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تعددت المواقف من قضيه تحديد طبيعة الع�قة بين الشريعة ا�س�ميه ومصادر التشريع،  :تمھيد
  :ويرجع ھذا التعدد إلى سببين أساسيين ھما

  :الخلط بين الد  ت المتعددة لمصطلح تشريع: أو 
تناول الماَء : روعاً َشَرَع الواِرُد َيْشَرُع َشْرعاً وشُ ): َش َر عَ (التشريع لغة اشتقاق من مادة  :التشريع لغة

: أَي دخلت، والش;ريعُة والش:راُع والَمْشَرعةُ :بِفيه، وَشَرَعِت الدواب7 في الماء َتْشَرُع َشْرعاً وُشُروعاً 
إيراُد اDِبِِل َشريَعًة � ُيْحتاُج َمَعھا إلى َنْزٍع بالَعلَِق، و� : والت;ْشريعُ . المواضُع التي ُيْنَحدر إِلى الماء منھا

ْقيِ الت;ْشريُع، وذلك Hَن ُموِرَد اDِبل إِذا َوَرَد بھا الشريعة لم َيْتَعْب : وفي المثل. يٍ في الَحْوِض َسقْ  أَْھَوُن الس;
  )لسان العرب والقاموس المحيط(في إِْسقاِء الماء لھا كما يتعب إِذا كان الماء بعيداً 

  :أما التشريع اصط�حا فله د�لتين :التشريع اصط)حا
مجموعه من القواعد العامة المجردة الملزمة  بما ھي  حق إصدار القوانين  ھو ):التقنين( لة القانونيةالد

، والسلطة التشريعية ھي احد أجھزه الدولة، التي يحق لھا إصدار الناس في المجتمع   التي تضبط سلوك
تبنى الدولة لقوانين معينه لتصبح ملزمه ، بصرف النظر ) إصدار( والمقصود بمصطلح .ھذه القوانين

السلطة ھي ضرورة اجتماعيه ، والدولة    أصل ھذه الد�لة ان و .عن مصدر ھذه القوانين وطبيعتھا 
والدولة ھي  ،... )قبلھا وجد الوالد في ا�سره، والشيخ في القبيلة، واHمير او الكاھنفمن ( أخر أشكالھا 

ذات النظام القانوني في المجتمع ، والنظام القانوني ھو مجموعه من القواعد ا�مره الناھية المكملة 
وھو القانون ا�ساسى (المفسرة،التي تتدرج في قوتھا الملزمة من اللوائح إلى القوانين إلى الدستور 

تضمن ھذه القواعد جزاء على ، و ت)للدولة، وھو قاعدة الشرعية فيھا ومصدرھا ومقياسھا أيضا
. مخالفتھا، وتقوم في المجتمع سلطه لھا حق إيقاع الجزاء على مخالفتھا، وضمان نفاذ القانون ولو بالقوة

السلطة ( القانون وتطبقه وتنفذه،بواسطة أجھزه مختصة في اDصدار والدولة ھي التي تصدر
وبالتالي � يمكن ان توجد دوله ). التنفبذيه السلطة(والتنفيذ ) السلطة القضائية(والتطبيق)التشريعية

  .بدون تشريع وسلطه تشريعيه) إس�ميه اوغير إس�ميه(
وفى الفقه ا�س�مى نجد العديد من القواعد والمفاھيم القانونية ا�س�ميه  :التشريع في الفقه ا�س�مى 

ان أن يحدث من اHقضية بقدر ما للسلط" :التي تعبر عن ھذه الد�لة لمصطلح التشريع، من ھذه القواعد 
، فكل ھذه القواعد تفيد حق " أمر اDمام نافذ "و " أمر اDمام يرفع الخ�ف"و " يحدث من مشك�ت

التعزير في الفقه   وكذلك مفھوم.معينه لتصبح ملزمه للناس  –قانونيه    –الدولة في تبنى قواعد فقھيه 
،فھذا للجرائم التي � حد فيھا و� كفارة و� قصاص  الحاكم الجنائي ا�س�مى ، وھو العقوبة التي يقررھا

كجزاء على مخالفات معينه للنظام القانوني، لتصبح  المفھوم يفيد حق الدولة في تبنى عقوبات معينه ،
  .ھذا النظام ، رغم أنھا لم ترد في الشرع     إيقاعھا على من يخالف   ملزمه اى من حق الدولة

