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 الشرعية السياسة  اقره الفقهاء فيما في قراءة 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ْسََلَم ِديًنا    [ 3المائدة:]اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْلِْ
هذه أكبر نعم هللا تعالى على هذه األمة حيث أكمل تعالى ملسو هيلع هللا ىلص اخر اية نزلت على الرسول الكريم محمد 

خاتم األنبياء وبعثه إلى اْلنس  وهواجون إلى دين غيره، وال إلى نبي غير نبيهم لهم دينهم، فَل يحت
 .والجن، فَل حَلل إال ما أحله، وال حرام إال ما حرمه، وال دين إال ما شرعه

َك ِصْدًقا  :ر به فهو حق وصدق ال كذب فيه وال خلف كما قال تعالىوكل شيء أخب ْت َكِلَمُت َربِ  َوَتمَّ
َوَعْدال  [ أي صدقا في األخبار، وعدال في األوامر والنواهي، فلما أكمل لهم الدين، تمت115األنعام:] 

ه أفضل الرسل عليهم النعمة، فارضوه أنتم ألنفسكم، فإنه الدين الذي أحبه هللا ورضيه، وبعث ب
 .الكرام، وأنزل به أشرف كتبه

أنه ال زيادة وال نقصان في اركان اْلسَلم  واوامرره ونواييره وعلرى المجتمرم المسرلم أن هذه اآلية تحدد 
 صلى محمد والنبي السابقة، الشرائم لجميم ناسخ اْلسَلم، و يأخذ بها إذا أراد النجاة في الدنيا واالخرة

 الشرريعة هرذه صرَلحيةوهذا يعني  القيامة يوم إلى الدين هذا وبقاء األنبياء، خاتم هو وسلم عليه هللا
  .ومكان زمان لكل

 كان هناك أسئلة ملحة كثيرة منها :الدولية  واألوضاعولكن بسبب الظروف المحيطة 
 ن ومكان ؟ هل تصلح هذه التعاليم لكل زما

 وهل من الممكن أن تأتي احداث مستقبًَل ال نجد لها حلواًل في كتاب هللا ؟
 هل هذه التعاليم صالحة لكل البشر على سطح الكرة األرضية ؟ أم فقط للمسلمين .

في البحث عن اْلجابة على هذه األسئلة واثناء العمل على كتاب اْلسَلم السياسي قرأت مقالة 
م ففيها  2022( لشهر تشرين الثاني عام 17)ين خيتي في مجلة الرواء العدد للدكتور عماد الد

م وتوضيح لموقف الشرع من التطورات المستقبلية تشغل بال السياسي المسل التي األسئلةعن  إجابة
 وكيف تبنى التشريعات والقوانين وكان االتي:

 عصرنا؟ يناسب الشرعية فقهاء السياسة قرره ما هل :عنوان المقال
إقامررة أحكررام نبحررث عررن  اْلسررَلميفرري المجتمررم وخاصررة  عنررد الحررديث عررن تطبيررق النظررام السياسرري

لتطبيرق أحكامهرا فري حردوده، ومتعلقرة بمعطيرات تاري يرة لرم تعرد  ةقابلر زمرن وجردت فري التريالشريعة 
قها فري ت تلف عما كان عليه الحال في القديم، وبالتالي فإن تطبيفهناك متغيرات  ،متحققة في عصرنا
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ا مررتغيرررت عالسياسررية الترري نظررام الدولررة الحررديث ومكوناتهررا وعَلقاتهررا ال يتناسررب مررم الوقررت الحررالي 
هرذه وجهرة نظرر هرحهرا الرذين ال  ؟متغيررةكيف لشريعة ثابتة أن تلبي حاجات كانت عليه في السابق، 

 . اْلسَلميةالسياسي أو الدولة  اْلسَلميرغبون مشروع 
أو العمرل علرى مطابقرة إلرى حقبرة تاري يرة معينرة، ة سياسي اْلسَلمي ليست رجعظام نالدعوة إلى أن 

وت رريَلت سرراذجة ال تمررت للواقررم بصررلة، وال يمكررن أن  راتتصررو فهررذه الحاضررر للماضرري بكررل مررا فيرره، 
 .ام السياسري اْلسرَلميبالنظريقوم عليها مشروع، وال يقول بها أحد مرن الرداعين إلرى تطبيرق الشرريعة 

