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إذا كانت المجتمعات المسلمة ذات عالقات انتماء متعددة، فان العالقة بينها هي عالقة تكامل ال تناقض...
ومن هذه العالقات عالقة انتماء الديني الحضاري االسالمى ،وطبقا لها فان اإلسالم هو مصدر لكثير من القيم

الحضارية لهذه المجتمعات. بناءا على هذا فان المجتمعات المسلمة مهيأه حضاريا لقبول النظام القانونى
االسالمى.غير أن هناك بعض العقبات التي تحول دون اكتمال تهيؤ هذه المجتمعات معنويا ونفسيا وثقافيا...

وبالتالي البد من موجهتها لتكتمل هذه التهيئة.
أوال:العقبات النظرية:

1 /في إطار الفكر االسالمى:
ا/ نشر الوعي باإلسالم: إن إكمال تهيئه المجتمعات المسلمة لتطبيق النظام القانوني اإلسالمي معنويا

ونفسيا وثقافيا ... ال يتم إال بنشر الوعي باإلسالم كعقيدة وشريعة وفكر ، ألنه إذا كان اإلسالم هو مصدر
لكثير من القيم الحضارية لهذه المجتمعات ؛ فإن واقع تخلف النمو الحضاري لهذه المجتمعات يفرز عدداً من
المشاكل المتعلقة بالمعرفة باإلسالم ذاته، منها مشكله الجهل بدالالت ألفاظ القران والحديث، وعدم فهم كتب
التراث اإلسالمي؛ نسبه ألسلوب تدوينها المختلف عما تعارف عليه الناس في عصرهم.ومنها شيوع نمط التفكير

البدعى مما يؤدى إلى شيوع أنماط من الفهم الخاطئ لإلسالم؛ والتي تكتسب قدسية نسبتها إلى الدين. ومن
أسباب استمرار هذا الجهل بالدين، وبالتالي استمرار الفهم الخاطئ له. والذي يساهم في اإلبقاء على واقع

التخلف الحضاري - أن التيار التغريبي يرى أن التقدم ال يمكن أن يتم إال بإلغاء الدين أو تهميشه. وهو
بهذا يكرس للجهل بالدين وسط المثقفين الذين من المفترض أن يكونوا طليعة المجتمع في تثقيفه، وتوعيته

باإلسالم وقيمه الحضارية اإلنسانية، ومحاربه الفهم الخاطئ للدين الذي يساهم في اإلبقاء على واقع التخلف
الحضاري، وتقديم فهم صحيح له.

ب/ تحديد مصطلح شريعة : شاع في العصر الحديث استخدام المصطلح مقصورا على دالله النظام القانوني
االسالمى، بينما داللته االصليه اشمل من ذلك فهي تشمل العبادات والمعامالت بنوعيها: المعامالت الفردية

من أحوال شخصية ومعامالت الفرد من بيع وأجاره ورهن وكفالة... والمعامالت التي تنظم العالقة بين األفراد
في الجماعة وتشمل القواعد الكلية التي تستند إليها النظم االقتصادية السياسية القانونية...

ج/ التمييز بين التشريع  'الشريعة'  و االجتهاد  'الفقه' :  ميز اإلسالم على مستوى النص القرانى وعلى مستوى
اجتهادات العلماء بين:

أوال:التشريع: اى حق وضع القواعد القانونية التي ال تخضع للتغير والتطور مكانا وزمانا، وبالتالي ال يباح
تجاوزها، والتي اسماها الفقهاء واالصوليون األصول،والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام،

والتشريع ينفرد به الله تعالى ; 64831#& شرع لكم من الدين ما وصينا بة نوح والذي أوحينا إليك ; #64830&
ثانيا:االجتهاد: وهو سلطة وضع القواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا، وبالتالي يباح

للناس تجوزها بإلغائها أو تعديلها،والتي أطلق عليها الفقهاء واالصوليون الفروع. هذه القواعد محلها الفقه
في اإلسالم ،



واالجتهاد حق للجماعة المسلمة المستخلفة عن الله في إظهار شرعه وهذا األمر يقوم علي أساسين:
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األول: أن االجتهاد حق الجماعة ابتداء ، إذ لكل مسلم الحق في االجتهاد مادامت شروطه متوافرة فيه وال
ينفرد به فرد أو فئة دون الجماعة ، ووجود فئة من الفقهاء في المجتمع هو علي وجه التخصيص النفراد. يقول

أبو األعلى المودودى: 'كما ال يعتبر أي من أحكام اإلسالم مما جاء به عالم من علماء المسلمين وال كل مسالة
استخراجها إمام من أئمتهم بقياس أو اجتهاد علي أساس االستحسان القانون في حدها ذاتها ... كما ال تعتبر

