة نصوص ماع يتعارض ماما ، ورسإوله
التنزيل: ماحكم في تعالى

ْد أر أق أن أخِس ِذي ّل ْا ا ُلو أت ُهْم أق أد أ ْول ًها أأ أف ِر أسإ ْي أغ ٍم ِب ْل ْا ِع أحّرمُاو ُهُم أماا أو أق أز ّلُه أر ال
أراء ِت ْف ألى ا ِه أع ّل ْد ال ْا أق ّلو أماا أض ْا أو ُنو أن أكا ِدي أت ْه )140 ( النعام مُا

أها أيا ّي أ
أن أ ِذي ّل ْا ا ُنو أما أ آ ْا ل أحّرمُاو أباِت ُت ّي أحّل أماا أط ّلُه أأ ُكْم ال أ أل ْا أول ُدو أت ْع أه ِإّن أت ّل أ ال ل

أن(المائدة ُيِحّب ِدي أت ْع ْلُم )87 ا
أماا ُكْم أو ّ أل ْا أأل ُلو ُك ْأ أر مِاّما أت ِك ِه اسْإُم ُذ ّل ِه ال ْي أل ْد أع أق أل أو ُكم أفّص أم مّاا أل ُكْم أحّر ْي أل أع
ّ ُتْم أماا ِإل ِرْر ُط ِه اْض ْي أل ِإّن ِإ ِثيًرا أو أن أك ّلو ُيِض ِهم ّل ِئ أوا ْه أأ ِر ِب ْي أغ ٍم ِب ْل أك ِإّن ِع ّب أو أر ُه

ألُم ْع أن(النعام أأ ِدي أت ْع ْلُم )119 ِبا
أ ْا أول ُلو ُقو أما أت ُكُم أتِصُف ِل ُت أن ْلِس أب أأ ِذ أك ْل أذا ا أٌل أه أذا أحل أه أراٌم أو ْا أح أتُرو ْف أت ألى ّل أع
ِه ّل أب ال ِذ أك ْل أن ِإّن ا ِذي ّل أن ا أتُرو ْف ألى أي ِه أع ّل أب ال ِذ أك ْل أ ا أن( النحل ل ِلُحو ْف )116 ُي
ُتم ُقْل ْي أأ أر أ

أل مّاا أ أز ّلُه أأن ُكم ال ُتم ّرْزٍق مّان أل ْل أع أج ْنُه أف أرامًاا مّا ً أح أل أحل ّلُه ُقْل أو آل
أن ِذ ُكْم أأ ألى أأْم أل ِه أع ّل أن ال أتُرو ْف )59( يونس أت

التصرفية الساحة هذه ترك قد وقيومايته بحكمته تعالى الله كان ولئن
وماعاشهم علقاتهم في لليسر وتوفيرا الخلق على توسإعة تشريع بدون
الحرام ماظلة تحت بإدخالها عليهم الفقهاء يضيقها أل أولى باب مان فإن

والخرة. الدنيا في عنه ماسؤول وزرا فيها المخالفة باعتبار والواجب

في التشريع لسلطة الفقهاء احتكار أن المناهج هذه على يؤخذ ماا وثاني
اجتهادهم بين خطيرا تماسإا أنشأ الماة، لعموم تعالى الله جعلها قضايا
ولطالما العام، الشأن على الفردي والتسلط السياسإي السإتبداد وبين

سإوء الماة وأذاقوا والملوك السلطين ماع النفوذ الفقهاء بعض اقتسم
أولئك. مان ماصلتة وسإيوف هؤلء مان ظالمة بفتاوى العذاب،



بإقصاء ماتعلقة سإابقاتها، عن خطورة تقل ل أخرى قضية الثافي وثالثة
ونصوصا عقلية بداهة وشأنها، اختصاصها صميم مان هو أمار عن الماة

صريحة.
بهما وردت بأمارها، شورويا وقياماها اجتماعها في الماة عصمة أن ذلك
سإلطت وقد وعملية، قولية سإنة المتواترة والخبار الحكيم التنزيل آيات
ومان له خلقت فيما لتسخيرها الدنيوية قضاياها على شرعا بذلك الماة
لمرجعيتها إلغاء التشريع مان الصنف بهذا المذاهب فقهاء واسإتئثار أجله،

أدى- وقد – حتما يؤدي ونهج عملها، صميم مان هو فيما لجتهادها وتسفيه
والمصلحة والخطأ الصواب بين التمييز لحق قليلة فئة احتكار إلى

الظالمة. السإتبدادية السياسإية النظم قيام وإلى ، والمفسدة
باجتهاداتهم المذاهب فقهاء يثيره ماا هو النهج هذا على رابع وماأخذ

والتمزق التفرق لشقة توسإيع مان والمتعارضة، المتنافية المختلفة
بذكره سإارت وقد أحد، على يخفى ل ماما المسلمين بين الطائفي والتناحر
والمسموعة المرئية العلم وسإائل به وتقصفنا ماضى، ماا عبر الركبان

هذا. زمااننا في والمكتوبة

مافهوماه فإن التشريعي الفراغ قضايا مان الظاهري المذهب ماوقف أماا
ًا ليس ، رحمة التشريع فيه ترك فيما البراءة لصل ، فوضى لتركه مابرر

ل الرحمة لن ؛ وتقنينه تنظيمه مان مانعنا أنه أو ، يبينه لم النص أن بدعوى
ُلخروية المساءلة عدم تعني ولكن ، والتنظيم النظام ترك تعني . ماما فيه ا
حياة تنظيم وجوب حيث مان ، ماقبولة الخرى المذاهب نظر وجهة يجعل
ًا فيه يستنبطونه ماا جعل أن إل ؛ القضايا مان الصنف هذا في الناس شرع

ًا ًافيه إسإلماي صميم مان نابعة هذه اسإتنباطاتهم أن شك . ول نظر صرف
وحكمتها العاماة وبتوجيهاتها ظلها في وناشئة ، السإلماية الشريعة

قانون أو تشريع كل ظل في تنشأ أن الطبيعي مان . إذ ورحمتها وماقاصدها
في الوضعية . فالقوانين روحه مان نابعة جزئية قوانين أو تشريعات ،

ً السإلماية البلد أغلب ، ظلها وفي الوربية القوانين روح مان ناشئة ، ماثل
وفي الوثنية الروماانية القوانين روح مان ناشئة الحالية الوربية والقوانين

روح مان ناشئة الميدان هذا في الفقهية السإتنباطات هذه كانت .فإذا ظلها
بعضها تتبنى أن السإلماية للدولة وكان ، ظلها وفي السإلماية الشريعة
تنظيمية جزاءات لمخالفتها وتقرر ، مالزماة قوانين ماستوى إلى وترفعها
، الدينية والمخالفة الثم طائلة تحت تدخلها أن غير مان ، وتعزيرية وإدارية

الوحدة باب وفتحنا ، الخلف شقة وقربنا ، المذاهب بين وفقنا قد نكون
حركة وتسريع المجتمع لتطور المجال وفسحنا ، المسلمين بين التشريعية

. فيه التجدد
تقتضي المسلمين أمار توحيد ماجال في الجريئة القتحاماية الخطوة هذه
هما: شجاعين ماوقفين جميعا مانا



، غير ل فقهية علمية مادارس ماجرد كلها السإلماية المذاهب - اعتبار
لتنظيم وتتعاون ، فيه أخطأت فيما وتتناصح فيه أصابت فيما تتكامال
راية تحت ، العالمين رب مان رحمة البشر لجتهاد المتروكة الناس شؤون
، نفسه السإلماي بالتشريع يضر فيها التفريط . إذ والسنة القرآن

المندوب على والمحافظة ، بالحمى يعصف الحمى حول فيما والتفريط
واقع في بالمروءة إخلل بالمروءة الخلل إلى والذريعة ، الواجب تحفظ
. المار

، الميدان هذا في الفقهية الجتهادات لكل ودقيقة شامالة - ماراجعة
نظرتنا أحادية ماجرد أن نكتشف . وسإوف مانها والسإتفادة وتصنيفها
ً . ولنضرب مانها السإتفادة وبين بيننا الحائل هو ، وتشنجنا ، لذلك ماثل

كالخل ، الماء سإوى بما النجاسإة بإزالة عرف ماا هي بسيطة فقهية قضية
ً نظرنا إذا . لكننا الشافعي عند تجوز ول حنيفة أبي عند جائزة . وهي ماثل
يعملون أصبحوا المذاهب جميع فقهاء أن وجدنا ، المعاصر واقعنا إلى

إلى مالبسهم يرسإلون ؛لنهم حنيفة أبي برأي وسإليقة مانهم بديهة
. الكميائية بالمواد أي ، الماء بغير تنظف التي العاماة اللية المغاسإل
ً الحنفي فالمذهب ًا ماتقدم الموضوع هذا في ماثل . وكذلك غيره على جد

. آخر ماجال في غيره على ماتقدم آخر ماذهب كل أن نجد
السادس المبحث
الشرعية والسياسإة التشريعي الفراغ

"، الشرعية " السياسإة ماصطلح عهده أول في السإلماي الفقه يعرف لم
على الحكام مافردات كل " ينتظم " الشريعة " أو الله " حكم لفظ وكان
للماة. والخلفاء العام الشأن تدبير وصعيد الفردية التصرفات صعيد

أعوزهم فإن به، حكموا للنازلة نصا وجدوا إن كانوا أنفسهم الراشدون
شورويا. فيها القرار لتخاذ المسلمين جمعوا النص

بعدهم جاء ومان الماويون واسإتأثر الجبرية الملوكية قامات لما ثم
والتأييد والطاعة السمع هو واحد اسإتبدادي نهج على سإاروا بالسلطة،

خالفها. أو الشريعة وافق السلطان، عن يصدر ماا لكل والقرار

فقه ظهور على سإاعد الدولة سإير خط في السياسإي النحراف هذا
الفقهاء: مان فئتين لدى تبريري

النتفاعية. والحاشية المستفيدة البطانة فئة
مابادئ على السياسإية السلطة تأسإيس إماكانية مان يئست أخرى وفئة

واقع ماع الشرعية الحكام تكييف ماحاولة إلى فلجأت العادلة السإلم
إنقاذه. يمكن ماا إنقاذ أجل مان والقهر، السإتبداد

" الشرعية " السياسإة ماصطلح بعد فيما عليه أطلق ماا ماعالم أخذت حينئذ
لبوسإها. حالة لكل وتلبس وتتطور وتتضح تتبلور
وجهته، وتحديد الجديد المصطلح هذا تطور ماسيرة في ماعلمة أبرز ولعل



في الشعري ماوسإى لبي اسإتغفال مان العاص بن عمرو به قام ماا هو
بن ماعاوية وبين وجهه، الله كرم علي الماام بين المشهورة، التحكيم قضية

الحكم لنظم السياسإية تحديدالقبلة في الثر أبلغ له كان ماما سإفيان، أبي
بعد. فيما المسلمين لدى
مانحرفة العام التدبير ماجال " في الشرعية " السياسإة ماسيرة بدأت لقد
ماخادعا ظالما اسإتبداديا تصرفا السإلم، لمبادئ مانافية ، للسقوط آيلة

فقهية ماحاولة ثم والدينار، والدرهم البتار بالسيف الماة على نفسه يفرض
الخلف يرفع الماام " أمار ماثل مان سإائبة فقهية قواعد لها صيغت تبريرية

ماا بقدر القضية مان يحدث أن " للسلطان " و نافذ الماام " أمار " و
له وتطويرا العلمي لمصطلحها رسإميا تبنيا ثم "، ماشكلت مان يحدث

الشرعية تعد"السياسإة أن إلى دعوة هذا عصرنا في ثم لمجالته، وتوسإيعا
وأن والسنة، الكتاب في ونصوصها الفقهية المباحث عن ماستقل "علما
وتسييرها. تأسإيسها وآليات الدولة مارافق جميع في مارجعا تتخذ

انبثقت الراشدة، الخلفة سإقوط بعد المسلمين لدى الدولة بأن الزعم إن
العصبية أن ماقدماتها في المآخذ، مان كثير تعتوره السإلماية، الشريعة مان

وماهدت القواعد لها وأقامات وأنشأتها أسإستها التي هي والسإروية القبلية
السبيل. لها

نصوص مان سإليم انبثاق الشرعية بالسياسإة عرف ماا بأن القول كذلك
التي الشرعية السياسإة لن يرجحه، أو يؤيده ماا له ليس والسنة، الكتاب

الظلم، واقع ماع التكيف لفقه نتاجا إل ليست القوم ماصنفات في عرفناها
على الدولة إقاماة عن العجز بعد السإتبداد، لجو فاشلة تلطيف وماحاولة

للشريعة ترويض لديهم الشرعية السياسإة سإليمة. إن شرعية أسإس
والظالمين. الحكام لهواء وإخضاعلها الثابثة، نصوصها لحكام ولي الغراء

إل ليس السإلماية، الساحة في اسإتنبت الذي الشرعية السياسإة فقه إن
قضايا وفصل وإخضاعها، وترويضها، مامالكهم، ضبط في الحكام لنهج وليدا
التشريعي الفراغ ماجال بتوظيف الشرعي، القضاء سإلطة عن فيها المان

الفقهية، التأويلت ببعض عليها ماموها فيه، جائرة عقوبات واسإتحداث
للماة. وردعها فيها البث أمار المتروك المخالفات وببعض

في النظر أن على ماجمعين عنهم، الله رضي الراشدون الخلفاء كان لقد
النص، أعوزهم إن الشورى ثم والسنة، الكتاب مارجعه لهم يعرض ماا كل
أمار مان كان ماا إل عملهم، صميم مان كان الذي القضاء مايدان ذلك في بما

القضاء ففوض عهده، في الجهاد حروب واتسعت أشغاله كثرت إذ عمر
وأبي بالبصرة، وشريح بالمدينة، الدرداء بأبي فيه واسإتعان غيره، إلى

بالكوفة. الشعري ماوسإى
للدولة) العاماة ( السياسإة العاماة بقضاياهم المسلمين أمار مان تعلق ماا أماا



العاماة الشورى بواسإطة بأنفسهم عليه يشرفون كانوا الراشدين فإن
بالمساجد.

مانازعات الشرعية الحكام بقيت الماويين عهد في الملوكية قامات وعندماا
بيد شرعية وحدودا ماالية وماعامالت واجتماعية تجارية وعقودا فردية

أو بأنفسهم يباشرونه الملوك كان العاماة بالسياسإة تعلق وماا القضاء؛
غير المظالم والولء.أماا والمصاهرة بالنسب عصبيتهم أهل به يوكلون

يقول كما وماحتاجا الممالك، بأمان ماتعلقا مانها جزء وكان عليها المنصوص
دولتي مان كل في فكانوا القضاء ونصفة السلطنة سإطوة إلى خلدون ابن

بإفريقية، والعبيديين ببغداد، العباسإيين ودولة والندلس، بدماشق الماويين
بواسإطة الشرعي، القضاء سإلطة عن بعيدا ماباشرة، عليها يشرفون

في شديد شطط إلى ذلك ). فأدى المظالم ماتولي ( أو الشرطة صاحب
والردعوالعقوبة والتأديب التعزير وعمليات التهم وماعالجة النفوذ اسإتعمال

والحتمالت. والظنون والشبهات النوايا على
واسإتقل المركزية، الملوكية الخلفة ظل تقلص عندماا المار كذلك

الصلة وقطعت المظالم، في النظر أمار واسإتفحل بأقطارهم، السلطين
ماطلقة. تكون تكاد بصفة الشرعية الحكام وبين بينها

وأن بنص، إل عقوبة ول جريمة ل أنه السإلماية الشريعة في الصل إن
الجتهاد وأن ، غيره، بوزر امارؤ يأثم ل وأنه إدانته، تثبت حتى بريء المتهم
ثم ومالبساتها، وحالها المسألة بواقعة علم علمين على ينبني وإفتاء قضاء
على الله بحكم علمه الفقيه يطبق ثم ماثلها، في أو فيها الله بحكم علم

السإلماية الجماعة أمار وأن عفو، ذلك سإوى وماا المسألة بواقع علمه
احتكاره في لحد حق التشريعي) ل (الفراغ العفو مانطقة ) في ( الماة

فيه البث ماتولي وأن شأن، ذا أو خليفة أو رئيسا أو كان مالكا به، والسإتئثار
آيات إليه ترشد العاماة،كما الشوروية فضاءاتها في الماة ماجموع هو

لها هو أمار عن اسإتبعادها أن إل وعمل؛ قول النبوية والسنة الحكيم القرآن
شرطتهم وقادة ماظالمهم ولة بواسإطة أو ماباشرة الحكام بيد واحتكاره

له كان النتفاعي، أو القبلي أو السإري الولء ذوي مان جيوشهم وأماراء
وحاضرا مااضيا والوحدة والمجتمع الدين على وأخطرها الثار أبلغ

القضاء سإلطة عن حتى أيضا المار هذا اسإتبعد وقد سإيما وماستقبل. ل
تعزيرا، دعي مانضبط غير ماصطلح ماظلة تحت وعولج الشرعي

النسان، بني بله الحيوان، على إيقاعها يحرم زجرية أحكام له واسإتحدثت
والتوسإيط والعصر والتحريق والصلب والقتل الجلد بين تتراوح أحكام
فما سإياسإة، وتعزير شرعيا تعزيرا عد ماما الموت، حتى الدبر مان والنفخ

وتقويم المخالفات لردع المستحدثة والنظرية الجديد المذهب هذا هو
وفيها؟ الدولة عن المنحرفين



السابع المبحث
الفقه في ماستحدثة سإياسإة: نظرية التعزير

غضبوا إذا الراشدة، الخلفة بعد فيما المسلمون الحكام كان البداية في
أن غير مان نكبوه، بأمانهم ماضرة ماخالفة ارتكب وإن به بطشوا أحد مان

العاماة إنكار أن تصرفهم. إل على الشرعية إضفاء في يفكروا أو يحاولوا
لما الصادقين العلماء بعض وتنديد النساني، وحسهم الديني بوازعهم

في السلطة، فقهاء بعض تجنيد إلى أدى الله، كتاب مان اسإتحفظوا
به، والقائمين " شرعنة" للظلم وماحاولت تمويه وحملت تبرير ماوجات

