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ملخص: 
يهدف هذا البحث اإىل ت�ضليط ال�ضوء على مو�ضوع التدرج يف 
تطبيق اأحكام ال�رشيعة الإ�ضالمية، الذي يعده كثريون طريقا متعينا 
لتطبيق ال�رشيعة، لوجود كثري من املعوقات التي حتول دون تطبيق 
وجوب  الأ�ضل  اأن  البحث  بني  وقد  احلا�رش،  الع�رش  يف  ال�رشيعة 
تطبيق ال�رشيعة الإ�ضالمية كاملة، واأن جواز التدرج حكم ا�ضتثنائي 
العمل  ترك  فيها  ي�ضوغ  التي  والأحوال  الظروف  ببع�ض  يخت�ض 
ببع�ض اأحكام ال�رشيعة والتدرج فيها من باب ال�رشورة، وال�رشورة 
تقدر بقدرها، ولي�ضت قاعدة عامة، مع �رشورة تهيئة الأجواء واإجراء 
الكامل  للتطبيق  متهيدا  املجالت،  خمتلف  يف  املطلوبة  التعديالت 

لإحكام ال�رشيعة.
تطبيق  يف  للتدرج  معا�رشة  لنماذج  البحث  تطرق  كما 
ال�رشيعة فيها  اإق�ضاء  التي مت  الإ�ضالمية،  الدول  ال�رشيعة يف بع�ض 
اإجنازه  الإ�ضالمي، وبني ما مت  العامل  ال�ضتعمارية على  بعد احلملة 
جتربة  واأبرز  الدول،  تلك  يف  ال�رشيعة  تطبيق  يف  التدرج  جمال  يف 
التي  الإ�ضالمية،  ال�رشيعة  تطبيق  يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
اعتربت الكتاب وال�ضنة اأ�ضا�ضا للحكم منذ تاأ�ضي�ضها، وهو مل ياأت من 
خالل التدرج ليوؤكد على اأن التدرج لي�ض �رشورة ول طريقا متعينا 

لتطبيق ال�رشيعة، يف جميع الظروف والأحوال.
الكلمات املفتاحية: اأحكام ال�رشيعة الإ�ضالمية، الفقه ال�ضيا�ضي 

الإ�ضالمي.

(The gradual implementation of the Islamic Law 
(Sharia) in the Political Islamic Jurisprudence and 

its Contemporary Applications)

Abstract:

This research sheds light upon the gradual 
implementation of the Islamic law (Sharia) which 
is considered to be a difficult way because of many 
obstacles that prevent implementing it in this era. 
This research shows that Islamic law (Sharia) should 
be implemented completely and the permission of 
the gradual implementing is an exception depending 
on certain conditions and circumstances that justify 
leaving implementing some Islamic rules and applying 
it gradually when it is necessary. This necessity is not 
a general rule and should not b exaggerated. 

This research also discusses some contemporary 
samples of implementing Islamic law (Sharia) in 
some Islamic countries which were prevented from 
implementing it during the colonial campaign in the 
Islamic world and what was achieved in gradual 
implementation of Islamic law (Sharia) in those 
countries. Furthermore, this research highlights 
the experience of the Kingdom of Saudi Arabia 

in implementing the Islamic law (Sharia) which 
considered the Holy Quran and Sunnah to be the main 
basis of its rule. This did not come through gradual 
implementing and it proved that gradual implementing 
is not necessary or a difficult way to implement Islamic 
law (Sharia) in all conditions and circumstances. 

Keywords: Islamic law (Sharia), Political Islamic 
Jurisprudence

أهمية البحث:
تكمن اأهمية البحث من مو�ضوعه، فهو يتعلق بتطبيق ال�رشيعة 
امل�ضلمني، ذلك  الكبرية يف عند  اأهميته  الإ�ضالمية، ولهذا املو�ضوع 
اأن تطبيق ال�رشيعة الإ�ضالمية طريق لتحقيق ر�ضا اهلل �ضبحانه اأوًل، 
ومطلب �ضعبي ثانيا، وهو طريق �ضالح حال امل�ضلمني يف دنياهم 
الو�ضائل  من  باعتباره  التدرج  مو�ضوع  اأهمية  وتكمن  واآخرتهم، 

املهمة التي نتمكن من خاللها من تطبيق ال�رشيعة.