زمرن محردد  أو ورروف معينرة  لكنره فنظام الحكم اْلسَلمي ليس محصورٍا في صور ومسميات  رهينرة 
ا ويحقرق مصرالح النراي فري أي عصرر مرن مرتجيب عن كل مرا تحتاجره الدولرة ونظرام الحكرم فيحقائق 
 ر.العصو 

، علرى غيرهرا مرن الردول المحيطرة بهرا متقدمرة  بقوانينهرا وتشرريعهاالدولة اْلسَلمية في كل العصور و 
 . بأفكار جديدة لحل مشاكلهم المجتمعات المحيطة يبل كانت تلهم الساسة ف

القررائم علررى مبرردأ  هلالج لج وهررر نظررام ال َلفررة فرري عهررد ابرري  بكررر ملسو هيلع هللا ىلص وبعررد وفرراة الرسررول  ومثررال ذلررك أن
وهرو نظرام ال يعنري  قيرادة النراي  فحسرب وال  ،الشرورة حيرث لرم يكرن موجرودًا فري المجتمعرات السرابقة

بررل نظررام قيررادة روحيررة  فرري ذلررك الوقررت، يشرربه األنظمررة المعروفررة للملررك أو اْلمررارة أو رئاسررة القبيلررة
 .االصلح  يار ال ليفة وات اذ القراراتفي اخت ى مبدأ الشور فكان   ومادية تتجذر بالمجتمم وتنمو معه،

واحترا  ال ليفرة  ، وازداد عردد رعاياهرا ومسريولياتهاهلالج لج ولما توسعت الدولة في عهرد عمرر برن ال طراب
 امرأكثرر تنظيميسسرة الشرورى  اصربحتلضبط شيون الدولة ات ذ الردواوين، كرديوان الجنرد، وال ررا ، و 

 بما يشبه الديمقراهية اليوم.
 ررذ ال لفرراء مسراعدين للقيررام برربعا األمرور كررالوزراء والكترراب، وتوسررعت توفري عهررد الدولررة األمويرة ا

 ، وتعددت التقسيمات والمناصب اْلدارية واستقرتوأصبحت أكثر تنظيفا وشموالً  الدواوينميسسة 
، وانتقلررت وويفررة الكترراب ميسسررة قائمررة بررذاتها تملررك خيررارات ولهررا برررام  مررم الرروالة الرروزارة  أصرربحت

حتررى ميسسررة الجرريك لهررا كيرران  وليهررا، وتنظيماتهررا الم تلفررة.والحجرراب إلررى ميسسررة لهررا شرررو  لت
 مستقل .
التشرريعات والقروانين األساسرية التري تسرير عليهرا الدولرة فري  مرا يشرملبنظام الحكم في اْلسرَلم يعنى 

م تلف مفاصلها، كالتشريعات االقتصادية والقضائية والجنائية ونحوهرا، وهري تشرريعات ثابترة صرالحة 
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بمررا يضررمن حقرروق االنسرران  اْلسررَلميبالتشررريم  تأخررذومثررال ذلررك غالبيررة الرردول  لكررل زمرران ومكرران.
 واالسرة والمجتمم .

وقررد والمكرران  اْلجرائيررة، والترري ت تلررف برراختَلف الزمررانا كلهررا، وقوانينهررا يررميسسررات الدولررة ويأمررا 
 وضعت الشريعة أهرها العامة وتركت تفاصيلها للناي وما يستجد لهم. 