كنف وأوطأ مادخل أيسر السإلماية الشريعة " التعزير" في مابحث فكان
المضمار. هذا في

في كما والنصرة والتبجيل التعظيم يفيد الضداد، أسإماء مان لغة والتعزير
ُنوا قوله ْؤمِا ُت ِل ِه تعالى: ( ّل ِه ِبال ِل أرسُإو ُه أو أعّزُرو ُت ُه أو ّقُرو أو ُت ُه أو ّبُحو أس ُت ًة أو أر ْك ُب

أأِصيًل الفقهية المباحث في كما والتأديب والرد الردع يفيد كما ،9 ) الفتح أو
الحدود في مانه، أكثر أو الحد دون وغيره بضرب تأديب بأنه عرفته التي
أبا جلد إذ عمر فعل كما مارتكبها ماعاقبة وتقتضي أركانها تتكامال لم التي
وفي -،9/44 للسرخسي - المبسوط تكتم أن زوجته وأمار داره في بكرة

الجرائم وفي فيها، بأحكام النصوص ترد لم التي والجنايات المخالفات
ماصلحة الحاكم فيه يرى ماا كل وفي ورماوزها، الدولة ضد السياسإية

إيقاعه. تقتضي
التعزير، وبين الحد بين التمييز المذاهب ماختلف مان الفقهاء حاول ولقد

أهمها: مان كثيرة بينهما فروقا وذكروا
رأي إلى فيه ومافوض شرعا ماقدر غير والتعزير شرعا ماقدر الحد أن

الحاكم.
بالشبهة. يجب والتعزير بالشبهات يدرأ الحد أن

التعزير. في به يعمل ول الحد في به يعمل القرار في الرجوع
فيه. تجوز والتعزير الشفاعة فيه تجوز ل الحد
الترك. فيه والتعزير تركه للماام يجوز ل الحد
يسقط. ل والتعزير بالتقادم يسقط الحد

التعزير. وجوب في واختلف النفاذ واجبة الحدود
الربعة. الئمة فيها اختلف فقد التعزير ماشروعية أماا

وتركه، إيقاعه حق للماام وأن بواجب ليس التعزير أن الشافعي يرى وإذ
يكن لم وماا واجب، عليه مانصوصا التعزير مان كان ماا أن الحنابلة يرى

ويذهب ترك، شاء وإن عزر شاء إن الماام لنظر فالمار عليه مانصوصا
روي ماا ماثل فيه، ماوقوفة أحاديث لورود ، واجب، أنه إلى حنيفة وأبو ماالك
الملك عبد عن ماسنده في الجعد ابن أخرجه فيما وجهه الله كرم علي عن



يا خبيث يا فاجر للرجل:" يا الرجل قول عن علي قال:سإئل عمير بن
أخرجه وماا "، حد فيهن وليس تعزير فيهن فواحش قال:" هن "، فاسإق

أبي إلى كتب عمر أن صيفي بن الله عبد عن ماصنفه في الرزاق عبد
". سإوطا عشرين فوق بنكال يبلغ "ول الشعري ماوسإى

رغم على فيه، ماتكلما التعزير أمار في الوارد النبوي الحديث كان ولئن
الرسإول قول وهو بردة، أبي عن تخريجه على وماسلم البخاري اتفاق
حدود مان حد في إل أسإواط عشرة فوق يجلد وسإلم:( ل عليه الله صلى
بعيدا. مادى فيه العدد وتقدير فيتأويله الختلف بلغ فقد )، الله
ويخير وصاحبها، العقوبة قدر على يكون التعزير قدر تحديد أن ماالك رأى

وصلبا، وقتل وقطعا جلدا الشرعية الحدود فوق ماا وبين العشرة بين الماام
صلى النبي زمان على ماقصور العشرة عدد أن إلى المالكية بعض وذهب

العمل إلى أشهب وذهب الضعف، غاية في الرأي وهذا وسإلم عليه الله
الحديث. بظاهر
تسع على يزاد فل الحدود، في ماقدر هو ماا بالتعزير يبلغ أل الشافعي ورأى

وسإلم، عليه الله صلى عنه وردت التي الربعين مان أقل أي ضربة، وثلثين
الصحابة، بفعل " العشرة" مانسوخ حديث أن إلى الشافعية بعض وذهب
ورأى نسخه، على الصحابة مان إجماع يثبت لم لنه جدا ضعيف وهذا

بظاهر عمل العشرة تجاوز عدم الشافعية مان الشاشي القفال بن القاسإم
الحديث.

وتعيين وتقديره وتركه إيقاعه في الحاكم حق على يستشهدون كما
هو الشهاب ماسند و الترماذي جاماع في ورد ضعيف بحديث ماستحقيه

روايةكنز وجل) وفي عز الله بنور ينظر فإنه المؤمان، فراسإة (اتقوا
الشراف) يعرفها وإنما فراسإة قوم لكل (إن مارسإل عروة عن العمال

الترماذي " للحكيم الصول " نوادر في ورد فيه ماتكلم آخر وبحديث
لله : " إن قال أنه وسإلم عليه الله صلى الرسإول عن الوسإط والمعجم

ًا " بالتوسإم الناس يعرفون عباد
المرضية "الفراسإة كتابه في بقوله الجوزية قيم ابن إليه ذهب ماا وذلك

هذا ليس عقيل ابن الوفاء أبي الشرعية" :[وقول السياسإة أحكام في
وقد صادقة، فراسإة فهي فراسإة، تسميته في ماحذور ول فيقال فراسإة،

ِإّن فقال كتابه مان ماواضع في وأهلها الفراسإة سإبحانه الله مادح ِفي تعالى(
أك ِل أياٍت أذ أن) وهم ل أوسّإِمي أت ْلُم العلماة وهي بالسيما الخذون المتفرسإون ّل
ْو تعالى وقال وتوسإمته وكيت كيت فيك تفرسإت يقال أل أو أشاء ( ُهْم أن أك أنا ْي أر أل

أ

ُهم أت ْف أر أع أل ُهْم أف أما ُهُم تعالى ) وقال ِبِسي ُب أس أيْح ِهُل ( أجا ْل أياء ا ِن ْغ أن أأ ّفِف مِا أع ّت ال
ُهم ُف ِر ْع ُهْم) وفي أت أما فإنه المؤمان فراسإة (اتقوا مارفوعا الترماذي جاماع ِبِسي

ِإّن قرأ الله)ثم بنور ينظر أك ِفي ( ِل أياٍت أذ أن)]. ل أوسّإِمي أت ْلُم ّل
التعزير حالت على صحيحين كانا ولو ماعناهما ينطبق ل الحديثين وكل



الله بنور ينظر كان مانهم أحد مان فما الظلمة، الحكام قبل مان سإياسإة
الذين الله رجال مان كان مانهم أحد مان وماا الفراسإة، تلك له لتكون

بالتوسإم. الناس يعرفون

ِإّن سإورة  مان75 الية في تعالى بقوله السإتشهاد أماا أك ِفي الحجر: ( ِل أذ
أياٍت أن) وقوله ل أوسّإِمي أت ْلُم الية في وسإلم عليه الله صلى الرسإول ماخاطبا ّل

ْو ماحمد سإورة  مان30 أل أو أشاء ( ُهْم أن أك أنا ْي أر أل
ُهم أ أت ْف أر أع أل ُهْم أف أما ُهْم ِبِسي ّن أف ِر ْع أت أل أو

ْوِل ألْحِن ِفي أق ْل ّلُه ا ألُم أوال ْع ُكْم أي أل أما ْع سإورة  مان273 الية في وقوله )، أأ
ُهُم البقرة ُب أس أيْح ِهُل ( أجا ْل أياء ا ِن ْغ أن أأ ّفِف مِا أع ّت ُهم ال ُف ِر ْع ُهْم) فأبعد أت أما عن ِبِسي

ماتعلقة الولى الية السماء،لن عن الرض بعد سإياسإة التعزير ماوضوع
وغيرته وجبروته الله قوة لمعرفة لوط، لقوم وقع بما العتبار بضرورة
شأن في لنبيه تعالى الله مان بوحي ماتعلقة والثانية حرمااته، لنتهاك

يعرفهم يكاد ل الذين والفقراء الصدقات أمار في المنافقين. والثالثة
عصاتهم، مان لهم انتقاماا الرض الله يخسف مامن الحكام وليس الجهلء،

إل يرتكبون فيما ورطهم وماا أعدائهم، شأن في إليهم يوحي مامن ول
الجهل.

والتهمة والشبهة والتخمين والظن والتوسإم الفراسإة على العقوبة بناء إن
للفتن ماشرعا بابا يعد ماصلحة يراه وماا ومازاجه الحاكم نظر على واعتمادا
والسإتبداد. والجور والظلم

أحكام في المرضية "الفراسإة كتابه في الجوزية قيم ابن غلط وقد
نظرية على المستميت المجادل دفاع دافع الشرعية" إذ السياسإة
بأنها ووصفها الموضوع في الحجة ماحاور أهم مان وجعلها الفراسإة
أضاع الوالي أو الحاكم أهملها إن القدر جليلة النفع عظيمة كبيرة ( ماسألة

...). كثيرا باطل وأقام كثيرا حقا

": الشرعية " السياسإة كتابه في بقوله أيضا تيمية ابن ذهب ذلك وإلى
يعاقبون كفارة....فهؤلء ول ماقدر حد فيها ليس التي المعاصي ( وأماا
يكون التعزير أن بين أن وبعد )، الوالي يراه ماا بقدر وتأديبا وتنكيل تعزيرا
المعاقب وإركاب الوجه تسويد أو بالحبس يكون كما فعل، أو قول باليلم

إلى بالتعزير البلوغ جوزوا الحنابلة وبعض ماالكا أن ذكر ماقلوبا، دابة على
ماثل. القدرية حالة في كما ردة، بدون ولو للفساد القتل
الحاديث ببعض ذلك شرعية على السإتشهاد حاولوا قد الفقهاء كان ولئن

أو روايات، مان الخباريون انتحله ماا واصطياد الموضوعة أو الضعيفة
الرسإول فإن خاصة، أحكام لها التي الحرب حالت بعض على القياس

كان بل الشرعية، الحدود خارج عزر قد أنه يثبت لم وسإلم عليه الله صلى
صحيحه في ماسلم أخرج وقد إليه، السإاءة حالت في حتى ويصفح يعفو

وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند الزبير خاصم النصار مان رجل أن



يمر الماء سإرح النصاري فقال النخل بها يسقون التي الحرة شراج في
رسإول فقال وسإلم عليه الله صلى الله رسإول عند فاختصموا عليهم فأبى
إلى الماء أرسإل ثم زبير يا للزبير:" اسإق وسإلم عليه الله صلى الله

فتلون عمتك، ابن كان أن الله رسإول فقال: يا النصاري جارك" فغضب
الماء احبس ثم اسإق زبير قال:" يا ثم وسإلم عليه الله صلى الله نبي وجه
في نزلت الية هذه لحسب إني الزبير: والله الجدر" فقال إلى يرجع حتى
في يجدوا ل ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمانون ل وربك ( فل ذلك

حرجا..). أنفسهم
وسإلم عليه الله صلى الله رسإول قال:قسم الله عبد عن أيضا وأخرج
النبي فأتيت قال الله، وجه بها أريد ماا لقسمة رجل: إنها فقال قسما،
واحمر شديدا غضبا ذلك مان فغضب فساررته، وسإلم عليه الله صلى
مان بأكثر ماوسإى أوذي قال:" قد ثم له، أذكره لم أني تمنيت حتى وجهه

". فصبر هذا

رجل قال: جاء عنه الله رضي أنس الصحيحين: عن على المستدرك وفي
قال: فلم حدا، أصبت الله رسإول فقال: يا وسإلم عليه الله صلى النبي إلى

فرغ فلما وسإلم عليه الله صلى النبي فصلى الصلة وأقيمت عنه، يسأله
قال:" الله، كتاب في فأقم حدا أصبت الله رسإول قال: يا صلته مان

صحيح حديث " .هذا لك غفر قال:" قد " قال: نعم الصلة؟ ماعنا أصليت
يخرجاه. ولم الشيخين شرط على

النبي إلى رجل قال: جاء ماسعود ابن عن صحيحه في حبان ابن وأخرج
كل مانها فأصبت البستان في امارأة أخذت فقال:إني وسإلم عليه الله صلى
فقرأ دعاه ثم شيئا له يقل فلم شئت، ماا بي فافعل أنكحها لم أني إل شيء
الحسنات إن الليل مان وزلفا النهار طرفي الصلة ( أقم الية هذه عليه

). السيئات يذهبن
حضن في الشرعية الحدود إطار خارج العقاب نظرية نشأت لقد

الزمان مارور ماع التطور في أخذت ولكنها فيها، ماختلف فقهية ماسوغات
أن وبعد فيه، الخلف شقة واتساع الفقه وفشو السلطة، رقعة وتراماي

حكم على المنصوص غير الشرعية المخالفات في ماحصورا التعزير كان
التعزير عرف أركانها، تكتمل لم التي والحدود والكذب كالغش فيها

للدولة بالسإاءة للتهم والتعزير الحاكم، بنظر المقدرة المرسإلة للمصلحة
لكل واتخذ والتوسإم، والفراسإة والظن بالشبهة والتعزير السلطنة، وأمان
سإياسإة. التعزير هو جاماع اسإم التعازير هذه
الزمان ماع تطور "السياسإة" الذي ماصطلح السإلماي الفقه عرف ثم مان

وفي يشاء وأنى شاء كيف يصرفها الحاكم شرعية" بيد " سإياسإة فصار
يشاء. مان



حدا صارت ثم حدا، إل تكون ل العقوبة أن الشريعة في الصل كان
بهذا السإلماي الفقه وعرف شرعية، سإياسإة ثم وسإياسإة، حدا ثم وتعزيرا،
والقتل سإياسإة، والقطع حدا والقطع سإياسإة، والجلد حدا الجلد التطور

خلعت ثم سإياسإة، وماصادرتها حقا الماوال وماصادرة سإياسإة، والقتل حدا
وتقطيع سإياسإة بالصلب الماة على المظالم وتوالت بالنصوص التقيد ربقة

الدبر مان الضحية بنفخ والقتل سإياسإة بالعصر والقتل سإياسإة الطراف
حاماض في الضحايا تذويب عرف هذا عصرنا وفي سإياسإة، الموت حتى

"السإيد" سإياسإة.
ماصطلح " إلى شرعا " التعزير ماصطلح مان النوعية النقلة هذه إن

عليهم ووسإعت الحكام، عن الديني الحرج رفعت " قد سإياسإًة "العقاب
الفقهاء دام ماا ويستسيغونه العاماة يبتلعه ضبابي، غائم لفظ باسإتعمال

تصرف. أي شرعية عن للتعبير يستعملونه
أس مانه ماشترك، اللغوي " جذره " سإياسإة فلفظ ِو أسإ أسِمع "  - " - ك

ُء والخلق السجية ماعناه أيضا والّسوس السوس، فيه وقع إذا الشي
والصل.
وروضها. رعاها إذا والدواب البهائم وسإاس
والطاعة. السمع على وروضها ونهاها أمارها الرعية وسإاس

ّوسإه قولهم المجاز ومان يسوسإهم. جعلوه أي القوم أسإ
تساق. وعاماة تسوق سإاسإة وسإوقة، سإاسإة إلى الناس تقسيمهم ومانه
الشاعر: قول ومانه
نتنصف سإوقة نحن أمارناإذا والمار الناس نسوق فبينا
وتصرف بنا تارة نعيمهاتقلب يدوم ل لدنيا فأف

مابادئ تقره ل الحكام "لشرعنة" تصرفات المستحدث المصطلح هذا إن
على فئة اسإتعلء ماعاني مان يحمله لما وماضمونا، شكل وتعاليمه السإلم

ل تاماا اسإتبدادا العام الشأن في التصرف حق مان للحاكم يعطيه وماا فئة،
الصعد: جميع على والمظالم للفتن أبواب مان يفتحه وماا له، ماعقب

الماة، أمار على السيطرة غطائه تحت تمت إذ السياسإي الصعيد على
الماة عين أماام العام، المال ونهب الفردية والمصالح للهواء وسإخر

شرعا، أو عقل المقدرة غير المستحدثة العقوبة هذه مان الخائفة
صحوه حالت في عنه يصدر ماا وعفوية الحاكم مازاج إلى والموكولة

ماصادرة. أو جلدا أو صلبا أو بترا أو وزهوه،قتل غضبه وسإكره،
الذليلة والخدماة والفاقة الفقر الماة على فرض الجتماعي الصعيد وعلى

الفاسإدة النخب قصور وفي والجيش الشرطة وأماراء الحكام أعتاب في
والجاه. النفوذ ذات

وثقافيا عسكريا الجنبي للغزو البلد فتحت الوطنية السيادة صعيد وعلى
وعقديا.