الحدود التي � يباح  -حق وضع القواعد   والتشريع طبقا لھذه الد�لة ھو  ):الشرع(الد لة الدينية 
لذا اسند القران فعل  .تجاوزھا، والتي اسماھا الفقھاء واHصوليون اHصول ، وھوما ينفرد به Y تعالى 

﴿ واتخذوا أحبارھم .﴿ شرع لكم من الدين ما وصينا بة نوح والذي أوحينا إليك ﴾: إلى Y تعالى ) شرع( 
ليس المراد من اHرباب أنھم اعتقدوا أنھم ( ورھبانھم أربابا من دون Y ﴾ اHكثرون من المفسرين قالوا

على   التشريع  الفقه ا�س�مى بين  وقد ميز).مرھم ونواھيھمآلھة العالم بل المراد أنھم أطاعوھم في أوا
وھو سلطة وضع القواعد القانونية التي يباح للناس تجاوزھا بإلغائھا أو   الوجه السابق ذكره ، وا�جتھاد

  .تعديلھا،والتي أطلق عليھا الفقھاء واHصوليون اسم الفروع،وھذه القواعد محلھا الفقه في اDس�م
� يمكن ان   الحدود ، إذ- لقانوني ا�س�مى بدعا في النظم القانونية، في القول بالقواعد وليس النظام ا

قانوني، و � يوجد نظام قانوني بغير حدود، تسمى في علم القانون قواعد    يوجد مجتمع بدون نظام
Hنھا الحل الوحيد للتناقض الدائم بين وحده المجتمع وتعدد الناس فيه ، وھى مجموعه من  ،النظام العام

، إنما تتميز بأنھا غير مباح مخالفتھا او )عامه مجرده ملزمه(القواعد لھا خصائص قواعد النظام اHخرى
ره الفكري او ا�تفاق على مخالفتھا، وبالتالي تصلح مميزا للنظام عن غيره ،ويحمل اى نظام اسم مصد

بمعنى ان تلك المذاھب او العقائد ھي مصدر تلك ...) نظام ليبرالي او ماركسي او اس�مى( العقائدي



في الليبرالية، أو " القانون الطبيعي" مثالھا الحرية الفردية التي منحھا ل_نسانالحدود، و –القواعد 
ه الخ�ف بين النظام القانوني ا�س�مى إذا وج ...لوسائل اDنتاج في الماركسية" الملكية الجماعية"

ان    الحدود ، بل في مصدرھا ، إذ -وغيره من النظم القانونية ، ليس في إنكار او إقرار ھذه القواعد 
  .مصدرھا فى النظام القانوني اس�مى ھو اDس�م

وقد شاع في  .إذا التشريع طبقا لھذه الد�لة ھو ما يقابل مصطلح الشرع او الشريعة  :مصطلح الشريعة
مقصورا على د�له النظام القانوني ا�س�مى، وقصره  العصر الحديث استخدام مصطلح الشريعة

العبادات    البعض على العقوبات الواردة في النصوص ، بينما د�لته ا�صليه اشمل من ذلك ، فھي تشمل
المعام�ت الفردية من أحوال شخصية ومعام�ت الفرد من بيع وأجاره ورھن : والمعام�ت بنوعيھا

والمعام�ت التي تنظم الع�قة بين اHفراد في الجماعة، وتشمل القواعد الكلية التي تستند إليھا ... وكفالة
ين : لشريعةُ والشِّْرعةُ وا(ورد فى لسان العرب ...النظم ا�قتصادية السياسية القانونية ما سنَّ هللا من الدِّ

وأََمر به كالصوم والص�ة والحج والزكاة وسائر أَعمال البرِّ مشتقٌّ من شاطئ البحر؛ عن كراع؛ ومنه 
يقول ابن ،و) لكلٍّ جعلنا منكم ِشْرعةً وِمنھاجا: ثم جعلناك على شريعٍة من اNَْمر، وقوله تعالى: قوله تعالى

الشريعة جامعة لكل و�ية وعمل فيه ص�ح الدينوالدنيا، والشريعة إنما ھي كتاب Y وسنة ف  وا�(تيميه
العقائد واHحوال والعبادات واHعمال والسياسات واHحكام  رسوله، وما كان عليه سلف اHمة في

  .ة وطبيعتھاإذا فھذه الد�لة لمصطلح تشريع تتعلق بمصدر القواعد القانوني.  ...) والو�يات والعطيات
والفكر القانوني ا�س�مى يجعل الع�قة بين الد�لتين الدينية : الدينية والقانونية  الع)قة بين الد لتين