تغيررر فيهررا: جهررل بطبيعررة مالميسسررات والقرروانين اْلجرائيررة التفصرريلية، وبررين الثابررت والفررال لط بررين 
معتمردين علرى مجموعرة مرن  وال لفاء الراشدين اجتهدوا فري قضرايا فقهيرةالشريعة ونظام الحكم فيها، 
ادفعررررروا الحرررردود مرررررا  :فررررري اللفرررر  اآلخررررر ادرءوا الحرررردود بالشرررربهات :ملسو هيلع هللا ىلصاالحاديررررث للرسررررول الكرررررريم 

درءوا الحررردود والمعنرررى: أن الواجرررب علرررى والة األمرررور مرررن القضررراة والعلمررراء واألمرررراء أن يررر اسرررتطعتم
 وهذا يصلح قاعدة قضائية لكل زمان ومكان. ،بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد

المكرران، ومنهررا مررا هررو متغيررر  الزمرران و يتغيررر مررمفيهررا الثابررت المحكررم الررذي ال  اْلسررَلمية الشررريعة 
مثل وقرف قطرم اليرد  العامة هفي إهار من قواعد الشرع الكلية ومقاصدنسبي وهو من موارد االجتهاد، 

 في زمن العسرة

 عنررد مررا هررو ثابررت ومررا هررو متغيررر متجرردد : فررالغرائز الفطريررة والحاجررات األساسررية فيهرراوالحيرراة كررذلك 
مبراد   ه وتطهرر قلبره، وىلرىحرو ر كري ز تو إلى عقيدة يعرف بها سر وجوده  ةحاجب هو فاْلنسان ثابته، 

بينره وبرين غيررها والرذي يتغيرر مرن الحيراة: األعرراف  توضرح العَلقرة، وىلى شررائم تقوم سلوكه يةأخَلق
 والتقاليد ووروف الزمان والمكان. 

 .ثوابت صالحة لكل زمان ومكان األمن والعمل بالشورى و الحقوق  حف و إقامة العدل  وكذلك
تتغير مم كل زمان او مكران  التنظيمات اْلدارية، والوسائل العصرية، وأساليب التواصل. والتشاور،أما 

 . متبدلة مم تطور االنسان 
 :حيث جاء في القران الكريم  االعلم ب لقه  هوهللا الذي وضم هذه القواعد 

ِ الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء ۚ ِإنَُّه َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُلونَ  )  َأاَل َيۡعَلُم َمۡن َخَلَق َوُهَو ٱللَِّطيُف )  88النمل  (ُصْنَم َّللاَّ
 ".الملك ١٤ ٱۡلَ ِبيرُ 

 لم تعد متحققة في ة، ومتعلقة بمعطيات تاري يددحمالشريعة نزلت في إهار زمني اما قول أن 
التعارض  دعاءاهذا ، صرة وال يصلح لهاعامالحياة اليتعارض مم وتطبيق الشريعة الحالي،  عصرنا 

نظام الحكم في اْلسَلم جزء من ف بين الشريعة اْلسَلمية وبين الحضارة والمعاصرة غير صحيح:
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اليوم هي الدين الذي أكمله هللا تعالى )ف الشريعة اْلسَلمية، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان،
 وهو االعلم بنا.[، 3]المائدة: كم اْلسَلم دينا اتممت عليكم نعمتي رضيت للكم دينكم و  ملتأك
 َواَل ﴿ َوَأِن اْحُكررم َبْيرَنُهم ِبَمررا َأنررَزَل َّللاَُّ إلررى يروم الرردين، قرال تعررالى:  القرآنرريالعمررل برالن  هللا ب أمرنرا  و

ُ ِإَلْيررَك ف َفررِإن َتَولَّررْوا َفرراْعَلْم أَ  ُ َأن َتتَِّبررْم َأْهررَواَءُهْم َواْحررَذْرُهْم َأن َيْفِتُنرروَك َعررن َبْعررِا َمررا َأنررَزَل َّللاَّ نََّمررا ُيِريررُد َّللاَّ
َن النَّاِي َلَفاِسُقوَن﴾  [49 :سورة المائدة ] ُيِصيَبُهم ِبَبْعِا ُذُنوِبِهْم ۗ َوِىنَّ َكِثيًرا مِ 

َن اأْلَْمِر َفاتَِّبْعَها َواَل َتتَِّبْم َأْهَواَء الَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن﴾  [18 :الجاثية] ﴿ ُثمَّ َجَعْلَناَك َعَلٰى َشِريَعٍة مِ 
ررا َقَضررْيَت  ﴿ َفررََل َوَرب ِررَك اَل  مَّ ُمرروَك ِفيَمررا َشررَجَر َبْيررَنُهْم ُثررمَّ اَل َيِجررُدوا ِفرري َأنُفِسررِهْم َحَرًجررا مِ  ُيْيِمُنرروَن َحتَّررٰى ُيَحكِ 