على الدعاة أجبر المنكر، عن والتناهي بالمعروف التواصي صعيد وعلى
مان عنه ينتج وماا سإياسإة التعزير طائلة تحت الظل ومالزماة الصمت لزوم
أعراض. وانتهاك وسإحل قتل
الحاكم مان شيء فعل هي الرائق: ( السياسإة البحر في نجيم ابن قال

جزئي). دليل الفعل بذلك يرد لم وإن يراها لمصلحة
ماا قال: السياسإة عقيل ابن الحكمية: ( عن الطرق في القيم ابن وقال
يضعه لم وإن الفساد، عن وأبعد الصلح إلى أقرب الناس ماع فعل كان

إل سإياسإة ل قال ومان الوحي، به نزل ول وسإلم عليه الله صلى الرسإول
غلط). فقد الشرع به نطق ماا

الشارع فإن التنفيذ البوطي:( أماا الشيخ يقول المعاصرين الفقهاء ومان
السياسإة أحكام تسمى الحكام مان واسإعة طائفة الحاكم يعطي

...) الحكام هذه ماظلة تحت يتحرك أن يملك الشرعية،
الحكام يحتاجه ماا الحكام": ( السياسإة "ماعين في الطرابلسي وقال

الفتن). أبواب لتوصد وزجرا ردعا العقوبات بعض إيقاع مان والولة

وينبه السياسإة لمخاطر " ينتبه الحكام " ماعين الكتاب نفس في أنه إل
بالفراسإة -: ( فالحكم168 ص – بالفراسإة الحكم في بقوله ماحذرا إليها
يعقب ) ثم الحاكم مان وجور فسق وذلك والتخمين بالظن الحكم ماثل
شرع السياسإة أن قائل: ( اعلم عنها تنشأ التي المظالم بتفصيل ذلك على

وسإياسإة تحرماها فالشرعية ظالمة سإياسإة نوعان والسياسإة ، ماغلظ
وتزل الفهام فيه تضل واسإع باب الظالم...وهي مان الحق تخرج عادلة

الفساد أهل ويجرئ الحدود ويعطل الحقوق يضيع وإهماله القدام فيه
سإفك ويوجب الشنيعة المظالم أبواب يفتح فيه والتوسإع العناد أهل ويعين
الشرعية....) غير الماوال وأخذ الدمااء
تصرفات بعض لتمرير مانفذا الفقرات هذه في الطرابلسي ترك ولئن

تعريفا لها يضع أن دون الشرعية، السياسإة سإماه ماا إلى بإشارته الحاكم
الماام المالكي الفقيه فإن به، تعرف ماقياسإا أو دقيقة واضحة آلية أو دقيقا

الشأن هذا في تأويل لكل حدا وضع  -قد44/ 10 – تفسيره في القرطبي
السياسإة: أحكام ركيزة هى التي الفراسإة عن فقال
مان والتفرس التوسإم أن ثبت العربي:" إذا بن بكر أبو القاضي ( قال

ول ماوسإوم به يؤخذ ول حكم عليه يترتب ل ذلك فإن المعاني مادارك
كوني أيام ببغداد المالكي الشاماي القضاة قاضي كان وقد ماتفّرس،

ماعاوية بن إياس طريق على جريا الحكام، في بالفراسإة يحكم بالشام
جزءا صنف الشاشي بكر أبو السإلم فخر شيخنا وكان قاضيا، كان أيام
الحكام مادارك فإن صحيح، وذلك وأعطانيه، بخطه كتبه عليه، الرد في

). مانها الفراسإة وليست قطعا مادركة شرعا ماعلوماة



والجنايات المخالفات ماجال السياسإة" في "أحكام دعي ماا ننقض إذ إننا
ّدْت فيها، حكم الشرع مان يرد لم التي ُع ل التشريعي، الفراغ مانطقة في و

يحدثونه فيما بينهم التناصف إهمال ول فوضى، الناس علقات ترك نقصد
بهذه يستأثر أن يجوز ل أنه هي شرعية حقيقة لنؤكد ولكن ماظالم، مان

بالشراف بأحق أحد ليس عام، أمار لنها ماجتهد، فقيه أو فرد حاكم القضايا
يستحيل التشريعي الفراغ ماجال في العاماة ماصلحة ولن أحد، مان عليه

ماهما الفرد ولن حكم، ماجلس أو حاكم أو فقيه جاماعة إحاطة بها يحيط أن
والتجرد الموضوعية تحقيق يستطيع ل العلم بأوجه وإحاطته تقواه بلغت

الشورى هي وسإنة كتابا وضبطها لها والتشريع تنظيمها آلية فيها،ولن
الجماعية.

الثامان المبحث
والعلمانية التشريعي الفراغ

مادججة السإلماي عالمنا " تجتاح " علمانية دعي ماا ماوجة أن في شك ل
واجتماعا فلسفة المعاصرة النسانية العلوم بمختلف الفكري المجال في

ماا بأدق التطبيقية العلوم ماجال وفي ، وديماغوجية ومانطقا نفس وعلم
التأثير ماجال وفي العلمية، والكتشافات الحديثة الختراعات إليه وصلت

المسموعة التصال وسإائل بكل المعنوي والتوجيه والجتماعي النفسي
الضغط أسإاليب بأحدث العسكري المجال وفي والمقروءة، والمرئية
المتسلل. والبطيء المباشر السريع والتدخل والغزو والتهديد

هذا ركائز مان يعد السإلماي العالم في علمانية دول تأسإيس كان ولئن
الشرسإة الرأسإمالية والعولمة الحديثة المابريالية ظاهرتي فإن الجتياح،

الفلسفة وآفة والقتصادي، السياسإي القرار ماراكز على وهيمنتهما
والتربوي العلمي التلقي مايادين في الفكرية بإسإقاطاتها الداروينية

المستشرقينوالمستغربين مان المجندين وعاهة وإعلماا، وجاماعة مادرسإة
مان والمسيحية، السإلماية الصول ذات والشعوبية العربية النخب وبعض
ومانهاج وبشرا أرضا السإلماية للعقيدة العلماني الجتياح هذا أدوات أخطر
حياة.

في أنفها دس وماحاولتها أجنبي، هو ماا بكل المدججة العلمانية ظاهرة إن
كاسإحة هجوماية وماصاولة تارة، تأقلم وماحاولة بحربائية السإلماي الشأن

والجتماعية والسياسإية الفكرية الدفاع وسإائل تعبئة تقتضي أخرى، تارة
الحديث. ثوبه في الجديد السإتعماري الغزو هذا دحر ليتم والعقدية

في المصطلح هذا ماعنى على المنحى هذا في نعرج أن البديهي مان ولعل
أن وعقائد. ذلك وأهداف نوايا مان وراءه ماا ماعرفة لنا ليتم ، اللغوية أصوله

SECULAR(  اللتيني أصله مان اشتق لما تعريب " هو " العلمانية لفظ
" بألفاظ عرب ثم أكسفورد، ماعجم في ورد " كما " اللدينية ( وماعناه
المجتمع في تثار قد دينية حساسإية لي " تجنبا العلمانية المادية، الدنيوية،



أخيرا دعاتها بعض اقترح للجتياح. كما الصيل الهدف هو الذي المسلم
التي المصطلحات هذه " بدل العقلنية لفظي" الديمقراطية اسإتعمال
في العقلنية أن اعتبار على ، الماة لدى الذاتي الدفاع قوى اسإتثارت
الدنيا. شؤون عن وتقصيه الغيب تستبعد صميمها

قدم قديمة الدعوة هذه أن يبدو للمصطلح اللغوي المعنى هذا ومان
ل ماعتنقيها لن والباطل، الحق بين والتدافع والكفر، اليمان بين الصراع
وهم الدنيا، ماجتمع إياه يلزماهم بما إل يلتزماون ول المادة بعالم إل يؤمانون

وجزاء. ولئن حسابا الموت بعد ماا وعالم واللوهية الغيب ينكرون بذلك
ماصطلحهم وانتحال قديما، عليهم أطلق ماا بتحديث التدليس حاولوا
عنوان تحت السإلماي التاريخ طيلة عرفوا فإنهم "، " علمانية الجديد

 مان24 الية في بقوله خبرهم تعالى الله أنبأنا الذين وهم "الدهريين"،
ُلوا الجاثية سإورة أقا أو أي أماا ( أنا ِإّل ِه ُت أيا أيا أح ْن ّد أيا أنُموُت ال أنْح أماا أو أنا أو ُك ِل ْه ِإّل ُي
ْهُر ّد أماا ال ُهم أو أك أل ِل أذ ٍم مِاْن ِب ْل أن ِإّل ُهْم ِإْن ِع ّنو ُظ ). أي

للعلمانية تعريف صياغة حول التنظيرية دوائرهم داخل الختلف كان ولئن
اجتياحهم عملية لضطراب إل ذلك فما المسلمين، لدى ماقبولة تكون

فهمه عن عجزوا ولما وسإدود، حواجز مان سإبيلهم اعترض ولما للمنطقة،
المنبثق الثقافي الموروث ذي المسلم المجتمع ماع التعاطي إشكاليات مان
المعاصرين العلمانيين الدهريين عتاة بأحد أدى ماما العقيدة، أصل مان

ماحيط في غاطسون أننا نجد ماتضورا:( هكذا يصرخ أن ) إلى ( أركون
الجو هذا ماثل في سإليم أو جاد تفكير أي يوجد ول ، كامال إيديولوجي

تماماا ماستحيلة تبدو العلمنة فإن السإلماي. وبالتالي العالم على المهيمن
النبوية الوظيفة بأن القول حد إلى المار بنا ويصل الجو. بل هذا ماثل في
بقوله:( ولكن السإلماية الدعوة حركات إلى ذلك يعزو ثم ..)، تشيطنت قد

الشباب هؤلء أوسإاط في حتى كبير تأثير ذات الحالية السإلماية الحركات
في بسهولة يتغلغل وخطابها سإياسإيا، أنفسهم تأكيد في أول الراغبين
الغفيرة). الجماهير أوسإاط

( العلمانيين)، المعاصرين الدهريين سإبيل اعترضت التي الصعوبات هذه
نشر هو واحد هدف ذوا ماسلوكان نهجان لتلفيها ووسإيلة لها نتيجة ظهر

نهج "، والديمقراطية المعلنين" العلمانية عنوانيها تحت اللدينية
ماتعجل. ماصاول اسإتئصالي ونهج مارحلي، ماطاول اسإتئصالي

عن التشريعية والسلطة الدولة، عن الدين فصل إلى الول النهج يدعو
أفكار ماجرد انتقائي،بصفتها بأسإلوب العلمانية ويقدم الدينية، السلطة

وفي التخلف، دائرة مان وإخراجه المجتمع لتطوير عملية ومامارسإات
وإسإلماية والحكوماة، " المجتمع " لدينية إلى يدعو المغربية الحالة

بها يرماى ريثما جبتها في الدين تختزل أن يجب التي الملكية المؤسإسة



في واضحة النهج هذا آثار ظهرت التاريخ. وقد سإلة إلى جبتها في وبما
والقتصادية الجتماعية والعلقات والخلق والعلم العلوم ماجالت

والنفوذ، والجاه المال ذوي مان الفاسإدة النخب لدى لسإيما والسياسإية،
المحلية بالدبابات مادججين المغتصبة سإلطتهم ماراكز في حوصروا الذين

في بعقيدتهم تترسإوا فقد المسلمين جمهور الجنبي. أماا الدعم وأرتال
أن بعد الدينية ماجتمعاتهم في وتقوقعوا الشرسإة، الهجمة هذه ماواجهة
تناسإبهم. سإياسإية نظم إقاماة عن عجزوا

أسإاليبه وبطء تردده الول على فيأخذ المصاول السإتئصالي التجاه أماا
النسانية القيم فصل تعني نظره في الصيلة العلمانية لن رؤيته، وغبش

للغائها تمهيدا ماطلقا، فصل للماة والجماعية الفردية الحياة عن والدينية
الصريحة، الملحدة اللدينية للعلمانية والتمكين إسإارها، مان الناس وتحرير
ومامارسإة وإديولوجية وفكرا اعتقادا المجتمع أعماق إلى بها والنفوذ
" اليهودي" كرلستول العلماني القطب به جاهر ماا حياة. وهو ونظام

النسانية الحياة عن ماقولتها لها شامالة دينية رؤية العلمانية بقوله: ( إن
في بعد تندثر لم التي الدينية العقائد في الفعال وتأثيرها وماستقبل، حاضرا

الذي صالح هاشم السوري اللديني ذلك في ). وأيده العلماني العصر هذا
). ( الدين والغيبي المطلق قيود مان والمجتمع الفرد تحرير إلى دعا

ول ماطلقة، وحدية شديدة بصراماة الدين قضايا ماع يتعامال التجاه هذا
وسإلوك، تفكير أنماط مان بالغيب علقة له ماا كل اسإتئصال عن لديه بديل

جديد ماجتمع وبناء وإنسانية، أسإرية ووشائج وجدانية علقات وأصناف
المادية المعرفة هو والعاماة الخاصة والممارسإات فيه الخلق ماصدر

اللدينية.
تصريحاته تتأرجح اتجاه والمصاول) يقبع ( المطاول هذين التجاهين وبين
لمسيرة العام السياق في مانضبطا جوهريا كان وإن والتشدد، المرونة بين

الجتياحي. ومانهجها الحدية السإتئصالية اللدينية العلمانية
رأسإها على والشعوبية، العربية الصول ذوي مان زمارة التجاه هذا يمثل

أركون. وماحمد حنفي حسن مان كل
الدولة، عن للدين فصل ماجرد العلمنة أن ظهوره بدء في الول يرى وإذ

عنها تنبثق للكون شامالة رؤية له كامال مانهجا اعتبارها إلى فجأة يتحول
ماما لها، شامالة مارجعية وتعد الحياة، ماجالت كل على ماهيمنة ومابادئ قيم

مااورائية. غيبية مارجعية كل ماع يتنافى

الثقافة إلى النتماء بادعاء قرائه على تدليسه رغم فعلى أركون أماا
اللئكية العلمانية المدرسإة مان خريج ماجرد وهو السإلماية، العربية

العرقي والنتساب شيخوخته، في إل العربي اللسان يتعلم لم الفرنسية،
الذي السإلماي الدين اعتناق على حجة أو دليل ليس ماسلمة أسإرة إلى



" بالتيار التمويهي تنديده رغم وعلى بها، ويكفر العلمانية ماع يتنافى
علماني العقدي ماوقفه جوهر في فإنه دعاه، " كما الصراعي العلمانوي

أهال التي كتاباته خلل مان واضحا ذلك يبدو ماتطرف، واسإتئصالي لديني
والتلبيس، للتدليس كافيا ظنه ماا والغبش والضبابية المساحيق مان عليها

أو الحقيقة أجل مان تناضل للروح؟! وهي ( ماوقف إليه بالنسبة فالعلمانية
الباحث مان هي( تجاوز ) و يغلق ول ينتهي ل عمل ( وهي ) و إليها التوصل

) المرء عليها ولد التي الدينية وحتى والتاريخية الثقافية الخصوصيات كل
) اسإتثناء دون الجميع على وإجباري ماتساو بشكل نفسها تفرض ( وهي و
بلدان في ماورسإا كما والدين العلمنة بين دائمة أيضا قائمة ( والخصوماة و

بالقرآن وعنف بقوة اليوم يتعلقون المسلمون كان ( إذا نفسه) و الغرب
ذاته- بحد ( والسإلم ماله) و ينتظر تاريخي فراغ وجود إلى عائد ذلك فإن
وجه في ماغلقا السياق-ليس مان يفهم كما السإلماي المجتمع أي

أن عليهم فإن العلمنة أبواب إلى المسلمون يتوصل ولكي العلمانية،
واللغوية؟! والديولوجية؟! التي النفسية والقيود الكراهات مان يتخلصوا

الوحي مان المشتقة والقوانين ( والعقائد ) و كاهلهم وتثقل عليهم تضغط
العقل ماتعصبا- يقبل عقديا أي – ماغلقا دوغمائيا سإياجا حتما تشكل

العبادات كل المنحى هذا في داخله) وتؤازرها ينحصر أن في البشري
بصفتها هاماا دورا تلعب التي والطقوس ( الشعائر ..أي وحجا وصياماا صلة

ماع الجذرية القطيعة بإحداث يتميز العلماني ( والموقف ) و وسإندا دعاماة
أو الله فرضية أن يفترض وهو به، ويتحكم الديني الموقف يشرط ماا كل

( ) و العيش أجل مان ضرورية ليست الله وجود

الديان بين التفرقة ينبغي ول جذور، عن عبارة هي ماا ماجتمع في والديان
تعلن العلمانية والنظرة تعسف، بينها التفرقة لن الوحي، وأديان الوثنية

أكثر رؤية تشكيل أجل مان الجذور إلى الشياء، أعماق إلى تذهب أنها
أمااماه يجد مادرس كل يمارسإها يوماية عملية ماهمة ( العلمانية ) و صحة
نفسها؟!! ) و عن الدفاع عن عاجزة ولكن ، بالغة أو طازجة؟!شابة عقول
ماا ونشر الواقعي العالم في الندمااج أجل مان ماستمر كتوتر ماعاشة ( هي
ل والمدرس -، المجتمع - أي الجتماعي الفضاء في الحقيقة أنه نعتقد
ويعانقه العلماني إلىالمثال يتوصل لكي تعليمه في ماحايدا يكون أن يكفي

إسإلم إيديولوجيا عن بمنأى طبيعيا تطورا تتطور أن ينبغي ( والعلمانية ) و
) و السإتعمارية المابريالية ضد للمقاوماة دعاماة أنه على وماتصور ماعين

الدينية وسإاحاته الجتماعي الفضاء على تهيمن أن يجب ( والعلمانية
الكلية السإتقللية لتحقيق ) و والثقافية والقتصادية والفكرية والسياسإية

). الوحي ماع وجذرية أسإاسإية ( قطيعة مان لبد للعقل
نقد مان به تتقاصف وماا العلمانية التجاهات هذه على المتعجل المطلع إن

الفاحصة النظرة ولكن ، وتنافيا تعارضا بينها يتوهم ماتبادلين، وتجريح



التي الساحة ماع تأقلم وتنوعها تكامال، اختلفها أن تكشف ماا سإرعان
والدولة السياسإة عن الدين فصل ماجرد إلى دعت ماا إذا فيها. فهي تعمل

هذا سإوى لما قابل غير التدين شديد فيه تنشط الذي المجتمع فلكون
بوابتها اقتحام إلى فتدعو بالعلمانية السإتئناس مارحلة في الهدف. أماا

تدخل الولى ركائزها تأسإست ماا وإذا وأركون، حنفى حسن أماثال يد على
عن الدين بنفي المراحل، مان بقي ماا لكمال الحدي السإتئصالي التيار
جذور لجتثاث القمع مارحلة إلى ذلك في والبلوغ وماجتمعا، أفرادا الماة

القلوب. مان اليمان

اللدينية العلمانية لدى المشترك القاسإم أن تام بوضوح يتجلى هكذا
والقوماية والماركسية الليبرالية إيديولوجياتها ) بجميع المعاصرة ( الدهرية
الوحي إنكار مابدأ في تلتقي الحداثية بعد وماا والحداثية والعبثية والوجودية

ماقطوعة مانبتة جديدة ومابادئ قيم تأسإيس إلى تسعى و الدين، وفكرة
عنها، المنبثقة والمصلحة المادة أسإاسإها وماعادا، ألوهية الغيب أصل عن

الهيمنة فرض إلى الراماية بالعولمة حاليا عرف فيما كله ذلك واختزال
وآدابها واقتصادها وتجارتها وقوانينها ونظمها بأخلقها الدولية الثقافية
ماجتمع إلى للوصول وسإحقها، وإلغائها الدينية الهوية وإسإقاط وفنونها،

ماحض. لديني
الحياة ماستهل في تأسإست الدين وبين العلمانية بين القطيعة إن

لدم وجل عز الله مان ربانية كلمة الدين تأسإس عندماا وذلك البشرية،
والمبادئ الرفيعة النسانية القيم كنفها وفي بها نشأت السلم، عليه

بها،ثم والتبشير تأسإيسها في للماديين فضل ول يد ل التي الراقية القيمة
الوحي فكان لعباده، وإغواء ربه أوامار عن للشيطان تمردا الكفر ظهر
في ماسمياتهم بجميع العلمانيين للماديين قبلة والشيطان للمؤمانين، قبلة