والقانونبه لمصطلح تشريع ع�قة تحديد وتكامل، ، بمعنى ان الفكر القانوني ا�س�مى � ينفى حق الدولة 
في إصدار قواعد قانونيه، لكن يحدد مصدر ھذه القواعد وطبيعتھا من خ�ل تحديده لھذه القواعد القانونية 

اعتقاد عامة الناس أن اHولي (يقول الھضيبي  الحدود التي ينفرد بحق وضعھا Y تعالى، –بالقواعد 
اHمر حق إصدار أو وضع التنظيمات التي تنظم جوانب من حياتھم السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية 

أو الشرك بل ھو  بناء علي نصوص من القران الكريم والسنة الشريفة واعتقاد ليس فيه شبھة الكفر
إذا الفكر القانوني ا�س�مى يرفض جعل الع�قة بين  ). 73دعاة � قضاة ص )(اعتقاد في أصله حق

او . في الفكر القانوني الليبرالي ومذھبه في العلمانية    د�لتي مصطلح تشريع ع�قة إلغاء وتناقض، كما
  :إلى أسباب عديد أھمھا   طويرجع ھذا الخل. ع�قة خلط كما في بعض المذاھب ا�س�ميه

مضمون الد�لة القانونية لمصطلح تشريع له ما  إذا كان :الترجمة  الد�لة القانونية للمصطلح ومشكله
فان استخدام مصطلح تشريع ل�شاره إلى ھذا المضمون حديث في اللغة  يقابله في الفقه ا�س�مى،

تشريع، شرائع، : وترجمته )   Legislation (  العربية، إذ وضع اللفظ بما يقابل المصطلح ا�نجليزي
، وھذا ا�ستخدام اللغوي )المورد القريب، منير بعلبكي، دار العلم للم�يين، بيروت، بدون تاريخ(قوانين 

حدوث خلط بين الد�لتين الدينية والقانونية لمصطلح التشريع ، وكان    ھو الذى مھد الطرق أمام
، Hنه اHقرب إلى الصحة،با�ضافه إلى انه � يلزم منه ھذا الخلط باHحرى استخدام مصطلح التقنين

  .السابق ذكره
وھى  -  كما رتب البعض علي مقولة الشارع ھو هللا تعالى: الد�لة الدينية للمصطلح والمفھوم التشبيھى

 عن نفى نفي حق البشر في وضع القواعد القانونية إط�قا،فض� -مضمون الد�لة الدينية لمصطلح تشريع 
وسيد  وذالك استنادا إلى ما فھموه من مقو�ت �بو اNعلى المودودي. حق الدولة في إصدار قواعد قانونيه 

إن محور نظرية اeس�م والسياسية ( ... ، مثل قول المودودىالحاكميه ا�لھيه   قطب في تفسير مفھوم
وقول    )�ن ذلك أمر مختص باg وحدة..تتمثل في نزع جميع سلطات اNمر والتشريع من أيدي البشر

ھذه الجاھلية تقوم علي أساس القانونية ا�عتداء علي سلطان هللا في اNرض وعلي اخص ( قطب 
أنھا تسند الحاكمية إلى البشر ، فتجعل بعضھم لبعض أربابا، � .. اكمية وھي بالح.. خصائص اeلوھية 

حق وضع التصورات والقيم . في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتھا الجاھلية ولكن في صورة ادعاء
وقد توھم (الھضيبى إلى ھو�ء بقوله   ،وقد أشار)والشرائع واNنظمة واNوضاع بمنزل عن لم يأذن هللا

يري استحالة أن يأذن هللا تعالي للناس أن يضعوا Nنفسھم  –ألحاكميه g -ض أن قائل تلك المقولة البع
وھو مفھوم تشبيھي ). دعاه � قضاه)(بعض التنظيمات أو التشريعات التي تنظم جانبا من شئون حياتھم

 –وضع القواعد  مع المفھوم التنزيھي لكون الشارع ھو هللا بمعني أن له تعالي وحدة حق  يتناقض



، )التشريع(والزمان ،والتي � تخضع للتغير والتطور مكانا وزمانا  اNصول، المطلقة عن قيود المكان
وانه تعالي متنزه عن المكان والزمان، واستخلف الجماعة المسلمة في إظھار شرعه في اNرض، بان 