 [65 :النساء] َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما﴾
 أبدًا كتاب هللا وسنة نبية( عديلوا بظبه فلن ت م: )إني تركت فيكم ما إن اعتصمتملسو هيلع هللا ىلصوقال  
 ارة األرض، كمراعمرن الكرون والحيراة و عر مرتبطة بالتصور الصحيح ألنهاصَلحية الشريعة لكل زمان و 

 الذي كلف به السلم.والدعوة  نكيمجزء من مشروع الت أنها
مسرراحات كبيررة مررن األرض الدولرة اْلسرَلمية  حكمررتفرري ولهرا كافيرة شرافية عموميررة  اْلسرَلمفرسرالة 
التغيررات والوقررائم واالحررداث،  وجرررى أثنراء هررذا الحكرم العديررد مررنم تلفررة األعرراق والحضررارات  وشرعوبا

وتطورت الحياة، ومم ذلك فلم تكن الشريعة في يوم من األيام عائقا في هريق العلم والتطور برل كانرت 
أوروبررا المعاصرررة بررالعلوم الترري قادتهررا إلررى التطررور الررذي  وض الحضرراري الررذي ازدهررر وأمرردا للنهررفعرردا

 تشهده اآلن.
كما بقيت الشريعة قائمة مطبقة على مستوى الدولة، واستوعبتها العلوم الشرعية وعلماؤها ولم تواجره 

زل والتطرورات والتعامرل في ذلك مشكلة وتعذرًا في التطبيق، بل كانت الشريعة قادرة على استيعاب النوا
األخررى بمرا فري ذلرك معها، واستوعبت الجديد النافم ممرا جرادت بره التجرارب اْلنسرانية فري الحضرارات 

التعامل مم شكل الدولة الحديثة .. وما جراءت بره الحضرارة المعاصررة وفيره مصرلحة معتبررة ولرم يأخرذ 
 .سلمون بحجة عدم موافقته للشريعةبه الم

ما فيها من ميسسرات وأدوات وآليرات ليسرت بردعا فري التراريخ، فالشرريعة قرادرة علرى والدولة الحديثة ب
 .استيعاب الصالح منها وتوليد بدائل لل اهيء منها

تبتعرد عرن  األحيرانفري الدولرة المعاصررة واغلرب  اْلسرَلميةكيف نفسرر عردم االخرذ فري السياسرة لكن و 
أن اعتمراده علرى فلسرفة ماديرة كانرت نتيجرة صرراع مريرر مرم الكنيسررة ، ومررد ذلرك  اْلسرَلميةالقواعرد 

مرن الفلسررفة المثاليررة عرردوًا لهررا واعتبرتهررا سرربب  فأخررذتوموقفهرا مررن التطررور العلمرري وتغيررر االحررداث 
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نظرم،  مجررد في حضرارتها إلرى فلسرفات ولريس إلرى تكزة تر ثالحدياألنظمة لذا فإن  .الت لف واالنحطا 
الحضرارة المعاصررة مرم هرذه تتنافى السياسية في اْلسَلم  النظرية ف،  كالشيوعية والليبرالية وغير ذلك

مناقضررة للشررريعة مررن األسررراي ، وهررى  العلمانيررة والليبراليررةت واألصررول القائمررة علررى هررذه الفلسررفا
المنحرفرة، وحينهرا فالتعرارض  الشريعة ال تقبرل بهرذه األفكرارولهدف إقامة الدولة في وىعمار األرض، و 

كثيرر مرن الردول مرم أن الالدولرة الحديثرة  ولريس مرم كيرانلفلسريية، في حقيقته هو مم هذه األصرول ا
 المعاصرة ال تطبق هذه النظريات.