والحق والكفر اليمان بين والتدافع الصراع انقدح العصور. ومانذئذ جميع
أ والتدين والباطل ْول أل أو ُع واللتدين(  ْف ِه أد ّل أس ال ّنا ُهْم ال أض ْع ْعٍض أب أب أدِت ِب أس أف ّل

ألْرُض ِكّن ا أل أه أو ّل ألى أفْضٍل ُذو ال أن أع ألِمي أعا ْل ،251) البقرة ا
تعاليم وتنوسإيت الدين دور تقلص كلما البشري، التاريخ مادار وعلى

تحركا أو حاكمة اسإتبدادية فردية العلمانية قرن ذر وشرائع عقائد النبوات
ماا غير السإلماي المجال في ماسيرتها كانت ولئن ضال، مانحرفا جماهيريا

الهدف في الطرفين لدى تلتقي فإنها الغربية، الدول لدى عليه هي
بشرت التي القيم كل مان والتحلل اللحاد شأن إعلء هو الذي المشترك

الديان. بها

مارة بعد مارة يجتاحها الذي الضلل فترة في البشرية المجتمعات جميع إن
وماا حاليا، العلمانية تنكره كما والغيب اللوهية وأنكرت اللحاد، عرفت

تجمعهم المعاصرين، الخلفيين للعلمانيين أصول إل السلفيون الدهريون



بين وماا تبلع وأرض تدفع أرحام إل هناك القدم:" ماا في الموغلة المقولة
". ومارتع مالعب وذاك هذا
إلحاد حركة أول عرف قد كان نفسه السإلماي العربي المجتمع إن

الهجري، الثالث القرن مان الثاني النصف في وماسلحة مانظمة علمانية
دار سإماه الكوفة في ماركزا لها واتخذ قرماط، بن حمدان المدعو أسإسها
مان والناقمين والحاقدين المستضعفين على دعوته في وركز الهجرة،
الرسإل مانكرا وعقيدة، ماذهبا الدهرية مان واتخذ والعبيد، والموالي الجراء

بالبطش أهدافه إلى ماتوسإل الطبع، إليه يميل ماا كل ماستبيحا والشرائع
الله عبد رسإالة مان لتباعه وقاماوسإا دسإتورا ماتخذا الدمااء، وسإفك والقتل

بما إليهم تتقرب بأن الناس فيها: ( ادع يقول التي القيرواني الحسين بن
رشدا مانهم آنست فمن مانهم، بأنك مانهم واحد كل وأوهم إليه، يميلون

الفلسإفة فعلى به فاحتفظ بالفلسفي ظفرت وإذا الغطاء، فاكشف
). النبياء نوامايس رد على ماجمعون وإياهم وإنا ماعولنا،

بعقيدتها الخاتمة النبوة على تمرد حركات هذا يومانا إلى توالت ثم
وتخبو المركزية الدولة ضعفت كلما العلمانية الدهرية فيها تبرز وشريعتها،

القوماية إلى الحشاشين إلى المعتزلة إلى القراماطة مان قوتها، حال في
إلى إديولوجيا، ماحتوى العلمانية مان اتخذت التي المعاصرة العربية

والعلمانية بالحداثة حاليا عرف ماا إلى اللحاد، صريحة الماركسية
والعولمة.

شكلها في العلمانية ظهرت العام الشأن وتدبير السياسإي المجال وفي
احتكرت التي أماية بني دولة بقيام جبرية، مالوكية الفردي السإتبدادي

ماصلحة تقتضيه ماا إلى اسإتنادا الشريعة، نطاق خارج العاماة السياسإة
واقتصادا إدارة الدولة مارافق بجميع لذلك واسإتأثرت الحاكم، البيت

وماارسإت وأعطيات، وإنفاقا وماصادرة جباية العام المال في وتصرفا
الشرسإة السلطانية العقوبات وابتداع وماهاجمة، مادافعة الجيوش تسيير
وبحثا، وعلما أدبا الثقافة وتوجيه تقليد، ول عرف ول دين يقرها ل التي

والمعارضة. المخالفة والعقدية الفكرية التوجهات وقمع
المنطقة في قامات التي والدويلت الدول صعيد على الحال هذا واسإتمر

الملوكية العلمانية هذه تعرف أن غير مان الحاضر، عصرنا إلى السإلماية
لدى السلطة فقهاء لن تطور، مان الغربية الساحة في عرفته ماا

مان أطباق على للعاماة وتسويقها تبريرها عاتقهم على أخذوا المسلمين
والسإتصحاب... والمقاصد والسإتحسان للسإتصلح نظريات

في السماوي الديني السإتقطاب دائرة عن البعيدة الغرب ديار في أماا
الوثنية النزعات سإادت فقد والرسإالت، النبوات ماهد العربي الشرق
في واعتقادا والنجوم والكواكب للفلك عبادة أصنافها، بكل المادية

تجربة أول بينها فيما صراعاتها وأفرزت والوهام، والخرافات السإاطير



بين ماحتكر ديمقراطي توجه ذات اليونان، في علمانية ماادية سإياسإية
والقوة. والسلطة المال أرباب طوائف

للحياة، التدبيري ماحتواها مان وأفرغت المسيحية الديانة ظهرت أن بعد ثم
في المشاركة أجل مان واضطرت الوثنية، الطقوس ببعض وشيبت
بفتاواها سإاهمت والباطرة، القطاعيين ماع التحالف إلى السلطة

العلماء دمااء وسإفك الماوال ونهب الحريات قمع في وتوجيهاتها
أن مان للتحرر بدا تجد لم التي الفقيرة الطبقات واسإتذلل والمفكرين

بعد اليوناني الشكل على العلمانية، إلى فيها تدعو ماتعاقبة ثورات تخوض
ماستوى يكفل ماا وتضمينه وتحديثه، بتطويره النهضة عصر مافكرو قام أن

الكنسية الغيبيات خارج والبداع، والرأي الفكر وحرية العدالة مان ماقبول
والمستغلين.. القطاعيين واسإتبداد

التوسإع ظل وفي النتاج، وعوامال الصناعي التطور وبتأثير حينئذ
انتصاراتها أكبر حققت لبرالية أولهما علمانيتين، أروبا السإتعماريعرفت

في الكنيسة حجمت التي الفرنسية بالثورة عشر الثامان القرن أواخر في
السلطة. رأس على الرأسإمالية الديمقراطية للمادية وماكنت ماعابدها،
أكتوبر بثورة انتصارها توجت اللحاد، صريحة مااركسية اشتراكية وثانيتهما

الشيوعي. والمعسكر السوفييتي التحاد وقيام م،1917

على نابليون بحملة افتتحت التي الغربي السإتعماري المد مارحلة وفي
تأثير أخذ وآسإيا، إفريقية في السإلماية المناطق كافة إلى واماتدت ماصر

والثقافية الجتماعية الحياة إلى يتسلل الليبراليةوالشيوعية العلمانيتين
ماختلف مان وآسإيويون، عرب مافكرون لهما الترويج وتولى والسياسإية،
مان للتخلص ماحاولة في وماسلمة، وماسيحية يهودية الدينية النتماءات
الركب هذا في سإار مان ماقدماة في وكان والضعف، والتخلف السإتبداد

حساب على ماادي تقدم مان الغرب بلغه بما انبهروا وفقهاء علماء
ورشيد عبده وماحمد والطهطاوي الفغاني الدين جمال مانهم الكنيسة،

أسإلمتها وماحاولة الغربية الديمقراطية تسويق تولوا وغيرهم، رضا
الرأسإمالية؛ الليبرالية العلمانية وبين السإلماي الدين مافاهيم بين والتوفيق

ماختلف في هاماة ماواقع لنفسها اتخذت أن أيضا الماركسية لبثت ماا ثم
والحزاب، الجمعيات لها وتأسإست وعجمية، عربية السإلماية الحواضر

الشيوعي. المعسكر بانهيار انهارت ماا سإرعان اشتراكية دول بها وقامات
أوجه المسلمين أقطار في العلماني المد بلغ الحالي عصرنا في ثم

الدين ثوابت وعلى ، وتأويل تشكيكا والسنة الكتاب نصوص على بجراءته
المركزية السلطة رأس إلى للوصول الدؤوب وبسعيه وتبديل، ترويضا

بها. والسإتبداد
صراعا إل ليس السإلماية الدول في سإياسإية توترات مان حاليا يجري وماا



العربية الملوكية عن الموروث السإتبدادي الفردي العلماني الحكم بين
وبين والسإرية، الزوجية والعلقات الفردية العبادة حرية مان ضيق بهاماش

خل كلما الصراع هذا يشتد الديمقراطي، المحتوى ذات الشمولية العلمانية
كلما الغنيمة واقتسام التحالف حد إلى ويخفت ويخف للطرفين، الجو
الراشدي. المحتوى ذو السإلماي التنويري التيار ظهر

تنظيم بحرية لشعوبهم سإمحوا قد الحاليين المسلمين حكام كان ولئن
حق للعلمانيين وتركوا الشريعة، قواعد على الشخصية وأحوالهم عباداتهم
المدججة المعلمنة النخب ضغط تحت فإنهم ذلك، سإوى فيما التشريع
أكثر وراء واحتللهما وأفغانستان العراق غزو بعد لسإيما الجنبية بالقوى

سإدة في البقاء - ماقابل سإمحوا قد للسإلم، ماعادية راية سإبعين مان
المساجد تنظيم وإعادة العبادات ماجال باقتحام للعلمانية – الحكم

وعلمنتها. وبذلك الشخصية الحوال تشريعات وإلغاء عليها، والسيطرة
عقديا المسلمين حياة اعتبار هو الذي هدفها كامال العلمانية تحقق

قال كما أو يمل، أن ينبغي فراغ مانطقة وتقاليد وأعرافا وأخلقيا وتشريعيا
فإن بالقرآن وعنف بقوة اليوم يتعلقون المسلمون كان ): " إذا ( أركون

". ماله ينتظر تاريخي فراغ وجود إلى عائد ذلك
التاسإع المبحث
التشريعي الفراغ

والوضعي الفقهي الجتهادين بين
والضوابط القواعد إنشاء عملية " على " التشريع ماصطلح يطلق

هو " الذي " التقنين للفظ مارادف وهو عاماة، البشري للنشاط المنظمة
تتعرف التي جزئياتها جميع على تنطبق للمعامالت، كلية قوانين وضع

مانها. أحكاماها
كما الروماية أو الفارسإية مان العربية على " دخيل "القانون لفظ كان ولئن
كلمة" في العربي جذره " التشريع" له ماصطلح فإن اللغة، فقهاء يقول
اللغة ماقاييس ماعجم في " كما والعين والراء " الشين وحروف "، شرع
إذا المار في شرع ومانه فيه، يكون اماتداد في يفتح شيء هو واحد أصل

فشربت دخلت إذا وشروعا شرعا الماء في الدواب وشرعت خاضه،
يشرعها التي الشاربة وماورد الماء، مانحدر "الشريعة" أي ومانه الماء،
شريعة الماء مانحدر تسمي ل والعرب ويستقون، مانها فيشربون الناس

ًا يكون حتى ّد بالرشاء. يستقى ل وظاهرا له انقطاع ل ِع

أسإّن " بمعنى " شرع لفظ المجازي اسإتعماله ومان الشريعة و "، " 
مافرداته: في الراغب قال به، وأمار الدين مان تعالى الله سإنه ماا والشرعة
على فيها شرع مان أن بحيث الماء بشريعة تشبيها الشريعة ( سإميت
وتطهر). روي والمصدوقية الحقيقة



والمذهب الظاهر والسبيل المستقيم الطريق أيضا والشرعة والشريعة
وأنفذه فتحه أي تشريعا له وشرعه الطريق له يقال: أشرع الواضح،
أع قال وبينه، وأوضحه أر أش ُكم تعالى: ( أن أل ّديِن مّا ِه أوّصى أماا ال ِذي ُنوًحا ِب ّل أوا

أنا ْي أح ْو أك أأ ْي أل أماا ِإ أنا أو ْي ِه أوّص أم ِب ِهي أرا ْب أسإى ِإ أسى أومُاو ِقيُموا أأْن أوِعي أن أأ ّدي أل ال أو
ُقوا أفّر أت ِه أت الصول إلى إشارة الية الراغب:( في قال ،13 )الشورى ِفي

ونحو تعالى الله كمعرفة النسخ عليها يصح ول الملل فيها تتساوى التي
ذلك...).

السإلماية غير المام ) لدى الوضعية ( القوانين الوضعي التشريع كان ولئن
العدالة ومابادئ الطبيعي القانون سإوى بما ماجمله في ماقيد غير و إنشائيا

الملزماة الواضحة ماصادره له السإلماي التشريع فإن والمصالح، والعراف
في له أن كما إليهما، ويستند عليهما يحمل وماا والسنة، الكتاب في

ماباشرة- النصوص تحكمها ل التي الجوانب التشريعي-أي الفراغ مانطقة
عدم أن إل وغاية، وتوجها وسإيرا انطلقا النشائية لحركيته بينة ضوابط
ماجال عن بعيد غير فاعليته ماجال يجعل النصوص على ماباشرة ارتكازه
المفاهيم واضطراب العموماية مان ماباحثه على ويضفي الوضعي، القانون

بين ماشتركة وماعرفية فلسفية جوانب ثناياها في يربكها،ويطرح يكاد ماا
له الذي النصي للتشريع خلفا والديان، والملل والمام، الشعوب ماختلف
الجتهادية. لحكاماه الضابطة المتميزة ماصادره

الله صلى الرسإول وفاة بعد التشريعي الفراغ مانطقة ماجال كان ولئن
اتساعا أشد اليوم فإنها وبدائيتها، حينئذ الحياة لبساطة ضيقا وسإلم عليه

اختراعات وتنوع ماعيشة، أصناف مان البشرية تشهده بما تعقيدا وأكثر
والحاجات، للمنافع وتبادل اجتماعي تفاعل وكثافة وماكتشفات، وماعارف

عنها. غنى ل مالحة ضرورة وتقنينا تشريعا تغطيتها في التفكير يجعل ماما
نقطة والوضعي، السإلماي التشريعين بين المنطقة هذه تشكل لذلك

سإماته له ، ماتبادلين وعبور تواصل وجسر الحساسإية، شديدة تماس
إغفالها. أو تجاهلها يجوز ل التي والسلبية اليجابية

بينهما فإن الخر، دون بها يختص التي مايزته التشريعين مان لكل أن وكما
أو ماعسكريهما لقوة تبعا واليجاب، السلب بين تتأرجح ماشتركة صفات

ومانعة. وعلما ثقافة ضعفهما
التقنين إنشائية في تكمن بينهما المشتركة السمات هذه أبرز ولعل

الفردية بأوجهها المصلحية مارجعيتهما وفي أول، لديهما والصياغة
لدى والغايات الهداف ضوابط تحديد اضطراب وفي ثانيا، والجتماعية

ثالثا. فقهائهما
طبيعية نتيجة يعدونها الوضعيين فإن بينهما المشتركة النشائية أماا

الفردية المصلحة سإوى هدف مان لها ليس التي المادية، الدنيوية لعقيدتهم
في اجتهادهم يبنون المسلمين فقهاء كان ولئن ؛ التوفيقية أو الجماعية أو



الخمس الضرورات حفظ وماقاصد المرسإلة المصالح على المجال هذا
التعبدية الصفة أحكاماهم على فيها يضفون فإنهم وتحسيناتها بحاجياتها

الموقف هذا أن رغم على والتأثيم، والثواب والتحريم اليجاب طائلة تحت
لجوهر صريحة وماخالفة عنه، المنهي المذماوم بالرأي صريح قول مانهم

دائرة وتقليص والتخفيف، اليسر إلى الراماي السإلماي، التشريع
ونواه أوامار ماجرد الحياة تجعل التي الذرائع وسإد والواجبات، المحرماات

علقاته وتوتر المرء ماعيشة تعكر مانضبطة غير وأوزار ماحدودة، غير
وإجماع النبوية والسنة الكريم القرآن إليه يشير ماا الجتماعية. وهذا

وسإلم: عليه الله صلى الله رسإول صحابة

تعالى: قوله الكريم القرآن فمن
أول ْقُف {  أس ماا أت ْي ِه ألِك أل ْلٌم ِب  .36 } السإراء ِع
ّيها { يا أن أأ ْي ِذ ّل ُنوا ا أما ّدمُاوا ل آ أق أن ُت ْي ْي أب أد ِه أي ِه الل ِل ْو أرسُإ  .1 } الحجرات أو

أأْن أو ُلوا {  ُقو ألى أت ِه أع أن ل أماا الل ْو ألُم ْع  .33 } العراف أت
ْد أق أو أل {  ُكم أفّص أم مّاا أل ُكْم أحّر ْي أل ّ أع ُتْم أماا ِإل ِرْر ُط ِه اْض ْي أل ِإّن ِإ ِثيًرا أو أن أك ّلو ُيِض ّل

ِهم ِئ أوا ْه أأ ِر ِب ْي أغ ٍم ِب ْل أك ِإّن ِع ّب أو أر ألُم ُه ْع أن أأ ِدي أت ْع ْلُم .119} النعام ِبا
ْد أق أر {  أن أخِس ِذي ّل ْا ا ُلو أت ُهْم أق أد أ ْول ًها أأ أف ِر أسإ ْي أغ ٍم ِب ْل ْا ِع أحّرمُاو ُهُم أماا أو أق أز ّلُه أر ال

أراء ِت ْف ألى ا ِه أع ّل ْد ال ْا أق ّلو أماا أض ْا أو ُنو أن أكا ِدي أت ْه .140} النعام مُا
أيا أها {  ّي أ

أن أ ِذي ّل ْا ا ُنو أما أ آ ْا ل أحّرمُاو أباِت ُت ّي أحّل أماا أط ّلُه أأ ُكْم ال أ أل ْا أول ُدو أت ْع أه ِإّن أت ّل ال
أ أن ُيِحّب ل ِدي أت ْع ْلُم .87} المائدة ا

ُقْل ُتم {  ْي أأ أر أ
أل مّاا أ أز ّلُه أأن ُكم ال ُتم ّرْزٍق مّان أل ْل أع أج ْنُه أف أرامًاا مّا ً أح أل أحل ّلُه ُقْل أو آل