ن وبالتالي تخضع للتغير والتطور مكانا الفروع ، المحدودة بالمكان والزما –أوكل إليھا حق وضع القواعد 
  .اNصول في زمان معين ومكان معين  –،والتي ھي إظھار للقواعد ) ا�جتھاد(وزمانا 

  :والمقصود باستخ�ف الجماعة في إظھار شرعه تعالى معنيين  :التشريع وا ستخ)ف العام  
جتھاد مادامت شروطه متوافرة فيه، أن ا�جتھاد حق الجماعة ابتداء ، إذ لكل مسلم الحق في ا� :ا0ول

و� ينفرد به فرد أو فئة دون الجماعة ، ووجود فئة من الفقھاء في المجتمع ھو علي وجه التخصيص � 
  .ا�نفراد ، ففي اDس�م علماء بالدين وليس به رجال دين

عالي ،وذلك بان أن السلطة في الدولة اDس�مية نائب عن الجماعة المسلمة في إظھار شرعه ت  :الثاني
الفرع التي ھي  –اHصول التي ھي وضع الشارع تعالي، و القواعد  - ينوب عنھا في ضمان نفاذ القواعد 

اجتھاد ارتضته الجماعة أو أغلبيتھا ، فللجماعة المسلمة حق تعين ومراقبة وعزل ھذه السلطة لضمان 
إ� ) " رضي Y عنه(رد عن أبو بكرقيامھا بھذا اHمر وعدم ا�نفراد به دونھا ، و أدلة ذلك ما و

) " رضي Y عنه(وما ورد عن عمر بن الخطاب   "فراعوني فان استقمت فأعينوني وان زغت فقوموني 
كما � يعتبر أي من أحكام اDس�م مما :(ويقول أبو اHعلى المودودى. إن رأيتم في اعوجاجا فقوموني

الة استخراجھا إمام من أئمتھم بقياس أو اجتھاد علي أساس جاء به عالم من علماء المسلمين ، و� كل مس
كما � تعتبر إي حكم من أحكام Y تعالي و رسوله أو قياس أو ... حدھا ذاتھا  ا�ستحسان القانون في

اجتھاد أو استحسان لم ينعقد علية إجماع أھل الحل والعقد في بلد من ب�د المسلمين أو اختارته أغلبيتھم 
  ). 43المودودي ،القانون وطرق تنفيذه ، مؤسسه الرسالة، ص ( . ...)ك البلدقانون لذل

كما يرجع تعددت المواقف من الع�قة بين الشريعة   :المواقف المتعددة من ع)قة الدين بالدولة: ثانيا
مشكله ع�قة الدين بالدولة، والتي يمكن إجمالھا في   و مصادر التشريع إلى تعدد المواقف من   ا�س�ميه

  :ث�ثة مواقف
ويقوم الموقف ا�ول على الخلط بين الدين والدولة، ومن  :الشريعة ھي المصدر الوحيد للتشريع: الخلط 

ممثليه في الفكر الغربي الثيوقراطيه والتي تعنى لغويا الحكم ا�لھى، ومن مذاھبھا نظريتي الحكم بالحق 
ومن ( يجعل الع�قة بين الدولة   وفى الفكر اDس�مي نجد ان ھناك مذھب. والعناية ا�لھيه لھىا�
الدولة في إصدار القواعد القانونية بواسطة احد أجھزتھا    طبقا لد�لته القانونية، اى حق    التشريع   ثم

الحدود التي � يباح  -حق وضع القواعد  التشريع طبقا لد�لته الدينية ، اى   ومن ثم(والدين ). المختصة
  .ع�قة خلط) ينفرد به Y تعالى   تجاوزھا، والذي

: ويعبر ھذا الموقف عن ذاته بطرحه لصيغه معينه للع�قة بين الشريعة ا�س�ميه ومصادر التشريع ھي 
دون ا�نتباه إلى . ان الشريعة المصدر الوحيد للتشريع ، واعتبار ان إسناد التشريع لغيره تعالى ھو شرك

ينفرد    الحدود التي � يباح تجاوزھا، والذي -حق وضع القواعد  ان المقصود بالتشريع في ھذه الصيغة
بينما المقصود بالتشريع في ". الد�لة الدينية لمصطلح التشريع" ، وإسناده لسواه ھو شرك  به Y تعالى