يهرا تقوم على فلسفة حضارية كاملة م تلفة عرن الفلسرفة التري تسرتند إل والنظرية السياسية اْلسَلمية
الدولررة الحديثررة،  -وهررذا ال يمنررم المسررلمين مررن االسررتفادة مررن نظررام  ،الحضررارة العلمانيررة المعاصرررة

والعمررل علررى تطبيررق الشررريعة، مررم . الحفررا  علررى هررويتهم الدينيررة والحضررارية وتجنررب تلررك األصررول 
 سيأتي في الفقرة التالية.الم الفة للشرع كما 

ولرريس بالضرررورة تطبيررق كررل  العجررز عررن تطبيررق كامررل الشررريعة ال يعنرري عرردم تطبيررق أي شرريء منهررا
  يمكررنوررل الدولررة الحديثررة العلمانيررة ال ، اياْلسررَلميةوبنصررة حتررى نقرريم الدولررة  اْلسررَلميالتشررريم 

 الشرريعة فيهررا طبيرقن تعرر مررن المجراالت التري سرتعجزون العديرد  فهنراك كررامَلً  اً تطبيرق الشرريعة تطبيقر
 .لة إسَلميةلن تكون هناك دو كليا أو جزئيا، وبالتالي ف

ا «الميسرور ال يسرقط بالمعسرور»، وأن «ال واجرب مرم العجرز»: أنه االسَلمية من القواعد الشرعية أن
 ها.فعدم القدرة على العمل ببعضها ال يلغي العمل بالمستطاع من

فمتى عمل اْلنسان بما يستطيم من تكليفات، وعجز عن بقيتها: فإنه قد أدى ما عليره، وال يياخرذ بمرا 
َنررا اَل  : »ال يسرتطيعه، قرال تعررالي ُ َنْفًسررا ِإالَّ ُوْسرَعَها ۚ َلَهررا َمرا َكَسررَبْت َوَعَلْيَهرا َمررا اْكَتَسرَبْت ۗ َربَّ اَل ُيَكلِ رُف َّللاَّ

َنررا َواَل ُتَياِخررْذَنا ِإن نَِّسررينَ  َنررا َواَل َتْحِمررْل َعَلْيَنررا ِإْصررًرا َكَمررا َحَمْلَتررُه َعَلررى الَّررِذيَن ِمررن َقْبِلَنررا ۚ َربَّ  ا َأْو َأْخَطْأَنررا ۚ َربَّ
ْلَنرا َمررا اَل َهاَقرَة َلَنررا ِبرِه ف َواْعررُف َعنَّرا َواْغِفررْر َلَنرا َواْرَحْمَنررا ۚ َأنرَت َمْواَلَنررا َفانُصرْرَنا َعَلررى الْ   ِم اْلَكرراِفِريَن َقروْ ُتَحمِ 

[، وجرراء فرري صرحيح مسررلم: )أن هللا تعررالى قرال: قررد فعلررت( ". وقرال فرري عمرروم األوامررر: ٢٨٦]البقررة: 
 [.16م ]التغابن: ت)فاتقوا هللا ما استطع

لرف بره، فمررا ال كثبرت فري األصرول أن شرر  التكليرف أو سرببه: القردرة علرى الم»قرال اْلمرام الشراهبي: 
 ا ".عح التكليف به شر لف عليه ال يصكقدرة للم

التطررورات والتغيرررات والمسررتجدات، لكررن غالررب الحررال اليرروم سررببه عرردم والتشررريم يسررتطيم أن يواكررب 
 سياسية أو مصلحة فردية أو حزبية  ألسباب األخرى الرغبة والمنم واْلفشال المتعمد من األهراف 
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وهي ت تلرف عرن النمراذ  غيرر الصرالحة للتطبيرق لقصرور ذاتري فيهرا بسربب للتطبيق قابلية  الشريعةف
 .تضمنها للتشريعات، أو أحتوائها على تشريعات تعارض العلم والحياة  عدم
ر عظريم، والواجرب علرى المسرلمين هرو خلرل ومنكر موالمجتمرعدم إقامة الشريعة وتطبيقها في الدولة و  

يت ييفرره قرردر  لرروكررر و منعمومررا وأهررل العلررم والتعرراملين بالسياسررة خصوصررا العمررل علررى إزالررة هررذا ال
 كل منكر. المستطاع، كما هو الحال في