أن ِذ ُكْم أأ ألى أأْم أل ِه أع ّل أن ال أتُرو ْف .59 } يونس أت
أ أول ْا {  ُلو ُقو أما أت ُكُم أتِصُف ِل ُت أن ْلِس أب أأ ِذ أك ْل أذا ا أٌل أه أذا أحل أه أراٌم أو ْا أح أتُرو ْف أت ألى ّل أع

ِه ّل أب ال ِذ أك ْل أن ِإّن ا ِذي ّل أن ا أتُرو ْف ألى أي ِه أع ّل أب ال ِذ أك ْل أ ا أن ل ِلُحو ْف .116 } النحل ُي
فل فرائض فرض الله - :" إن وسإلم عليه الله : قوله- صلى السنة ومان

ًا وحد ، تضيعوها وسإكت ، تنتهكوها فل أشياء عن ونهى ، تعتدوها فل حدود
المسانيد " ( جاماع عنها تبحثوا فل نسيان غير بكم رحمة أشياء عن

الخشني). ثعلبة أبي  - عن13/454 والسنن

إحدى أثناء عنه الله رضي عمر رواه - فيما وسإلم عليه الله وقوله- صلى
كتابا أنزل الله :( إن وسإلم عليه الله صلى الله رسإول خطبه:" قال: قال

فل ماحارم وحرم تغيروها فل حدودا وحد تنقصوها فل فرائض وافترض
فاقبلوها الله مان رحمة كانت نسيانا يسكت لم أشياء عن وسإكت تقربوها

يحفظوها أن وأعيتهم يعوها أن مانهم تفلتت السنن أصحابالرأيأعداء ). إن
فإن وإياهم فإياكم برأيهم السنن فعارضوا نعلم، ل يقولوا أن وسإلبوا
وإن أل يواقعه أن أوشك الحمى حول كالمرتع بين والحرام بين الحلل

العمال- ماحارماه" – كنز أرضه في الله وحمى حمى مالك لكل



مان الذين هلك فإنما ، تركتكم ماا - :" ذروني وسإلم عليه الله وقوله- صلى
فاجتنبوه عنه نهيتكم . ماا أنبيائهم على واختلفهم ماسائلهم بكثرة قبلكم

وماسلم. البخاري " رواه اسإتطعتم ماا مانه فاتوا به أمارتكم وماا
رسإول " قال: قال هريرة أبو رواه - فيما وسإلم عليه الله وقوله- صلى

فيهم حدث حين إسإرائيل بنو هلكت وسإلم:إنما عليه الله صلى الله
". فوضعواالرأيفضلوا المام سإبايا أبناء المولدون

الرأي: ذم على عنهم الله رضي الصحابة إجماع ومان
والكفر الشرك عمل ماعهن يقبل ل وجهه:" ثلثة الله كرم علي الماام قال

رسإوله وسإنة الله كتاب تدع مااالرأي؟قال المؤمانين أماير يا قالوا والرأي،
- العمال بالرأي- كنز وتعمل

أعله، مان بالمسح أولى الخف أسإفل لكان بالرأي الدين كان وقال"" لو
خفيه" - ظاهر على يمسح وسإلم عليه الله صلى الله رسإول رأيت وقد

-. المصابيح لمشكاة تحقيقه في واللباني أبوداود
الناس أيها المنبر:" يا على وهو عنه الله رضي الخطاب بن عمر وقال

كان الله لن ماصيبا وسإلم عليه الله صلى الله رسإول مان كان إنالرأيإنما
داود-. " - أبو والتكلف الظن مانا هو وإنما يريه

يحفظوها أن الحاديث أعيتهم السنن، أعداء الرأي أيضا: أصحاب وقال
فعارضوا نعلم، ل يقولوا أن سإئلوا حين واسإتحيوا يعوها أن مانهم وتفلتت
-. الموقعين أعلم في القيم وإياهم" - ابن فإياكم برأيهم، السنن

فليطلب عباده وبين الله بين فيما يدخل العالم قال: إن المنكدر ابن وعن
المخرج. لنفسه

ورق أو ذهب مان سإقاية باع سإفيان أبي بن ماعاوية يسارأن بن عطاء وعن
عليه الله صلى الله رسإول الدرداء: سإمعت أبو فقال وزنها، مان بأكثر

هذا بمثل أرى ماعاوية: ماا له فقال بمثل، ماثل إل هذا ماثل عن ينهى وسإلم
الله رسإول عن أخبره أنا ماعاوية، مان يعذرني الدرداء: مان أبو فقال بأسإا،
قدم ثم بها، أنت بأرض أسإاكنك ل رأيه، عن ويخبرني وسإلم عليه الله صلى

الخطاب بن عمر فكتب له، ذلك فذكر الخطاب بن عمر على الدرداء أبو
بوزن. وزنا بمثل ماثل إل ذلك تبيع ل أن ماعاوية إلى

قل قال: قلت أدري، فقال: ل ماسألة عن قتادة :" سإألت هلل أبو وقال
يومائذ؟ كان كم قلت: ابن سإنة، أربعين مانذ برأيي قلت قال: ماا برأيك،

سإنة. خمسين مان نحو ابن قال: كان
الله حرماه شيئا لك أحل أن لكره فقال: إني شيء عن الله عبد وسإئل
لك. الله أحله ماا وأحرم عليك
ماسعود بن فقال: كان شيء، عن فسأله رجل قال: جاءه الشعبي وعن
؟ هذا مان تعجبون فقال: أل برأيك، أنت :أخبرني قال وكذا، كذا فيه يقول

والله ذلك، مان آثر عندي وديني رأيي، عن ويسألني ماسعود بن عن أخبرته



برأيي. أخبرك أن مان إلي أحب أغنية أتغنى لن
أرض وأي تظلني سإماء : ( أي - قوله عنه الله - رضي بكر أبي عن ونقل
). برأيي الله كتاب في قلت إذا تقلني
ولم الله كتاب في ليس رأيا أحدث عنه: مان الله رضي عباس ابن وقال
 –وجل عز الله لقي إذا مانه هو ماا على يدر لم الله رسإول سإنة به تمض
-. الدارماي سإنن

الغيب ماصدرها وإباحة وتحريما إيجابا الشرعية الحكام أن المعقول ومان
أو تبديل دون بلغت أن بعد غابت والنبوة الخاتمة، النبوة بواسإطة

ْو أل أو أل تغيير( ّو أق أنا أت ْي أل أض أع ْع ِويِل أب أقا أْل أنا ا ْذ أخ ْنُه أأل أيِميِن مِا ْل أنا ُثّم ِبا ْع أط أق ْنُه أل مِا
أن ِتي أو ْل أما ا ُكم أف ٍد مّاْن مِان أح ْنُه أأ أن أع ِزي ماصدر أي فمن ،47 - 44 ) الحاقة أحاِج

غيب أي ومان الحكام؟، هذه بالرأي المبتدعون اسإتقى شرعي
قال والرهبان؟ الحبار صفة انتحال لنفسهم جوزوا وكيف اسإتوردوها؟،

ُذوا أخ ّت ِا ُهْم تعالى: {  أر ُهْم أأْحبا أن ْهبا ًا أوُر ْوِن مِاْن أأْرباب ِه ُد وقال: ،31 } التوبة الل
أأْم ُهْم {  ُء أل أركا ُعوا ُش أر ُهْم أش أن أل ْيِن مِا ّد أذْن ألْم ماا ال ْأ ِه أي 21 } . الشورى اللُه ِب

.
أو حلل ماضيفا وربه، المرء بين دخل ماا هو والمرفوض المذماوم الرأي إن

مان هذا عليها،،لن يحمل أو النصوص على يستند ل حراماا،بما أو واجبا
الله صلى الله رسإول قال وقد الدين في مابتدعة إضافة بالرأي المجتهد

هذا أمارنا في أحدث عنها: ( مان الله رضي عائشة روته فيما وسإلم عليه
-. داود وأبو مااجه ) – ابن رد فهو مانه ليس ماا

ماقيدا الرأي إعمال تجيز بأحاديث الحتجاج الرأي أصحاب حاول لقد
مابدؤه أقر العقلي الجتهاد لن حجة، فيها لهم وليس والسنة، بالكتاب

صلى الرسإول زمان في حدوده وتبينت صورته واتضحت أسإسه وأرسإيت
ماستندا بالوحي ماسددا الخطأ مان ماعصوماا كان الذي وسإلم، عليه الله
هو الخاصية. ثم هذه له مان والسلم الصلة عليه الرسإول بعد وليس إليه،
تقول ربقتها وخلع مانها تحرر وماا عنها، ينفك ل بالنصوص ماقيد ذلك بعد

علم. بغير وتخرص

الشريعة، أصول مان أصل يكون أن يمكن ل المجرد العقلي التفكير إن
عليها، الحمل تقبل ول نصوص فيها يرد لم التي الدنيوية القضايا في ولكنه

في الماة يد على ماسائلها وضبط إشكالتها وحل تنظيمها أدوات مان أداة
ثوابا الدينية بالجزاءات تربط أن غير مان العاماة، الشوروية فضاءاتها

إضافة. و حذفا وماقاصده الدين بثوابت للمس ذريعة تكون أو وعقابا،
يمكن التي النصوص مان خلت وقد التشريعي الفراغ مانطقة تقنين إن

دائرة في يقحم ل أن ينبغي والسإتنباط الجتهاد عملية في إليها السإتناد
العام التنظيم ماجال في يبقى وأن ، الخمسة العملية الشرعية الحكام



الدنيوية المخالفات طائلة تحت وإلزاماا مانعا المجتمع به يقوم الذي
تعبديا، وعمل دينيا شرعا اعتباره في العام. لن الشأن بتدبير المتعلقة

إليه أشارت ماا وذلك والسنة، الكتاب لصريح وماخالفة الشارع على افتياتا
مان البخاري إل الجماعة رواه فيما وسإلم عليه الله صلى الله رسإول وصية
تنزلهم أن فأرادوك حصن أهل حاصرت بردة: (وإذا بن سإليمان حديث

ل فإنك حكمك على أنزلهم ولكن الله حكم على تنزلهم فل الله حكم على
الصلة عليه وفاته حال مانه تبرأ وماا )، ل أم فيهم الله حكم أتصيب تدري

إني بشيء، علي تمسكون ماا والله أصحابه: ( إني ماخاطبا بقوله والسلم
) – السيرة القرآن حرم ماا إل أحرم ولم القرآن، أحل ماا إل أحل لم

السير، عن الزماان به يتوقف للتطور تجميد أنه  -،كما3/467 الحلبية
اجتهاد دائرة في الخلف به ويسجن الماضي في الحاضر به ويعتقل

والتجدد، الحضارة ركب ماسايرة عن المسلمون به ويتخلف السلف،
والمجتمعات. الثقافات ماع اليجابي التواصل حبل به وينقطع

والعمل ، المنطقة هذه في للتشريع النشائية بالصفة للعتراف أن كما
للمرونة واسإعا بابا تفتح فهي إهدارها، أو إغفالها ينبغي ل مازايا بمقتضاها،
وتزود تطوره، في والمكان تغيره في الزماان لمسايرة وسإبيل والرتقاء،

والتجديد والجرأة والقتحاماية الشجاعة مان إليه يحتاج بما الجتهاد
أحكاماه عن انفلت أي غير مان وثوابته، الدين ضوابط ضمن والتجدد،
والتصرفات. التقريرات في والبشري اللهي بين خلط أو وتعاليمه،

المجتمع رأسإمال يعد والسنة الكتاب في بثوابته النصي التشريع إن
التصرفات وماصداقية والعزة بالقوة تمده التي ، الزلية وذخيرته السإلماي

فهو والتجدد للتطور وقابليته بمرونته النشائي التشريع أماا والمعامالت؛
ماسيرتها الماة تواصل ماعا ونماء. وبالتشريعين وربح وماكسب إضافة
تحفظ ماتوازيتين، ماتينتين دعاماتين على والمنعة الشهادة ماجتمع لقاماة

برصيد الثانية وترفدها حياة، ومانهج تصورا وثوابتها العقيدة كنوز أولهما
ماستجدات ماع اليجابي البناء والتفاعل الواعية، والخبرة المتناماية التجربة
والحوال. والمكان الزماان

الفقهي التشريعين بين المشتركة الثانية بالسمة يتعلق فيما أماا
فإن والجماعية، الفردية بأوجهها المصلحية المرجعية وهي والوضعي،

اعتمادهما جوهر يلغي ل الجانبين لدى عنها التعبير ماصطلحات اختلف
لها. وتبنيهما عليها

الشرعية الحكام لسإتنباط أداة عاماة، السإلماي الفقه في فالمصلحة
لم ماا أو رعايته على الدليل وقام مانها الشارع اعتبره فيما سإواء العملية،

إلغائه. أو اعتباره على دليل يقم
الخمر، لشارب حدا جلدة بثمانين وجهه، الله كرم علي الماام أفتى ومانذ

حفظ لمصلحة وطلبا والتصرفات الفعال ماآلت مابدأ على مانه اعتمادا



المفترين وعلى افترى هذى وإذا هذى سإكر إذا بقوله:( نراه العراض،
نظرية تغب لم هذا، عصرنا -إلى الصحيحين على )- المستدرك ثمانون

البعض لدى دائرتها ضاقت وإن الفقهي، الجتهاد عن المرسإلة المصالح
غيرهم. لدى واتسعت

والفقه اسإتحسانا الحنفي الفقه في ماسيرتها، النظرية هذه واصلت مانذئذ
ولدى النصوص، ماع يتعارض ل فيما ماطلقا اسإتصلحا والحنبلي المالكي

المالكي التجاه في انخراطا ثم القياس في توسإعا الشافعية المدرسإة
تبعه. ومان الغزالي يد على
ثم النصوص، مان وماباشرا صريحا اسإتخلصا عهده أول في الفقه كان لقد

الرأي لهل وثانيهما الحديث لهل أحدهما ماتوازيان اتجاهان عنه انبثق
على ثم بها، والسإتدلل العلل كشف على أمارهم بداية في المعتمدين

الفقه أصول علم ولعب واسإتصلحا، اسإتحسانا مانها والسإتنباط الحكمة
له اسإتحثت الذي التشريعي الفراغ مان شاسإعة ماساحات عن كاشفا دورا

وتقعيدا. تنظيرا الهمم
وتتبلور، تتضح المصالح نظرية أخذت الخاماس الهجري القرن بداية وماع

الغزالي وعلل وتحسينية، وحاجية ضرورية عناوينها في الجويني فحصرها
ورتبها للمفاسإد، ودفع للمصالح جلب مان به تقضي بما الشرعية الحكام
بها التعليل السلم عبد بن الدين عز وعمم فمهمها، أهمها بأولويات المادي

بابا القرافي لها وفتح التشريعي، والفراغ النصي التشريع مانطقتي في
وأفعاله وسإلم عليه الله صلى الرسإول أقوال في بتمييزه ماشرعا

والحال, وبنى والمكان بالزمان ماقيد هو وماا ماطلق هو ماا بين وتقريراته
وحاول الشرعية السياسإة ماباحث ماجمل القيم وابن تيمية ابن عليها

الصيلة. وشرعيتها الصريحة دنيويتها بين التمييز
المواقف ماضطرب فقيه وهو الطوفي، يد على سإائب اتجاه طفح كما

أداة المصالح لجعل يسعى والحنابلة، الشيعة بين النتماء ماتردد والراء
التعارض حال في لها ناسإخة النصوص على ماقدماة واعتبارها ، الربقة لخلع

والتنافي.

لدى المقاصد عنوان تحت النوعية خطوتها المصالح نظرية خطت ثم
وكونها الظنيات، بين التعاضد على قطعيتها لثبات اعتمد الذي الشاطبي
في الشرعية العمال ولن الحوال، وماآلت الحكام لمراماي ماشخصة

هي أخرى أماور بها قصد ولكن غالبا، نفسها في ماقصودة ليست رأيه
الضرورات حفظ غاياتها أقصى جعل مانها. وإذ المتوخاة والمصالح ماعانيها

دائرة في والمال والنسل والدين والعقل النفس هي التي الخمس
واسإتهان للماة، العام الشأن تدبير ماجال في دورها أغفل فإنه الفردية،

الضرورات بعد تحسينات ماجرد فجعلها الخلق وماكارم النسانية بالقيم



والحاجيات.
أرض على الغربي السإتعمار أطبق وقد الخيرين الميلديين القرنين وفي

بالكتساح المحلي التخلف واصطدم وماغاربها، الرض ماشارق في السإلم
بمقاصد الفقهاء اسإتنصر عسكرية وأرتال وأخلقا عقائد الشامال الجنبي

وحاولوا الفاسإي، وعلل عاشور وابن عبده ماحمد يد على الشاطبي
المفاهيم ماختلف وبين دينهم ومابادئ المسلمين واقع بين للتوفيق توظيفها

سإمة والعجاب النبهار وكان الرمااح، أسإنة على الوافدة والطرائق
تحت مانظريها وحاصر غورها، وسإبر نقدها دون حال ماما ماعها التعامال
جدرانها. وبين سإقفها

الغزو جائحة ماقارعة في وجهودهم لها المتحمسين ماحاولت ننكر ل إننا
قيم عن دفاعا اسإتعمالها ماجال بتوسإيع وعقيدة، وثقافة اسإتيطانا الجنبي
الحرية، ماقصد إليها عاشور ابن أضاف فلقد ؛ وشريعته ومابادئه السإلم
والكراماة العدل أضاف مان المعاصرين ومان العرض، ماقصد غيره وأضاف
والعمران والسإتخلف والحسان والتزكية النسان وحقوق والماانة

والمقاصد العقلية والمقاصد الحيوية المقاصد بين مايز ومان البشري،
إسإلماية اتجاهات بين المحتد الصراع ضغط تحت حاول ومان الروحية،

وأفغانستان العراق في السإلماية للماة المعاصر الغربي الغزو وبين حديثة
ماتناسإقة واحدة ماعرفية بنية تستوعبها كلية عناوين تحت المقاصد إجمال
شكل تأخذ ماطواعة ماسالمة قيم ماجموعة اعتبارها على النصوص، تحكم

والحوال، والماكنة الزمانة ماتغيرات كل ماع وتتلءم فيه، وضعت وعاء أي
الخير وحب والعتدال الوسإطية نحو النساني النزوع رأيهم في وتمثل
التعدي. وعدم
" الطوفية" أحيى تيار ظهر للمقاصد المعاصر المطاف هذا نهاية وفي

تعبير ماجرد نظره في لكونها ماطلقا، النصوص تجاوز إلى ودعا السالفة،
التي والمقاصد للمصالح الفقهي الجتهاد إخضاع وإلى النص، حرفية عن

التوجه بهذا ماشرعا الباب وفتح السإلم، روح عن الوحيد المعبر يعدها
الشريعة لبطال جهارا الداعية السإلم، لجوهر المعادية السائبللتيارات

والحداثية والليبرالية الماركسية لدى هو كما ربقتها، مان والتحلل وتجاوزها
الحداثية... بعد وماا
الفكر في تناسإلت كما والمقاصد المصالح لنظرية ماوجز تلخيص هذا

بصدده نحن ماا سإياق عن بنا يخرج نقدها كان ولئن وحديثا، قديما الصولي
" السابق كتابي وكان والوضعي، الفقهي التشريعين بين ماقارنة مان

الموضوع تناول " قد والتطوير للتأصيل نقدية ماحاولة السلطانية الحكام
هذه على أخرى ماآخذ إلى نشير أن مان يمنع ل هذا فإن توسإعا، أكثر بصفة

في: نوجزها النظرية



والثقافات، والرادات والغايات الهداف باختلف تختلف المقاصد أن
ُكم والمجتمعات الدولة في والسلطة القوة وماراكز ُد مّان ( مِان ِري أيا ُي ْن ّد ال
ُكم ُد مّان أومِان ِري أة)آل ُي أر عن ماطلقا تعبر ل يجعلها وهذا ،152 عمران الِخ
الختلف فتن مان ذلك يستتبع وماا المواطنين، وعموم المجتمع إرادة

والمصالح المتنافية المقاصد ذات الفئات بين والتقاتل والتناحر
المتعارضة.