الد�لة القانونية لمصطلح   " ونية بواسطة احد أجھزتهالدولة في إصدار القواعد القان   حق  دستور الدولة
. كما سبق ذكره وفى نجد في الفقه ا�س�مى ما يقابله ، وھو ما � يمكن ان توجد دوله بدونه،"التشريع

احد فسمى الدين " "فض� عن ھذه الصيغة ذاتھا ھي شكل من أشكال الشرك، Hنھا تخلط بين الشرع
احد أنشطه الدولة المخول "كوضع الھي ، وكل من التشريع طبقا لد�لته القانونية " با�ضافه إلى العقيدة 

فض� عن مساواتھا .ھما وضع انسانىباعتبار"الفروع  -حق وضع القواعد" وا�جتھاد "   Hحد أجھزتھا
اDجماع والقياس (، ومصادره التبعية)الكتاب والسنة(بين مصادر النظام القانوني ا�س�مى ا�صليه

و� يلزم قول بكل ( يقول الشافعي ،...)وا�ستحسان وا�ستصحاب وشرع من قبلنا والمصالح ألمرسله
  ليه وسلم ، وما سواھما تبع لھماحال إ� بكتاب Y ، أو سنة رسوله صلى Y ع

علما بان مصطلح الشريعة استعمل تاريخيا أيضا بمعنى النظام القانوني ا�س�مى   .)11-جماع العلم)( 
  .بأصوله التشريعية وفروعه ا�جتھادية ومصادره ا�صليه والتبعية

ويقوم الموقف الثاني على فصل الدين عن الدولة، واھم   :   الشريعة ليست مصدر للتشريع: الفصل 
التي كانت في اHصل جزء من الديانة المسيحية، تحول إلي تيار فكرى معين ظھر في  ممثل له العلمانية



أقامه  معينه من مراحل التاريخ ا�وربى،تحول إلي ثوره ضد تدخل الكنيسة في الحكم، انتھى إلي مرحله
من  من الدين ،فردى في موقفه من المجتمع، راسمالى في موقفه نظام علماني في موقفه

وتاريخية  ا�قتصاد،ديمقراطي ليبرالي في موقفه من الدولة، كان محصله عوامل ثقافية ونفسيه
الحل اDس�مي  وأضافه إلى أن ھذا الحل � يعبر عن. سادت أوربا نحو سبعه قرون... وحضارية

تستبدل القيم واoداب والقواعد  العلمانية في المجتمع ا�س�ميه ھو أنللمشكلة، فان جوھر الدعوة إلى 
بالقيم واoداب والقواعد الغربية لتحقيق قدر ) التي تشكل الھيكل الحضاري لھذھالمجتمعات(ا�س�ميه 

،وتطبيق ھذا الموقف في قضيه الع�قة ) التغريب (با�نتماء إلى الحضارة الغربية  من الشعور المستقر
الدولة في    اى حق( طبقا لد�لته القانونية   التشريع   ين الشريعة ومصادر التشريع ھو الفصل بينب

حق وضع  اى( التشريع طبقا لد�لته الدينية   و). إصدار القواعد القانونية بواسطة احد أجھزتھا المختصة
يعبر عن ذاته بطرحه  ھذا الموقف،)ينفرد به Y تعالى    الحدود التي � يباح تجاوزھا، والذي -القواعد 

صيغه نفى كون   لصيغ معينه للع�قة بين الشريعة ا�س�ميه ومصادر التشريع ، وفى اHصل فان
في المجتمعات     يمكن طرحھا   الشريعة مصدر للتشريع ھي الصيغة التي تتسق معه، لكن ھذه الصيغة

، لذا يطرح ھذا الموقف صيغ أخرى اقل الغربية العلمانية، لكن يصعب طرحھا في المجتمعات المسلمة
 .الشريعة مصدر من مصادر التشريع: حده منھا

ويقوم الموقف الثالث على : القواعد ا صوليه للشريعة ھي المصدر ا ساسى للتشريع: الوحدة والتمييز
� (قة وحدة ھي ع�  -الد�لتين الدينية والقانونبه لمصطلح تشريع وبالتالي بين -أن ع�قة الدين بالدولة 

�ن ) � خلط(فھي ع�قة وحده). � فصل كما في العلمانية(، وتمييز )خلط كما في الثيوقراطيه
الحدود التي � يباح -في اDس�م مقيده بالقواعد ) بأجھزتھا الث�ثة التشريعية والقضائية والتنفيذية(السلطة