لررو كرران علررى حسرراب الرردين، فالمسررلمون ليسرروا بررين خيرراري األخررذ بكررل مررا نررادت برره الدولررة الحديثررة و 
وبالتررالي عرردم تطبيررق الشررريعة بحجررة وجررود م الفررات شرررعية فرري الدولررة الحديثررة، أو تطبيررق كامررل 
الشررريعة دون نقصررر أو تصررور، بررل هنرراك خيررار ثالررث وهررو إقامررة الرردين وتطبيررق الشررريعة بحسرررب 

 المقدور عليه وبالقدر المستطاع
 :منها ال بد من التنبه إلى أمور  

 القدرة. وعدم الركون إلى الكسل بحجة عدم واالهتمام ، أخذ مسالة تطبيق الشريعة بعين االعتبار 
أو إسررباا الشرررعية التنررازل عررن الثوابررت بحجررة الضرررورة والمصررلحة، كتعطيررل الحكررم بالشررريعة، عرردم 

 .، أو بحجة السماح للدعوة بالعمللمصالح حزبية  ،على الحاكم الظالم ال ار  عن شرع هللا
 والحضارية وتجنب تلك األصول الم الفة للشرع  اْلسَلمية الدينيةة هويالالحفا  على 

أن الشريعة ال تقتصرر فري حكمهرا برين النراي علرى مجررد األحكرام والقروانين، برل تعتمرد علرى منظومرة 
 ، ونحو ذلكاألخرى ، وربط العمل بالثواب متكاملة من األخَلق واآلداب

 االتية: لألسباب قابلية الشريعة اْلسَلمية للتطبيق في عصرناونشير الى 
 تجيب عن كل ما تحتاجه الدولة ونظام الحكم في أي عصر -1
 اعد الشرعفيها الثابت والمتغيرا وفيها ما ترك للتجربة والمصلحة في إهار قو  -2
 بإمكانها استيعاب أدوات وآليات الدولة الحديثة، وىيجاد البدائل والحلول -3
 النظرية السياسية اْلسَلمية تقوم على فلسفة حضارية متكاملة مستقلة -4
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ال يقتصررر النظررام السياسرري اْلسررَلمي علررى األحكررام والقرروانين، بررل هررو منظومررة متكاملررة مررن  -5
 األخَلق واآلداب

 ين وتطبيق الشريعة بحسب المقدور والقدر المستطاعالمطلوب إقامة الد -6
 تقنين األحكام الشرعية ممكن، وقوانين األحوال الش صية خير دليل -7

دعرراء أن النظررام السياسرري اْلسررَلمي ومسررائل السياسررة الشرررعية ال تصررلح أن االوينتهرري الميلررف الررى 
لهرذا الزمرران يرريدي إلررى نتيجررة مفادهررا: أن أحكررام الشررريعة اْلسررَلمية بمجملهررا حالررة تاري يررة مضررت 

 تلف، وهي دعوى أثارها المستشررقون وانقضت، وأنها غير صالحة للتطبيق في أي زمان أو مكان م
 ،للطعن في الشريعة اْلسَلمية

كما ييدي إلى ادعاء أن الشرريعة غيرر شراملة وال كاملرة، وأنره يجروز ال ررو  عرن أحكرام الشرريعة فري 
 .لى وكمال علمهالمسائل السياسية، وفي هذا خرو  عن الدين، وهعن في حكمة هللا تعا

وبالمقابرررل كيرررف يتررررك المسرررلمون نظامرررا يثقرررون فررري مصررردره، ويعلمرررون إحاهتررره بمرررا يصرررلح للبشرررر 
 ويسعدهم، وعاشوا قرونا في كنفه، محقق لهم السعادة والتقدم والرقي، وشهد العالم بعدالته. 

ا مراشهد أسوأ األنظمرة وأكثرهرا جر في العالم بعد تراجم الدور الحضاري لإلسَلم بشريعته العادلة قلقد ش
انتهكررت نسرران و دت اال مَليررين البشررر واسررتعب لررتالبلرردان وقت لررتتحوقامررت أنظمررة اسررتعمارية شررمولية ا

ى بررات تعررالجربررت فيهررا أفتررك األسررلحة وحررورب فيهررا االيمرران الحررروب الترري  واشررعلت افظررم، حرماترره 
 وفضائل االخَلق، حتى وصلت تجاربهم الى تشويه الفطرة ونظام االسرة ومحاربته.
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