أنفسهم خاصة في الفراد ماصالح لتحقيق أداة كونها باعتبار المقاصد أن
لما وهدايته توجهه وقبلة بتكاليفه الدين وغاية أمارها عموم في والجماعة

الواحد الجسد ماجتمع في العضوية حسنى وماواطنيها للدولة يجمع
يعد الشاهدة، الماة بناء وحسنى المشتركة المصالح تحقيق وحسنى
أو حاكم أو فقيه قبل مان رعايتها وفرض بها والتعريف تمييزها حق احتكار
للسإتبداد أداة يجعلها كما وغاياتها، جوهرها ماع ماتنافيا ماذهب، أو طائفة

النظرية هذه شابت الحقوق. لذلك وماصادرة الطغيان إلى وسإبيل والظلم
وتنافي والتعارض، والخلط الوضوح عدم مان ماثالب التاريخية مافاصلها في

ماعاييرها، وضبط أولوياتها وترتيب وتحقيقها تمييزها وطرق اعتبارها علل
به التوجه وصفاء وماوضوعيته حياديته مان كثيرا فيها الجتهاد بذلك وفقد
تعالى. لله العبودية بإخلص المؤطرة العاماة المصلحة إلى
للنظرية حبيسين ظل المعاصرين الفقهي والجتهاد الصولي التفكير أن

ماقاصد بإضافة ماجالها توسإيع حاول ولئن الشاطبي، عن وردت كما
شتاتها يجمع فكري عقدي لها إطار صياغة عن عجزا فإنهما ماستحدثة،

قبلتها وربانية سإيرها وغاية عملها ومانهج ماصدرها وحدانية أسإاس على
مارجعيتها. وحاكمية

المعاصر الجتهاد أضافه وماا الشاطبي إليه ذهب فيما المقاصد اختزال أن
المنافع حبيسة النسان... جعلها وحقوق والعرض الحرية ماصالح مان

التجاه في تاماا يكون يكاد صهرا وصهرها جماعية، أو كانت فردية الدنيوية
عندها يلتقي ماحطة وهذه المكيافيلي، يكن لم إن النفعي البراغماتي

الختلفات بعض ماع الغربي بالفكر الصولي والجتهاد الفقهي الفكر
والتأويلت. المصطلحات في الشكلية

في النصوص خارج التشريع ضوابط اختزل قد السإلماي الفقه كان ولئن
مانالفوضوية ركاماا عليها أهال بما المقاصدي السإتصلح نظرية

سإيادة تؤمان ماطلقة قاعدة بلورة دون حال والتسيب، والضطراب
فإن والغايات، والتكاليف والكليات الجزئيات في العلى وماقصدها العقيدة
نفس يعانون كذلك واجتماعيين وقانونيين فلسإفة الوضعيين الفقهاء
تحدد ضوابط اكتشاف ماحاولتهم المذاهبفي تعارض وغبش الخلط حالت
حرية المرصودة المبادئ ماختلف بين مان غاياتها وأولويات القوانين أهداف
حاجات. وإشباع وأمانا وعدالة



ماقدماا للقانون ماصدرا الفردية الرادة اعتبار إلى الفرديون يذهب فبينما
يرى عليها، التنازل يجوز ل التي القيم أعظم والحرية غيره، على

وحاكمة الفرد ماصلحة على ماقدماة المجتمع ماصلحة أن الجتماعيون
إطار في الجماعة وماصلحة الفرد حرية بين التوفيق غيرهم ويفضل عليها،

السليمة. والمواطنة والمان والنظام العدالة

لتوفير تحقيقها الوضعي القانون يحاول نسبية قيمة العدالة كانت ولئن
ماعاييرها ضبط المتعذر مان فإن الواحد، المجتمع داخل التوازن مان قدر
تفجير ماصدر هي التي بالحرية ماساس بدون تدخلها سإلماة يضمن بما

النسانية المجتمعات حاجات لتنوع وذلك واسإتثمارها، النتاجية الطاقات
يضفي ماما وأعرافها، وتقاليدها وآرائها ومابادئها وثقافاتها ظروفها واختلف

مان والمنفذة المار، المشرع قبل مان المعتمدة القوانين مانظوماة على
وماصادرة والديكتاتورية التحكم مان قاتما لبوسإا الخاضعة، العاماة قبل

بتطبيقه. وتطالب صوابا المجتمع شرائح تراه بما والسإتهانة الحريات
المقاصد وتحديد المصالح تحقيق في والمساواة العدالة ماقصد أن كما
صياغة له يحق مان حول حصيفا تساؤل يطرح الوضعيين و الفقهاء لدى

بمصالح الدقيقة والمعرفة الشامالة الخبرة يملك ومان الملزماة، قوانينها
عن للنيابة تؤهل التي والصفة والتفصيل، الجملة على المواطنين جميع
باسإمهم. والتكلم والمصالح الحقوق أصحاب جميع
غايات مان إليه ذهبت فيما الوضعية النظريات يطبع ماا أن نرى لذلك

يجعل التشريعي، الفراغ ماجال في الفقهية والنظريات وأهدافها، القوانين
وبين النصوص خارج الفقهي الجتهاد إسإلماية بين التمييز العسير مان

حفظا والمقاصد المصالح لن ووضعيته، القانوني التشريع دنيوية
القوانين غايات جوهرها في هي وتحسيناتها بحاجياتها الخمس للضرورات

أقل إنها نقل لم إن عاماة، وماصلحة وأمانا وعدالة حرية المعاصرة الوضعية
وماصادرة والظلم السإتبداد لتسويق قابلية وأكثر وتركيزا، شمولية

الحريات.
العاشر المبحث
الشوروي والحل التشريعي الفراغ

مالء ماحاولتهم في الفقهاء ماناهج أن السابقة المباحث في لدينا تأكد
الدين على الفتيات أولهما ماثلبتان، شانتها التشريعي الفراغ مانطقة
الرأي ماجرد على مانهم اعتمادا والباحة والتحريم باليجاب أحكام بإضافة

أمارها تدبير في حقها بمصادرة الماة على الفتيات وثانيتهما المذماوم،
الكتاب بنص إليها الموكولة الدنيوية قضاياها في البث عن واسإتبعادها

والسنة.
سإياسإة والعلمانيين الفقهاء لدى دعي فيما الخلل مادى كذلك لنا واتضح



حياة في السإلماي التشريع ماوقع احتلل تروم وضعية قوانين أو شرعية
الماة.
الكفيل الشرعي البديل سإؤال وإلحاح ماوضوعية بكل وبقي هذا، كل اتضح

الحاكمية ماجال كان إذا أنه التشريعي. ذلك الفراغ مانطقة بتغطية
لم التي الدنيوية القضايا في فإنه فيه، لبس ل واضحا للنصوص المباشرة

قواعد اسإتنباط حاولنا كلما وصعوبة تعقيدا يزداد حاسإم، تشريع فيها يرد
النصي. التشريع ماستوى إلى ترقى له
وغير النصية بصفتيه تشريعها يكون أن الدولة لسإلماية اشتراطنا إن

التشريعي الفراغ مانطقة يجعل والسنة، بالكتاب الصلة وثيق النصية
ولم السإلماي، للنهج نسبتها يوثق بما تنضبط لم ماا الشرعية إلى مافتقرة

المعتبرة. الصفات مان صفة على به صلتها ماعالم تتضح
الجماعية الشورى نظام إلى باللجوء إل ماخرج مان النسداد لهذا وليس

وسإلم، عليه الله صلى الكريم الرسإول وطبقها الحكيم الشرع قررها كما
السإلماية العقيدة عمق في الضارب الشوروي بالحل عنه نعبر ماا وهو

وأداء النصوص، عنه سإكتت لما شامال تدبير مانهج بصفته وماتجذرا، راكزا
وضامانا والزمانة، للعصر ماسايرا سإويا حضاريا وسإلوكا للمسؤولية، جادا

الماة إقاماة نحو ماستقيم قاصد صراط على والمساواة والعدالة للحرية
الراشدة. والخلفة الشاهدة

في السإلماية الدولة شعب يقوم أن يعني لدينا الشوروي الحل إن
بملء وكفيلة ومالزماة، مادونة والقوانين، القواعد بوضع الشوروية فضاءاته
والقتصادية الجتماعية ماجالتها جميع في التشريعي الفراغ مانطقة

الداخلية والعلقات والعسكرية والصناعية والثقافية والسياسإية
تحقق ماتكامالة ماتناسإقة وتيرة على ماؤسإساتيا سإيرا يكفل بما والخارجية،

وتضمن والعباد، البلد وتصون والمشتركة، والعاماة الخاصة المصالح
بالواجبات. القيام سإبل وتيسر الحقوق

الجماعية، الرادة وإلى الشوروية، الشرعية إلى باسإتناده الحل هذا إن
تدبير في وماسؤوليتها الماة حرية الملموس الواقع صعيد على يجسد
الطوعي التحمل على وشجاعتها الحر، الجماعي واختيارها العام، أمارها
اختارت. وماا قررت ماا لنتائج

المناسإبة تشريعاتها بوضع الشوروية فضاءاتها في تقوم إذ الماة إن
لمسيرة والدافعة أمانها على والمحافظة لمصالحها والخادماة لحوالها
والبناء والتقنين التقعيد تكامال دائرة بذلك ترسإم إنما وتقدماها، تطورها

وتكليفها، لوجودها العلى المقصد نحو والسوق التعبئة وخطط التنظيمي
وآخر نصي تشريع مان ماتينتين دعاماتين على الريادة ذروة بذلك وتتسنم
ويسايره. ويؤازره يعانقه شوروي

ولتعلقه وصياغة، ماضمونا النشائية لصفته نظرا الشوروي الحل هذا أن إل



مان ولتحرره والسنة، الكتاب نصوص شأنها في ترد لم دنيوية بقضايا
عاماة ماع فيه المشاركة حق لهم كان وإن والفقهاء الحكام طبقتي احتكار

شرعيته في والتشكيك والعتراض النقد سإهام إليه توجه قد الشعب،
وجدواه.

مان وإلزاماات قواعد وضع يعني الشوروي الحل أن العتراضات هذه أول
زيادة بذلك وهو إليهما، يستند أو عليهما يحمل وماا والسنة الكتاب خارج

والمكان الزماان ماستجدات اسإتيعاب وعدم بالتقصير له واتهام الدين في
أأْم تعالى والله الحوال، وتطورات ُهْم يقول:(  أكاء أل أر ُعوا ُش أر ُهم أش أن أل مّا

ّديِن أذن ألْم أماا ال ْأ ِه أي ّلُه ِب أماا21:  -الشورى ال أنا  - ( ْط أتاِب ِفي أفّر ِك ٍء مِان ال أشْي
 -.38:  ) - النعام

ماا وذلك المذماوم الرأي هو الشوروي الحل ماصدر أن العتراضات وثاني
المجال. هذا في الوضعي والتقنين الفقهي الجتهاد على عيب

والجتهاد الوضعية والقوانين الشوروي الحل أن العتراضات وثالث
ل التي السائبة المضطربة والتشريعات القواعد إنتاج في سإواء الفقهي
مانشئيها لهوى خاضعة يجعلها وذلك واضحة، بينة إسإلماية ضوابط تحكمها

وصاغتها.
الضحل والثقافي العلمي بمستواهم العاماة ماشاركة أن العتراضات ورابع

يكن لم إن ماتيسر، وغير ماجد غير أمار الشوروي، الحل قواعد وضع في ،
برماتها التشريعية للعملية ماربكا

الفقهية والجتهادات الشوروية التشريعات أن العتراضات وخاماس
كانت سإواء المصلحة، هو واحد ناظم كلها يجمعها الوضعية والتقنينات

ومانضبطة عاماة قاعدة يمثل ل الناظم وهذا ماشتركة، أو جماعية أو فردية
والفوضى التسيب مان وتعصم وكلياته التشريع جزئيات تستوعب

الجادة. عن والنحراف السياسإي للتسخير القابلة التشريعية
الول: العتراض

الله أنزل ماا بغير والحكم الشوروي الحل

لما اسإتيعاب عدم عن ناتج أنه نبين أن ينبغي الول للعتراض بالنسبة
في والعقدية. ونحن الفقهية بأبعاده الشوروي الحل أمار مان إليه نذهب
إلى انتسابها عدم أو وصياغة، جوهرا قواعده إنشائية ننكر ل الوقت نفس

لم ماما العام للتدبير بأحكام ماتعلق أنه ننفي ول واسإتنادا، حمل النصوص
والقتصادي السياسإي النشاط قضايا مان ، يفصله أو الشارع يجمله

عاماة ومابادئ قواعد ماظلة تحت بجعله واكتفى وعاماا، خاصا والجتماعي
المعترضين رأي يعزز هذا وكل وماجتمع، أنفس ونظافة وقسط عدل مان

الشوروية الفضاءات عن يصدر ماا اعتبار على يساعد ول حجتهم، ويقوي
الدين على بالفتيات التهام يؤكد يكاد بل ربانية، وشريعة إسإلمايا شرعا



وجل. عز الله أنزل ماا بغير والحكم
وأعلى نظرا وأدق عمقا أشد أخرى زاوية مان الموضوع تناولنا إذا أننا إل

الحجج. تلك ويفل التهم هذه يدحض ماا لنا بدا اسإتشرافا،
وطوعي، إلزاماي شقين ذات المقدرة ابتلءاتها في الدنيا الحياة أن ذلك
لختبار ماوضوعة العملية الشرعية الحكام كانت ولئن ؛ وعبادة تعبيد

تنفيذيا تعبيدا يجعلها ماما والنواهي، للوامار الحرفي والماتثال الطاعة
الدنيوي للنشاط الذاتي التنظيم حرية بواسإطة التكليف فإن ، مالزماا

به تبرهن طوعي آخر ابتلء ، وتنميته تدبيره قواعد وبوضع ، عنه المسكوت
النشاط مان الصنف هذا تعبيد في ورغبتها اسإتعدادها صدق على الماة
؛ لوليائه به ويمكن نوره به يتم الذي ، العام السإلم أمار بإقاماة لربها،

التنفيذية العبادة شق ، ماتكامالين شقين ذات الماة حياة بذلك فتكون
يخدم أن على ؛ المرسإلة التصرفية العبادة وشق الشرعية، للحكام
أماة خير إقاماة هي التي الكلية، العبادة به تتم واحدا هدفا ماعا الشقان
. النبوة نهج على وخلفة شاهدة، دولة ضمن للناس، أخرجت

البلء ماهام وزع ولكنه شيئا، يغفل أو يهمل أو يفرط لم اللهي التشريع إن
بمجرد تعبيدا مانه كان فما الختصاص؛ جهات بين بالعبادة المتعلقة
وماا دليل، والسنة القرآن عليه جعل والحكام العقيدة ماجال في الماتثال

الدنيوية القضايا في والنوايا والرشد الرادة لبتلء اختياريا تعبيدا كان
أمار مان وجعله والتأهيل للتربية خاصا قرآنيا نهجا له اتخذ عنها، المسكوت

ُهْم تعالى قوله بمقتضى فيه وتقرر عليه، تسلط الماة أأمْاُر أو أرى : {  ُشو
ُهْم أن ْي .38 } الشورى أب
ًا ماحرم تعالى الله أنزل ماا بغير التشريع أن في ماطلقا نشك ل نحن قطع
يحرم لم ماا تحريم ذلك في ويدخل بعينه الكفر يكن لم إن الكفر إلى وماؤد

روى وقد الدين، في تبديل أو نقص أو زيادة وكل تحريمه ورد ماا وإباحة
قال: سإئل البختري أبي عن ثابت أبي بن حبيب عن وسإفيان العمش

ُذوا عز الله قول عن حذيفة أخ ّت ُهْم وجل: { ا أر أبا ُهْم أأْح أن أبا ْه ًبا أوُر أبا ُدوِن مِاْن أأْر
ِه ّل الحرام لهم أحلوا ،ولكن : ل عبدوهم؟فقال هل ،31 } التوبة ال

ّلوه . فحرماوه الحلل عليهم وحرماوا ، فاسإتح
عليه الله - صلى النبي : أتيت قال حاتم بن عدي عن الترماذي وروى
عنك اطرح ؟ عدي يا هذا فقال: "ماا ذهب، مان صليب عنقي - وفي وسإلم

ُذوا براءة سإورة مان يقرأ وسإمعته الوثن" ، هذا أخ ّت ُهْم : { ا أر أبا ُهْم أأْح أن أبا ْه أوُر
ًبا أبا ِه ُدوِن مِاْن أأْر ّل أح ال أمِسي ْل أن أوا ْب أم ا أي إنهم قال: " أماا ثم  ،31} التوبة أماْر

ًا لهم أحلوا إذا كانوا ولكن ، يعبدونهم يكونوا لم ّلوه شيئ حّرماوا وإذا ، اسإتح
ًا عليهم ". حرماوه شيئ
أأْم وجل عز قوله في المخالفة مافهوم ولكن ُهْم : {  ُء أل أكا أر ُعوا ُش أر ُهْم أش أل