�ن اDس�م ميز بين النوع السابق من )� فصل كما في الثيوقراطيه ( أنھا ع�قة تمييز كما.تجاوزھا
، وجعل حق وضعھا q تعالى وحده استنادا "طبقا لد�لته الدينية" والتي اسماھا تشريعا القواعد القانونية

والتي اسماھا اجتھادا والقواعد القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا،. إلي مفھوم التوحيد
وطبقا لھذا  .اDس�م ،والتي جعل سلطة وضعھا للجماعة استنادا إلي مفھوم ا�ستخ�ف ،ومحلھا الفقه في

، بمعنى ان ھذا    الموقف فان الد�لة الدينية لمصطلح التشريع � تلغى د�لته القانونبه ولكن تحددھا
يه، لكن يحدد مصدر ھذه القواعد وطبيعتھا من خ�ل الموقف � ينفى حق الدولة في إصدار قواعد قانون

ويعبر ھذا الموقف عن .الحدود التي ينفرد بحق وضعھا Y تعالى –تحديده لھذه القواعد القانونية بالقواعد 
باعتبار ان المصدر الرئيسي او   .ا�ساسى للتشريع –ذاته بصيغ أھمھا ان الشريعة ھي المصدر الرئيسي 

  .يحدد المصادر الفرعية ا�ساسى ھو الذى 
القواعد ا�صوليه للشريعة   غير ان الصيغ اHدق في التعبير عن ھذا الموقف ھي القائمة على اعتبار ان

اHصول، والتي مصدرھا النصوص  –اDس�مية ھي المصدر اHساسي للتشريع،Hنھا تميز بين القواعد 
 -، والقواعد)الكتاب والسنة(اليقينية الورود القطعية الد�لة،و مصادر النظام القانوني ا�س�مى ا�صليه 

والد�لة و مصادر النظام القانوني ا�س�مى الفروع ،والتي مصدرھا النصوص الظنية الورود 
ان Y بعث (وھذا التمييز بين النوعين من القواعد قرره العديد من علماء اDس�م يقول ابن تيميه   .التبعية

محمدا بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي ھي قاعدة عامه تتناول أنواعا كثيرة ،وتلك 
الفتاوى، المجلد )(يانا جزئيات، فبھذا الوجه تكون النصوص محيطه بأحكام أفعال العباد اHنواع تتناول أح

... اHحكام على نوعان نوع � يتغير عن حاله واحده ھو عليھا(، ويقول ابن القيم)410ا�ول، ص 
ريعة و�ن مصطلح الش،)أع�م الموقعين)(والثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة زمانا ومكانا وحا�

استعمل تاريخيا أيضا بمعنى النظام القانوني ا�س�مى بأصوله التشريعية وفروعه ا�جتھادية ومصادره 
  : ثم ھي مستعملة في ك�م الناس على ث�ثة أنحاء( الشريعة   يقول ابن تيميه عن مفھوم  ا�صليه والتبعية

ل، وھو ل  . ما شرعه Y ورسوله  : شرع ُمَنز; ل، وھو وشرع  . ما ساغ فيه ا�جتھاد  : ، وھووشرع ُمَتأَو;   : ُمَبد;
/ البدع، أو الض�ل الذي يضيفه  ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاھر من الشرع، أو

التي تقارب الصيغة التي وردت    وھى الصيغة. )أعلم وY ـ سبحانه وتعالى ـ  . الضالون إلى الشرع
دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية (  20/6/2011بتاريخ ول مستقبل مصروثيقة اHزھر ح  في



الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه اHمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتھا 
بحيث  ويحدد إطار الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادھا على قدم المساواة،. القانونية الحاكمة 

حيث لم يعرف   ،لطة التشريع فيھا لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفھوم اDس�مي الصحيحتكون س
و� حضارته و� تاريخه ما يعرف فى الثقافات اHخرى بالدولة الدينية   اDس�م � في تشريعاته

إدارة  التي تسلطت على الناس، وعانت منھا البشرية في بعض مراحل التاريخ ، بل ترك للناس  الكھنوتية
المبادئ الكلية للشريعة  مجتمعاتھم واختيار اoليات والمؤسسات المحققة لمصالحھم، شريطة أن تكون

، وبما يضمن Hتباع الديانات السماوية اHخرى ا�حتكام إلى اDس�مية ھي المصدر اHساس للتشريع
  ).شرائعھم الدينية في قضايا اHحوال الشخصية

 