إي حكم من أحكام الله تعالي و رسولة  'ص'  أو قياس أو اجتهاد أو استحسان لم ينعقد علية إجماع أهل الحل
والعقد في بلد من بالد المسلمين أو اختارته أغلبيتهم قانون لذلك البلد. ... وأما إذا سألني احد بعد ذلك

ماذا ستكون علية في الدولة اإلسالمية حال الفرق التي ال تتفق مع اغلبيهم ؟ فجواب هذا أن لمثل هذه الفرق
أن تطالب بتنفيذ فقهها علي اعتبار قانون ألحوالها الشخصية وهي مطالبة البد من إجابتها في الدولة

اإلسالمية أما قانون الدولة العام فال يكون ، وال يجوز أن يكون إال القانون المبني علي مذهب األغلبية'
'المودودي ،القانون وطرق تنفيذة ، مؤسسه الرسالة، ص . '  43

الثاني: أن السلطة في الدولة اإلسالمية نائب عن الجماعة المسلمة في إظهار شرعه تعالي وذلك بان ينوب عنها
في ضمان نفاذ النظام األصول التي هي وضع الشارع تعالي والمستند إلى القواعد  الفرع التي هي اجتهاد
ارتضته الجماعة أو أغلبيتها ، فللجماعة المسلمة حق تعين ومراقبة وعزل هذة السلطة لضمان قيامها بهذا

األمر وعدم االنفراد به دونها و أدلة ذلك ما ورد عن أبو بكر " إال فراعوني فان استقمت فأعينوني وان زغت
فقوموني " وما ورد عن عمر بن الخطاب " إن رأيتم في اعوجاجا فقوموني.

رغم وضوح التمييز السابق بين التشريع واالجتهاد إال انه يشيع عند بعض المسلمين الخلط بينهما ويتمثل هذا
الخلط في ترتيب البعض علي مقولة التشريع صفة ربوبية نفي حق البشر في وضع القواعد القانونية إطالقا. وقد

رد الهضيبي على هؤالء  'اعتقاد عامة الناس أن األولي األمر حق إصدار أو وضع التنظيمات التي تنظم جوانب من
حياتهم السياسية واالقتصادية واالجتماعية بناء علي نصوص من القران الكريم والسنة الشريفة واعتقاد ليس

فية شبهة الكفر أو الشرك بل هو اعتقاد في أصله حق   ' 'الهضيبي، دعاة ال قضاة ص . '  73
وقد استند هذا البعض إلى فهم خاطىء لبعض مقوالت سيد قطب كقوله " هذه الجاهلية تقوم علي أساس القانونية
االعتداء علي سلطان الله في األرض وعلي اخص خصائص األلوهية .. وهي بالحاكمية .. أنها تسند الحاكمية إلى

البشر ، فتجعل بعضهم لبعض أربابا، ال في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية ولكن في صورة
ادعاء. حق وضع التصورات والقيم والشرائع واألنظمة واألوضاع بمنزل عن لم يأذن الله' .

د/ التمييز بين الحدود والعقوبات : الحدود هي القواعد اآلمرة أو الناهية التي ال يباح مخالفتها.وقد وردت
الكلمة بمعني القاعدة اآلمرة كما في قولة تعالي&#13846 ; تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَالَ تَعْتَدُوهَا

'  ; 64830#& البقرة:  ' 229 كما وردت بمعني القاعدة الناهية كما في قولة تعالي ; 64831#& تِلْكَ حُدُودُ
اللّهِ فَالَ تَقْرَبُوهَا .; 64830#& 'البقرة781  ' وسميت حدودها فوارق بين الحالل والحرام وبالتالي ال

يباح مخالفتها وان أطلق الفقهاء الكلمة علي العقوبات المقدرة في فترة تالية يقول ابن تيمية" أما تسميه
العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث ' ابن تيميه، الفتاوى، ص14' .هذا الخلط أدى إلى أن يقصر البعض الشريعة

على العقوبات الشرعية.
ه/ فتح باب االجتهاد: بناءا على أن اإلسالم وضع القواعد القانونية الكلية وترك للمسلمين أمر االجتهاد
أمر االجتهاد في القواعد القانونية الجزئية، فان فتح باب االجتهاد هو شرط الزم لتطبيق النظام القانوني

االسالمى. ويتضمن فتح باب االجتهاد:
أوال:تجاوز الموقف التقليدى من االجتهادات الفقهية السابقة والقائم على اعتبارها نقطه نهاية لالجتهاد،

إلى موقف يعتبرها نقطه بداية ال نقطه نهاية لالجتهاد الفقهي.
ثانيا:االجتهاد في القضايا المعاصرة 'حقوق األقليات،حقوق المراْه حقوق اإلنسان...'