ّديِن مِاْن أذْن ألْم أماا ال ْأ ِه أي ّلُه ِب تشريعين المار في أن  ،يبين21 } الشورى ال



فيه أذن ماا هو ماباح وآخر الله، به يأذن لم ماا هو ماحرم أحدهما ، إنشائيين
ُهْم تعالى بقوله أأمْاُر أو أرى {  ُهْم ُشو أن ْي .38 } الشورى أب

ولكن لقواعد، وإنشاء لقوانين وضع الشوروي التشريع عملية أن لشك
أول، تدبيره أمار للماة وفوض الشرع عنه سإكت مايدان في العملية هذه

طائلة وتحت ثانيا، وإباحة وإيجابا تحريما الديني التأثيم دائرة وخارج
التشريع هذا تقيد ثالثا. فإذا وإلزاماا مانعا وحدها الدنيوية المخالفات
الرشيد، السإلماي النهج صميم في دخل فيه، الذنة الجماعية بالشورى

ًا ًا ماتميز ً تميز ًا كامال تعالى. الله أنزل ماا بغير التشريع عن تاما
هي: تشريعية ماناطق ثلث يشمل العتبار بهذا الدنيوي البتلء ماجال إن

يحمل وماا والسنة الكتاب مان المستمد وهو الملزم التشريع مانطقة
عليهما.
، الجماعية الشورى بواسإطة الموضوع وهو ، فيه المأذون التشريع مانطقة

ُهْم قوله بمقتضى أأمْاُر أو أرى تعالى: {  ُهْم ُشو أن ْي .38 } الشورى أب
السابقتين. المنطقتين سإوى ماا وهي المحرم، التشريع مانطقة

الثاني: العتراض
وماصادره الشوروي الحل

ماجرد مان اتخاذه الشوروي الحل على يعيب الذي الثاني العتراض أماا
لغة الرأي لن مانطق، وجه أو دعاماة له نرى فل ماصدرا، المذماوم الرأي

في إل ماذماوماا يكون ول أمار، أي في والبصيرة العقل اسإتعمال ثمرة هو
الشخصية المصلحة شابته إذا أو اختصاصه، مان ليس فيما تدخله حالت

يشين ماا هو دائما يشينه ماا أن أي والجهل، والمزاجية والهوى والنانية
يصدره. الذي العقل

وتقبيحا تحسينا التشريعي الفراغ مانطقة في العقل دور حول والخلف
أن إلى المعتزلة ذهب وقد الصوليين، لدى قديم وعقابا، وثوابا وتكليفا
الشياء، لبعض ذاتيان والقبح الحسن أن اعتبار على فقهي ماصدر العقل
يكون أن نظرهم في ويكفي والنفع، والضرر والشر الخير بين بهما تتردد

النهي، عنه ليتم لذاته قبيحا يكون أو التكليف، به ليتم لذاته حسنا الشيء
نصوص. ترد لم ولو يعاقب أو ذلك على ويثاب

ذاتيا حسنا للشياء أن إلى حنيفة أبي عن نقلوه فيما الماتريدية وذهب
عن ينهى ول بالقبيح يأمار ل وجل عز الله وأن العقل، يميزهما ذاتيا وقبحا

المجرد، بالعقل عقاب ول ثواب ول تكليف ل أنه يرون ولكنهم الحسن،
عليه. والحمل النص إلى كله ذلك في والمار

الشياء، في ذاتيين ليسا والقبح الحسن أن فيرون الصوليين جمهور أماا
والكذب حالت في قبيحا الصدق يكون فقد ونسبيان، إضافيان ولكنهما

قبيحا والشبع ظروف في حسنا الجوع يكون وقد أخرى، حالت في حسنا



بالعقل تكليف ول ويقبح، يحسن الذي هو أخرى. والشارع ظروف في
الثواب أسإاسإها على يكون التي النصية والنواهي بالوامار هو إنما المجرد،

والعقاب.
هذه عن بمنأى يبقى الفراغ مانطقة في الشوروي التشريع أن إل

الحكام إنشاء ) في ( الرأي العقل دور حول والكلماية الفقهية الختلفات
الفراغ مانطقة لن وعقابا، وثوابا وإباحة وإيجابا تحريما التكليفية الشرعية

فهي الصفات، بهذه الشرعي التكليف نطاق عن خارجة نراها التشريعي
أو تفريطا يغفلها ولم رحمة الشرع عنها سإكت دنيوية بقضايا ماتعلقة
صرف. مادني تدبيري إطار في وتنظيمها ضبطها في لنا وأذن سإهوا،

ليسا والمذماوماة بصفتيهماالممدوحة المنفرد والعقل الفرد الرأي أن كما
ماشاركة فيه يشترط ماا أول لن الشوروي، للتشريع عندنا ماصدرا ماطلقا
عملية أثناء بينها فيما تتكامال كي ، أفرادها وآراء الماة عقول جميع

العام، الشأن بتدبير الخاصة والخطط المشاريع ووضع الحلول اسإتخلص
العظم، بسوادها الماة تقرره ماا إلى راجع كله ذلك في والقبح والحسن

الحديث في قال إذ وسإلم عليه الله صلى نبيها بشهادة المعصوماة وهي
على أماتي يجمع لن وجل عز الله المعنوي: ( إن التواتر درجة بلغ الذي

على – ماحمد أماة قال _ أو أماتي يجمع ل الله )- اللباني- ( إن ضللة
أماتي ) – الترماذي- ( إن النار في شذ شذ ومان الجماعة ماع الله ويد ضللة

) – ابن العظم بالسواد فعليكم اختلفا رأيتم فإذا ضللة على تجتمع ل
مااجة.
الحل يتخذ العاماة، الشورى بواسإطة المستخلص الرأي جانب وإلى

وماسايرة والتجدد للتحديث وقابلة وماتنوعة كثيرة ماصادر كذلك الشوروي
الدين ثوابت ماع يتنافى ل بما وحال، وماكانا زماانا النساني التطور

المصادر: هذه رأس على بالضرورة، مانه والمعلوم
أحكام مان بها يتعلق وماا العقيدة به ونعني السليم، اليماني  – التصور1

عدم الشوروي التشريع على تفرض فقهية وقواعد ماراعاتها، تجب شرعية
ماعها. التنافي أو بها، الخلل

والنحياز الخالق نحو الطوعي التوجه هي التي السوية  –الفطرة2
ينبثق وماا النساني، والخاء والمساواة والحرية العدالة لمبادئ التلقائي

الخير. نحو رحيم انعطاف مان عنها
الشرعيين العلماء مان المجتهدون رآه وماا القضاء، وأحكام  – الفقه3

عنه سإكتت ماما الدنيوي الميدان في المحاكم به قضت أو والوضعيين،
الدين. ماقوماات ماع يتعارض ولم النصوص

عبر خبرة مان الماة راكمته ماا ويشمل النسانية، التجربة  – رصيد4
عانته أو إنجازات مان حققته وماا العام أمارها مامارسإة في الطويل تاريخها



والسياسإة والدب والثقافة العلوم مايادين في أبدعته وماا إخفاقات، مان
يستوعب كما وتقاليد، وأعراف قيم مان عرفته وماا والقوة، والقتصاد

مان الميادين، جميع في عاماة والبشرية الخرى المام تجارب رصيد
عاماا مالكا تعد وكونية علمية واكتشافات وصناعات واختراعات ماعارف
واسإتثماره. مانه السإتفادة ينبغي إنسانيا ومايراثا

الدليل ترك إيثار باعتباره المالكية بمفهوم كان وسإواء  – السإتحسان،5
ابن عرفه كما ماقتضياته بعض في آخر دليل لمعارضة بمخالفته والترخيص

أو الحفيد، رشد ابن رآه كما والعدل المصلحة إلى التفاتا كان أو العربي،
حكم إلى نظائرها حكم عن بالمسألة عدول باعتباره الحنفية بمفهوم كان
مان لها مارجع ل التي الدنيوية القضايا في فإنه العدول، يقتضي أقوى آخر

تطاله ل الذي العام للشأن تدبير هو وإنما شرعيا، حكما يعد ل نصوص،
وتنظيما ضبطا الدولة لنظام خاضعا كان وإن الخمسة الشرعية الحكام

إلزاماا. أو ومانعا
المصلحة بمقتضى الحكم وتعني السإتصلح، أو المرسإلة،  – المصالح6

جلب ضرورة مان أسإاس على اللغاء، أو بالثبات دليل لها يشهد ل التي
حفظ بضرورة ماجالهم في الفقهاء ربطها المفاسإد. ولئن ودفع المنافع
حاجيات مان بذلك يتعلق وماا والمال، والنسل والعقل والنفس الدين

أن مان وتنوعا اتساعا أشد العام التدبير مايدان في فإنها وتحسينات،
تحقيقها اللزم المصالح كل تشمل لنها الدراسإة، هذه ماثل في تحصى
وحصونها وإداراتها بمرافقها البلد، أحوال وتطوير العباد، ماعاش لتوفير

الداخلية وعلقاتها وجوها وبحرها وبرها وعلوماها ودفاعاتها وصناعاتها
والمهادنة... والحرب السلم في والخارجية

أو المصالح إلى كانت سإواء والطرق، الوسإائل وماعناها  - الذرائع7
أفضل إلى الفصول: ( الوسإيلة تنقيح في القرافي يقول كما المفاسإد،
هو ماا وإلى الوسإائل، أقبح المقاصد أقبح وإلى الوسإائل، أفضل المقاصد
يؤدي وماا فاسإدا فساد إلى يؤدي ماا يكون ماتوسإطة). وبمقتضاها ماتوسإط

اعتبار فيها النظر أسإاس لن صالحا، الدين ماع يتعارض ولم صلح إلى
أصناف: أربعة على وهي والتصرفات، والمشاريع العمال ماآلت

قطعيا. المصلحة أو الفساد إلى ماؤديا فيه الفعل يكون ماا
الظن. غالب في أحدهما إلى ماؤديا يكون وماا
كبيرا. أحدهما إلى الداء يكون وماا
نادرا. أحدهما إلى الداء يكون وماا

الماة فيها وتبث العاماة الشوروية الفضاءات في تدرس الحالت هذه وكل
والمضار. المفاسإد عنها ويدفع ماصالحها يحقق بما
أو عليه، كان ماا على الوضع واسإتمرار المصاحبة وماعناه  – السإتصحاب،8

التغيير. إل على دليل يقوم حتى مانفيا كان ماا ونفي ثابتا كان ماا اسإتداماة



واسإتمرت صلحيته قامات بما الحتفاظ يعني العام التدبير ماجال في أنه
ل بما والسإتبدال التحديث أو والتغيير للتطوير الحاجة حين إلى فائدته

وشريعة. عقيدة الدين ثوابت ماع يتعارض
الثالث: العتراض

الشرعية وضوابطه الشوروي الحل
ضوابط إلى افتقاده الشوروي الحل على يعيب الذي الثالث العتراض أماا

مانشئيه لدى والهوى والمازجة الشخصية المصالح جماح تكبح إسإلماية
في الشوروي التشريع كان ماا إذا ماوضوع ذي غير فنراه قواعده، وصاغة

أل الذن ماقتضى مان لن وتنفيذه، وصياغته بإنشائه اللهي الذن إطار
ول وماقبول، ماعتبرا ارتباطا بشريعته مارتبطا يكون وأن الذن، به يعصى
التالية: والقيود الضوابط فيه توفرت إذا إل كذلك يكون

واتخاذه بإنشائه الذن هو لنه ، تعالى لله الحاكمية فيه تعلن أن  ـ1
أو عقيدة الدين على يعود ول ، حراماا يحل أو حلل يحرم فل ؛ به والعمل
التنافي أو بالمعارضة وماقاصد وأهدافا وتعاليم مابادئ أو أخلقا أو شريعة

. البطال أو

أو بالزيادة الدينية الحكام في يتدخل أو ، ديني تشريع إلى يتحول أل  ـ2
. ذلك إلى المؤدية الذرائع كل تسد وأن ، التعديل أو النقص

لن ؛ مانسوخا سإماويا أو كان وضعيا آخر، ديني تشريع مان يقتبس أل  ـ3
وتعتيم الولء لتمييع وذريعة ، السإلم غير إلى تحاكم شبهة ذلك في

بيضاء وماحجة ، سإليما واضحا صافيا يبقى أن ينبغي الذي اليماني التصور
. كنهارها ليلها

وليس ، العاماة الجماعية الشورى ماؤسإسة ماصدره تشريعا يكون أن  ـ4
الجهزة أو الطبقية أو الحزبية أو الفئوية أو الفردية والمصالح المازجة
. التنفيذية

، عائلة أو قبيلة أو فئة أو حاكم بيد نشأته في والتأثير توجيهه يحتكر أل  ـ5
أرض في المتساكنين المسلم المجتمع أعضاء لكل عاماا حقا يكون وإنما

ماواطنا ، أنثى أو كان ذكرا ، وأبيض وأحمر أسإود بين فرق ل ، الشورى
. للجميع والسإلم للسإلم المار إذ سإبيل عابر أو زائرا أو ماقيما

فتتوقف والتغيير، للتعديل قابلة غير جامادة ثابتة قواعد إلى يتحول أل  ـ6
وخطط وقواعد نظم ماجرد يبقى بل ؛ ورقيه المجتمع تطور حركة بذلك

. ماصلحتها ذلك اقتضت كلما واسإتبدالها وإلغائها تعديلها حق للماة وبراماج
عنها يدفع أو ، مانفعة إلى ذريعة لها ويفتح مانفعة للماة يجلب أن  ـ7

. مافسدة إلى ذريعة ويسد مافسدة
مان الشرع ماقاصد تحقيق إلى الساعي السإلماية الماة تيار يرفد أن  ـ8

. للناس أماة خير إخراج مان وماقاصده ، الفراد تعبيد
الرابع: العتراض



للتشريع العاماة وأهلية الشوروي الحل
التشريع في للمشاركة العاماة أهلية بعدم المتعلق الرابع العتراض أماا

التي المجالت أن بداية نلحظ أن فينبغي الشوروية، الفضاءات داخل
تستوعبها أن مان وتنوعا وتعقيدا اتساعا أشد الشوروي التشريع يرتادها
أو الفقهاء أو العلماء مان كانت سإواء ، وحدها الماة طوائف مان طائفة
والمهن والحرف المعارف وسإائر والفلك والطب والزراعة الصناعة خبراء

والسإتثمار. الكسب ووسإائل النتاجي النشاط وأصناف

نهجين على العام والشأن للدولة تدبيره في يسير الشوروي التشريع إن
بهما السإتفراد المجتمع مان طائفة أو فرد أي على يتعذر ماتوازيين

واحتكارهما:
. فيها المأذون والقوانين والنظم بالقواعد السإلماية الدولة بيت ترتيب نهج

ورفع الماة بتطوير الكفيلة والخطط والبراماج المشاريع يضع ونهج
له خلقت الذي السإمى المقصد نحو وتوجيهها الصعد، جميع على ماستواها
بتحقيقه. وأمارت
العام بالنظام المتعلقة والواجبات الحقوق ماجالت الول النهج ويغطي

هما: التشريع مان بنوعين الدولة كيان عماد هو الذي
ًا بالفراد الدولة علقات ينظم بما الداخلي العام التشريع  ـ1 سإياسإي

ًا ًا وإداري ًا وماالي ًا وقضائي . الخ… وجنائي
الفراد لعلقات المنظمة القواعد ماجموعة هو الذي الخاص التشريع  ـ2

ًء بينهم، فيما ًا كان سإوا ًا تشريع أو ، الشغل وقوانين التجارة كقوانين مادني
ًا . الختصاص وتنازع القوانين وتنازع كالمساطر إجرائي

النشاط وأوجه المرافق بتطوير يتعلق ماا كل الثاني النهج يغطي كما
والزراعي والصناعي والعسكري والسياسإي والجتماعي القتصادي
هو ماا ويطور ويرعى ، المتوازن السوي السليم السير يحقق بما والعلمي،

والوسإائل المرافق مان مافتقد هو ماا ويستحدث ، المؤسإسات مان ماوجود
هي التي المجتمع الفرديةلعضاء المقاصد حفظ أجل مان والدوات،

المقصد لتحقيق وتجنيدها ، وتحسيناتها بحاجياتها الخمس الضرورات
للماة. السإمى

الحل وهيئات الشورى وماجالس البرلمانات أعضاء طبيعة اسإتعرضنا وإذا
واختيارهم انتخابهم وطرق وأخلقيا، علميا مانهم كثير وماستويات والعقد
النيابة أهلية إلى مافتقدون وفرادى، جميعا أنهم لدينا تأكد وحديثا، قديما

وماصالحها حاجاتها ماعرفة عن وعاجزون الماة، ماجموع عن الفعلية
وعون وفساد، إفساد أدوات ماجرد المتخلفة الدول في هم بل وأوضاعها،

بأمار كلها الماة تتكفل أن يفرض الوضع والسإتبداد. وهذا الظلم على
العباد. رب لها أراد كما الشوروية، فضاءاتها في العام تدبيرها



وتأسإيسها، تكوينها بطبيعة الشورى وماجالس البرلمانات هذه كانت إذا إنه
النخبة إل فيها يشارك ل العام، المال مان تلتهمها التي الخيالية والرواتب

ماصالح على تتعرف فكيف والمال، النفوذ وذوي والوجهاء العلية مان
البسيطة الحرف وذوي والمحروم والسائل المسلمين مان العاطل

والحذية والملبس المتلشيات وتاجر المتجول والبائع كالسإكافي
تؤثر أن تستطيع كيف بل والنخالة؟، اليابس الخبز وبقايا المستعملة

ماسايرة تقتضي التي الخاصة المصالح على المستضعفين هؤلء ماصالح
فيهما؟. والمشاركة عليهما والتستر والفساد الظلم

النخبة خواطر وارد في ليست وأماثالهم هؤلء أوضاع أن نعتقد نحن
بكافة الماة أفراد جميع فمشاركة باسإمهم. لذلك والناطقة لهم الممثلة

نفسه واحد كل ليمثل ضروري، أمار والعلمية الجتماعية ماستوياتهم
المتبادلة، والتوعية والتناصح التعاون مان إطار في ماصالحه، ويحمي
بعض ماع كلهم الناس يستوي دنيوي، بينهم المشترك والمار لسإيما

الرأي تبادل على والقدرة واسإتيعابه فهمه في للتجاوز، القابلة الفوارق
حوله.

الخاماس: العتراض
المقاصدي والفلك الشوري الحل

تستوعب عاماة قاعدة إلى افتقاده مان الشوروي الحل على يؤخذ ماا أماا
النهج في الفردي النفعي التوجه وتضبط وكلياتها، تشريعاته جزئيات

التسيب مان يعصمها واحد ناظم حاكمية تحت جماحه، وتكبح الشاطبي
في يغني ماا الشرعية المقاصد نظرية مان لنا فإن والنحراف، والفوضى

المجال. هذا

وتكليفه، النسان خلق مان الغاية هي أمارها حقيقة في المقاصد أن ذلك
الدنيوية بالمصالح لها وخلط خلل مان فيها النظر شاب ماا رغم على

ذلك إلى ذهب كما وتحسيناته بحاجاتها الضروريات على ماحافظة
إلى رفعها ظنية، أدلة لجملة اسإتقراء دعاه بما إثباته وحاول الشاطبي،

ماع التكيف بقابلية نظريته زود ماما واحد، ماعنى على تضافرها القطع درجة
النفعية إلى أقرب وجعلها الذهنية، ماستوياتها بكافة الفردية المازجة

كلفنا إنما ):" ونحن2/20(  الموافقات في بقوله ذلك ماؤكدا البراغماتية،
المار نفس في ماقصود هو بما ل الشارع ماقصود أنه الذهن في ينقدح بما
الفقهي السإتنباط وتحول النصوص، حاكمية على هذا بمذهبه فأجهز "،

العقلية القدرات اختلف على الذهن في ينقدح ماا حاكمية إلى لديه
للمستنبط. والعلمية

نفعي واتجاه فردية نزعة مان حوته بما هذه، الشاطبي نظرية ماثلت ولقد
مابدأ في كان الذي الفكري الجتهاد ماسيرة في بها يستهان ل انتكاسإة

وإنكار إيمان واسإتعلء بثقة الحياة ماستجدات يعالج واقتحامايا حرا أماره



خلل مان وتكليفه النسان خلق في الله لمقصد واسإتشراف للذات،
والسنة. الكتاب نصوص

نفس هي المقاصد أن يثبتوا أن بعده جاء ومان الشاطبي حاول ولئن
الدنيا سإعادة إلى وتؤدي الخمس، الضرورات بها تحفظ التي المصالح
العاجل في العباد ماصالح حفظ غايتها الشرع تكاليف وأن والخرة،
على المسلمين انطواء تبرير في سإاهموا قد بذلك فإنهم والجل،

ومانعتها وقوتها أماتهم أمان حساب على الذاتي وأمانهم الخاصة ماصالحهم
ترماح. ول تنطح ل للحلب ماعدة أبقار إلى وتحولهم غيرها، للمام ونديتها

ماجملها في ترجع الشرع تكاليف جعله في للشاطبي المذهب هذا أن كما
هي الشريعة على مانتحلة حاكمية تكريس إلى يؤدي المصالح، حفظ إلى

وماصدر البشري الوجود غاية اعتبارها على الشاطبية المقاصد حاكمية
على ويعود ويهدرها النصوص حاكمية يلغي ماا وهو النسان، تصرفات

الطوفي فعل كما عليها للنقلب تقدير أقل على يمهد أو بالبطال حجيتها
وليبراليين وشيوعيين علمانيين يعاصرنا، مامن نهجه على سإار ومان

حربائيين. وإسإلمايين
تتنزل لم والشريعة بالمقاصد، المصالح خلطه التجاه هذا في ماا أخطر إن

يساعد ماا حدود في ووفرتها ويسرتها تضمنتها وإن ماحضة، دنيوية لمصلحة
للدين. الصلي المقصد تحقيق على
هذا ماباحث في النزلق بداية والمصالح المقاصد بين الخلط هذا كان وقد

العقلي السإتقراء لحساب ووهنه النقل دور همش الذي المستحدث، الفن
يستنبط وماا الدين ماجملت أن والصواب قطعيا، الشاطبي لدى يعد الذي
العاماة، الماور مان عليه تنطوي وماا والجزئية الكلية الدلة اسإتقراء مان

هي أحكاماهما لن والسنة، الكتاب نصوص حاكمية تحت تبقى أن يجب
ماجرد إلى الدين يتحول وبدونهما ماستقيم، صراط على القدام ماوطئ

العصر علمانيو يحاول ماا وهو لها، جذور ل ومابادئ جوفاء شعارات
المسلمين. ماجتمع في تكريسه وأشباههم

المقاصد بين الحالي التعسفي الرتباط هذا فك وواجبا حتما أصبح لذلك
ماجرد هو وتحسيناتها بحاجياتها الضرورات وحفظ لسإيما والمصالح،

للدين. ماقاصد وليس التدين، في ماصالح
غائية على وتمويها لمسيرته وبترا مانه نقصا يعد للدين ماقاصد اعتبارها إن

الشاطبية المصالح التكاليف. وليست وفرض القرآن ونزول النسان وجود
الذي العلى المقصد تحقيق على لمساعدته ماسخرة للنسان أدوات إل

أهدرت. بالبطال المقصد هذا على عادت فإن له، خلق

في السإمى المقصد هذا جعل أن تنزيله، وحجية ولطفه الله رحمة ومان
المجملت اسإتقراء أو ، والمنطق الكلم علم طرق تنكب إلى حاجة غير



ماحل لكان وإل العادي؛ الفطري العقل به ينوء ماما والقواعد، والكليات
إلزاماه. وقوة بوضوحه يعصف وجدال ورد وأخذ واختلف خلف

الفرعية المصالح جميع يسع الذي السإمى ماقصده تعالى الله جعل لقد
أو قوله في واضحا بينا صريحا جماحها، ويكبح ُه ِذي : {  ّل أل ا أسإ ألُه أأْر أرسُإو

أدى ُه ْل ِديِن ِبا ّق أو أح ْل ُه ا أر ِه ْظ ُي ألى ِل ّديِن أع ِه ال ّل ْو ُك أل أه أو ِر أن أك ُكو ِر ْلُمْش } التوبة ا
هو والتشريعات بالبينات الرسإل إرسإال مان  . فالمقصد9 - الصف33

الظهور ومان لمكرها؛ قاهرا الديان سإائر على ماستعليا السإلم صيرورة
وماعنويا مااديا نفسه عن دفاعه وقوة قائمة، صدقه وبراهين حجته تكون أن

أد تعالى قال كما ماكينة، ماتماسإكة قوية السإلم وأماة ماتوفرة، أع أو ّلُه : {  ال
أن ِذي ّل ُنوا ا أما ُكْم آ ْن ُلوا مِا أعِم أحاِت أو ِل ُهم الّصا ّن أف ِل أتْخ أيْس أْلْرِض ِفي أل أما ا أف أك أل أتْخ اسْإ
أن ِذي ّل ِهْم مِاْن ا ِل ْب أنّن أق ّك أم ُي أل ُهْم أو ُهْم أل أن ِذي ِدي ّل أضى ا أت ُهْم اْر ُهْم أل ّن أل ّد أب ُي أل ِد مِاْن أو ْع أب

ِهْم ِف ْو ًنا أخ ِني أأمْا أن ُدو ُب ْع أن أل أي ُكو ِر ًئا ِبي ُيْش ْي أماْن أش أر أو أف أد أك ْع أك أب ِل أك أذ ِئ أل ْو ُأ ُهْم أف
أن ُقو أفاسِإ ْل للماة بالتمكين عاماا وعدا تتضمن الية  . وهذه55 } النور ا
يقبل وصدقل حق تعالى مانه الوعد أن البديهي ومان ؛ الشاهدة السإلماية

عن الله تعالى بالعواقب، يجهل مامن وهما وبداء، خلف نسخه لن ، النسخ
. كبيرا علوا ذلك

والسنة، القرآن مان البين الواضح المقصد هو هذا الله وعد تحقيق إن
اسإتأثر غيبية ماقاصد عن نتحدث ل ونحن هديه؛ على ونسير به ندين الذي
والتكليف؛ التكوين غاية هي الوحي، بها أخبر ماقاصد عن وإنما بعلمها، الله

ِذي والبتلء للتكليف ماقدماة والخلق التكوين إذ ّل أق { ا أل أت أخ ْو أم ْل أة ا أيا أح ْل أوا
ُكْم أو ُل ْب أي ُكْم ِل ّي أسُن أأ أمًل أأْح أو أع ُه ِزيُز أو أع ْل ُفوُر ا أغ ْل الشريعة ووضع ،2 } الملك ا
الشاهدة الماة إخراج طريق والبتلء للبتلء، دقيقة وأداة للتكليف وسإيلة

ويكون فتنة تكون ل حتى السإمى المقصد إلى السير قاطرة هي التي
ولو نوره إتمام في الله لمقصد المتحرك الحي التجسيد هي و لله، الدين
: تعالى يقول ، المشركون كره

ُتْم ـ ْن ُك أر {  ْي ٍة أخ أجْت ُأمّا ِر ّناِس ُأْخ أن ِلل ْأمُاُرو ْعُروِف أت أم ْل أن ِبا ْو أه ْن أت ِر أعْن أو أك ْلُمن ا
أن ُنو ْؤمِا ُت ِه أو ّل  .110 عمران } آل ِبال

أك ـ ِل أذ أك أو ُكْم {  أنا ْل أع ًطا ُأمّاًة أج أسإ ُنوا أو ُكو أت أء ِل أدا أه ألى ُش ّناِس أع أن ال ُكو أي الّرسُإوُل أو
ُكْم ْي أل ًدا أع ِهي  .143 } البقرة أش

أومِاّمْن ـ أنا {  ْق أل أن ُأمّاٌة أخ ُدو ْه ّق أي أح ْل ِه ِبا ِب أن أو ُلو ِد ْع  .181 } العراف أي
الكريم القرآن هو الله أمار مان روح أوصالها في يسري التي الماة هذه

أك ِل أذ أك أو أنا {  ْي أح ْو أك أأ ْي أل أنا مِاْن ُروًحا ِإ ِر أت أماا أأمْا ْن ِري ُك ْد أتاُب أماا أت ِك ْل أل ا أماُن أو ِْلي } ا
- نبيه عنه رواه فيما لنفسه الله ارتضاه الذي الدين ويوجهها ،52 الشورى

إل له يصلح ولن لنفسي ارتضيته الدين هذا -: "إن وسإلم عليه الله صلى
الوسإط " - المعجم صحبتموه ماا بهما فأكرماوه الخلق، وحسن السخاء
-على وسإلم عليه الله - صلى الرسإول أقسم التي الماة هي  -،8/375



وهي " ، ... الحديث المار هذا الله ليتمن : " والله ماسلم رواه فيما قياماها
: أيضا عنها قال التي

، السإلم كلمة الله أدخله إل وبر ول مادر بيت الرض ظهر على يبقى _"ل
به، فيعزوا أهله مان فيجعلهم الله يعزهم إماا ذليل، بذل وإماا عزيز بعز إماا

 .9/181 الكبرى البيهقي " سإنن له فيدينون يذلهم وإماا
إل وبر ول مادر بيت الله يترك ول ، والنهار الليل مابلغ المار هذا _" ليبلغن

به ويذل السإلم في الله بعز يعز ذليل، بذل أو عزيز بعز الدين هذا أدخله
 -.4/477 الشيخين على الكفر" - المستدرك في
تندرج الذي الساماي والمقصد النبيل الهدف هذا ونحو ، السياق هذا في

الوحدة على الحاضة النصوص تأتي وتخدماه، الجزئية المصالح كل تحته
والتعاون والترابط الدين في التفرق وعدم المؤمانين سإبيل ولزوم

أن أجل مان الضرورات حفظ المقصد وليس الجماعة؛ ولزوم والتكافل
كاسإين طاعمين أعمارهم ويقضون الدنيا الحياة في طيباتهم الناس يذهب

خانعين.
واختار إليها، قاصدا وطريقا للَخرة ماطية الدنيا وجل عز الله جعل لقد

وجنته، مارضاته إلى للوصول النجاة سإفينة وماقاصده بتكاليفه الدين
إل عنها يشذ ل العرى ماتماسإكة وحلقات ماتراصة، ماتكامالة وحدة فجعله

نفسه. وسإفه وشقي ضل مان
الخاتمة، نبوتها نهج على العقيدة مان انبعاثا أمارها أول الحلقات هذه تبدأ
المرصود فلكها في الرباني، وماقصدها المقدرة قبلتها اتجاه في تنطلق ثم

حياة ينظم وشورويا نصيا تشريعا والنحراف، للتفكك قابلة غير مانضبطة
ثم المسير، على والقدرة السعي ماواصلة بضرورات ويزودها النسان
والصناعية والقتصادية والسياسإية الجتماعية بنظمه قويا ماجتمعا

ل حتى كله الدين لقاماة تسعى شاهدة، أماة ثم والعسكرية، والعلمية
فتنة. تكون

أن هو والسنة الكتاب بنصوص الرض في النسان وجود مان المقصد إن
نظم على الشاهدة، الدولة قيام ذلك إلى والوسإيلة لله، كله الدين يكون
المجتمع ببناء إل الهدف هذا يتحقق ول العام، تدبيرها ماجال في ماتينة

أقوياء له، خلقوا لما وتجنيدهم سإليمة، أسإس على أفراده وتنشئة القوي
والعرض والنسل والعقل الدين ماحفوظي اقتحامايين صامادين شجعانا
والحقوق. والحرية الكراماة ماوفوري والمال

فلكها في الشرعية المقاصد دورة وضوح بكل أماامانا ترتسم بذلك
أل عليه فطر وماا الكون ماسيرة في وجل، عز الله خلق سإائر ماع مانسجمة )
ِغي الّشْمُس أب أها أين أك أأن أل ِر ْد أر ُت أم أق ْل أل ا ْيُل أو ّل ُق ال ِب ِر أسإا أها ّن ُكّل ال ألٍك ِفي أو أف
أن أبُحو أق40:  ) - يس أيْس أل أخ أواِت  – ( أما أض الّس أْلْر ّق أوا أح ْل ّوُر ِبا أك أل ُي ْي ّل ألى ال أع



ِر أها ّن ّوُر ال أك ُي أر أو أها ّن ألى ال ْيِل أع ّل أر ال أسإّخ أس أو أر الّشْم أم أق ْل ِري ُكّل أوا أجٍل أيْج أِل

أسّمى أل مُا أو أأ ِزيُز ُه أع ْل ّفاُر ا أغ ْل التي القاعدة هي  -. وتلك5:  ) - الزمار ا
مانبعثة الفردية وكلياته. المصالح وجزئياته بتشريعاته كله الدين تستوعب

والمصالح العاماة، المصالح خدماة وفي والشوروي النصي التشريعين مان
ِلشأن تدبير خدماة وفي التشريعين لنفس اماتداد العاماة والشأن العام، ا
ل حتى كله الدين لقاماة الشاهدة والدولة الشاهدة، الدولة لبناء العام
ويوضحه التصور هذا يلخص التالي البياني الرسإم فتنة. ولعل تكون

ويقربه:
المقاصدي والفلك الشوروي الحل

خاتمة
ِبِن الرفيع، المتكامال الهندسإي التصميم مان له لبد المنيف الصرح إن ّل وال

أجله. مان وأقيم له شيد ماا صفات ليكتسب المتماسإك، الصلب القوي
وماضمونه لشكله سإليم تصور مان له لبد السإلماية الدولة نظام كذلك
وأبدانهم السواء على عقولهم نشئت رجال ومان أول، بنائه وطريقة وغايته

القصد. وحسن الجد على وتصرفاتهم القوة على

بناء أم الرجال تأسإيس أسإبق، العنصرين أي جدلية إلى الركون وليس
والسإتسلم العجز، ماع للتعايش ماحاولة إل الدولة، لنظام الواضح التصور
قرون. مانذ الماة تعيشه الذي والضعف والضعة التهميش لواقع

عليها الجاماع، السإلم أمار لقاماة سإعيها في المعاصرة السإلماية والدعوة
ماقدماتها: في شتى، آفات مان تتحرر أن
التطور ماسيرة عاق الذي السلطاني النهج على السلطة احتكار تبرير آفة

ونقص والقهر الخوف مان ضروبا فيها عانت بعيدة، عهود مانذ والتقدم
والثمرات. والماوال النفس

الجذور ذي الديمقراطي الغربي الفكر مان والتلفيق والسإتيراد النقل وآفة
اليونانية. الوثنية

قادتهم، توجيهات تلقي عند عقولهم إلغاء ضرورة على أبنائها تنشئة وآفة
فيه. طمعا أو غيرك مان خوفا يلغيه قد مانك حياء عقله يلغي مان لن

تنصر أو قيما تؤسإس ول دولة، تكون ول أماة تبني ل الجوفاء والجماجم
مابادئ.

المجتمع واقع ماع تعارضها تخيل عند الدعوة على المحافظة توهم وآفة
وتبرير والمداهنة المساوماة لممارسإة ذريعة يتخذ ماا وهو العليا، وماصالحه
السياسإية ألعيب في والمشاركة الحقوق، وانتهاك والظلم السإتبداد

إنقاذه. يمكن ماا إنقاذ بدعوى ماغانمها واقتسام أهلها وفساد
الدعوة ماصلحة وبين المجتمع ماصلحة بين تعارض أي تصور يمكن ل إنه

والنماء التطور حركة ترفدان ماتكامالتان، المصلحتين لن السإلماية،
نحو الندفاع وشجاعة والمنعة الرشد وتكسبانها الماة، في والتقدم



الحق بنصرة القيام عن النكوص وماا والتكليف، للخلق الرباني المقصد
على حرصهم أو الفراد جبن لتبرير إل المصلحتين تعارض بدعوى

الوضيعة. وماآربهم الشخصية ماصالحهم

الحروف على النقط وضع مان وبلوغه نصرته وطرق الحق لتبين ولبد
عن النظار وصرف الحقائق تمويه عن والكف بمسمياتها الشياء وتسمية

ِه واقع ّل ِل أْلمْاُر الحال. و(  ْبُل مِان ا ُد أومِان أق ْع ٍذ أب ِئ أما ْو أي أرُح أو ْف أن أي ُنو ْؤمِا ْلُم ) _ ا
ّلُه4:  الروم أوال ِلٌب  – (  ألى أغا ِه أع ِر ِكّن أأمْا أل أر أو أث ْك ّناِس أأ أ ال أن ل ألُمو ْع ) - أي

 -21:  يوسإف