ثالثا:االستفادة من إسهامات المجتمعات األخرى في المجال القانوني ما لم تناقض اصل من أصول الشرع.
ب/التغريب القانوني: ومن العقبات التي تواجه تطبيق النظام القانوني االسالمى التغريب الذي يقوم على



االعتقاد بأن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة ال يمكن أن يتم إال باجتثاث الجذور وتبني قيم
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وقواعد المجتمعات الغربية. وبمنظور علم أصول الفقه يقوم على تبني قيم وقواعد حضارة أخرى 'الحضارة الغربية
الليبرالية'  وان تناقضت مع أصول الدين وفروعه  'وقد ال يعي أصحاب هذا الموقف بهذا التناقض' . فهو موقف
يقوم على الرفض المطلق للنظام القانوني االسالمى، والدعوة إلى تطبيق نظم قانونيه ذات مصدر ليبرالي تكرس

الفردية والراسماليه والعلمانية... اى تكرس للتبعية القانونية للغرب.وهذه العقبة ال يمكن تجاوزها باتخاذ
لموقف الرفض المطلق إلسهامات المجتمعات الغربية في كل المجاالت بما فيها المجال القانوني،بل بتجاوز

موقفي الرفض المطلق 'التيار التقليدى'  والقبول المطلق 'التيار التغريبي'  إلسهامات المجتمعات الغربية إلى
موقف نقدي يقوم على األخذ والرفض طبقا لمعياري االتفاق أو االختالف مع القواعد األصول وواقع المجتمعات

المسلمة.
ثانيا:العقبات التطبيقية:

ا/ مراعاة مصلحة الجماعة: من أهم شروط تطبيق النظام القانوني اإلسالمي أن يؤدى هذا التطبيق الى حل
للمشاكل التي يطرحها واقعنا الزماني والمكاني ، ومرجع ذلك أن مقصد التشريع اإلسالمي تحقيق مصلحة الفرد

والجماعة وهو ما قررة علماء اإلسالم. يقول ألشاطبي ' إن أحكام الشريعة ما شرعت إال مصالح الناس وحيثما
وجدت العمل به فيه حق لله من جهة وجوب العمل به وفية حق للعبد من جهة انه ما شرع إال المصلحة' '  ألشاطبي

، االعتصام . '
فشرعه تعالي قائم علي أصول ما تحقق للجماعة مصالحها في كل زمان و مكان أما ما دون ذلك من مصالح متجددة '

مرسلة ' متغيرة ومتطورة مكانا وزمانا فقد ترك اإلسالم للجماعة وضعها علي الوجه الذي يحققها في إطار أصول
الشرع المطلقة وفى هذا ضمان موضوعي مطلق الن يحقق النظام القانوني مصلحة الجماعة .

ب/ اعتبار الواقع: إن تغيير اى واقع ال يتحقق دون اتخاذ هذا الواقع منطلق للتغيير، وهو ما ال يتم دون
دراسة هذا الواقع والمشاكل التي يطرحها دراسة علميه. وبدون ذلك تعتبر الدعوة إلى تغييره مجرد دعوه

مثاليه مفصولة عن هذا الواقع، وقد أشار علماء اإلسالم وفقهائه إلى اعتبار الواقع عند تطبيق النص.
ج/ التدرج: إذا كان ما هو كائن في المجتمعات المسلمه على المستوى القانوني هو أما تطبيق نظم قانونيه ذات

مصدر ليبرالي تكرس الفردية والراسماليه والعلمانية... اى تكرس للتبعية القانونية للغرب ،أو تطبيق نظم
قانونيه مبنية على اجتهادا فقهيه لمشاكل طرحها واقع غير واقعنا المعاصر، أو تطبيق نظم قانونيه تخلط بين

النوعين. فان االنتقال مما هو كائن إلي ما ينبغي أن يكون ال يتم إال بما هو ممكن،وليس بالقفز المثالي
مما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون، اى باالستناد إلى قاعدة التدرج التي قررها اإلسالم في كثير من

األحكام والتزم بها الرسول 'ص'  'المرحلة المكية والمرحلة المدنية' .
د/ مرعاه العرف: كما أن نجاح تطبيق النظام القانوني االسالمى يتوقف على مراعاة العرف الذي يسود في

المجتمعات المسلمه ، وذلك بتجاوز موقفي القبول المطلق أو الرفض المطلق لهذا العرف إلى موقف نقدي يقوم
على اخذ وقبول ما وافق القواعد األصول ورد ورفض ما خالفها. وهذا الموقف نجد أسسه في اعتبار االصوليون

للعرف كمصدر من المصادر التبعية للشريعة االسالميه.
ه/ توفير الشروط الموضوعية :كما انه يجب توفير الشروط الموضوعية السياسية" الشورى" واالقتصادية" العدل

االجتماعي"....لتطبيق النظام القانوني اإلسالمي.

المصادر
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