مشكلة البحث:
 يقت�ضي التدرج العمل ببع�ض الأحكام ال�رشعية وترك العمل 
الن�ضو�ض  عليه  دلت  ملا  معار�ضا  هذا  يظهر  وقد  الآخر،  ببع�ضها 
الدين  اكتمل  فقد  لل�رشيعة،  الكامل  التطبيق  وجوب  من  ال�رشعية 
بوفاة النبي عليه ال�ضالم، واأ�ضبحنا مكلفني �رشعا بتطبيق ال�رشيعة 
كاملة كما اأنزلت من عند اهلل �ضبحانه وتعاىل يف جميع املجالت، 
وهذا يتطلب بحث مو�ضوع التدرج، اإن تعني �ضبيال لتطبيق ال�رشيعة، 
فهل ميكن القول بجوازه؟، وهل يت�ضمن القول باجلواز ت�ضويغ ترك 
وهو  الأ�ضل  على  باق  اأنه  اأم  ال�رشعية،  الن�ضو�ض  من  ب�ضيء  العمل 

عدم اجلواز.؟ 

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث لتحقيق جملة من الأمور:

اأحكام . 1 تطبيق  يف  التدرج  من  ال�رشعي  املوقف  بيان 
الو�ضول  على  تعني  التي  الو�ضائل  وتلم�ض  الإ�ضالمية،  ال�رشيعة 

للتطبيق الكامل لل�رشيعة واإزالة العوائق التي حتول دون تطبيقها. 
يف . 2 للتدرج  املعا�رشة  النماذج  بع�ض  على  ال�ضوء  اإلقاء 

وتقييمها،  الإ�ضالمية،  الدول  بع�ض  يف  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  تطبيق 
وكيف ميكننا الإفادة منها يف الو�ضول اإىل تطبيق ال�رشيعة كاملة. 

العربية . 3 اململكة  يف  ال�ضيا�ضي  النظام  خ�ضائ�ض  اإبراز 
ال�رشيعة  باأحكام  للعمل  معا�رشا  منوذجا  باعتباره  ال�ضعودية 
الإ�ضالمية، وكيفية الإفادة من هذا النموذج يف تطبيق ال�رشيعة يف 

الفقه ال�ضيا�ضي املعا�رش.

الدراسات السابقة: 
الإ�ضالح . 1 يف  و�رشورته  ال�رشيعة،  تطبيق  يف  )التدرج 

املن�ضود( للدكتور عبد املهدي العجلوين، تطرق فيها ملو�ضوع التدرج 
فيه  وبني  الإ�ضالح،  �رشورات  من  �رشورة  اعتباره  من  منطلقًا 
ال�رشيعة، وحكمه وم�ضوغاته، و�ضوابطه،  التدرج يف تطبيق  مفهوم 
التدرج، وبنى  لراأي مانعي  يتطرق  اأهميته- مل  البحث -على  وهذا 
ال�رشيعة،  لتطبيق  الوحيد  الطريق  هو  اأنه  على  التدرج  بجواز  القول 
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الأمر الذي اقت�ضى يف هذا البحث بيان اأدلة املانعني، وذكر مناذج 
التدرج يف  اأو�ضلنا  العربية، وهل  الدول  للتدرج يف بع�ض  تطبيقية 
تطبيق ال�رشيعة يف تلك الدول اإىل تطبيق ال�رشيعة كاملة؟، واقت�ضى 
ال�رشيعة  لتطبيق  معا�رش  منوذج  عن  احلديث  اأي�ضا  املو�ضوع 
الإ�ضالمية، وهو اململكة العربية ال�ضعودية التي اأعلنت منذ تاأ�ضي�ضها 
اإن  القول  يجعل  قد  الذي  الأمر  تدرج،  غري  من  لل�رشيعة  الحتكام 
التدرج هو الطريق الوحيد لتطبيق ال�رشيعة اأمرا غري م�ضلم به، فهذا 
البحث امتداد �رشوري لذلك البحث الذي تناول بع�ضا من اجلوانب 

املتعلقة بالتدرج ومل يتناول جوانب اأخرى هي يف غاية الأهمية. 
الإ�ضالمية . 2 ال�رشيعة  يف  والتطبيق  الت�رشيع  يف  التدرج 

وم�ضوغاته  وم�رشوعيته،  التدرج،  فيه  بني  الزحيلي،  حممد  للدكتور 
و�ضوابطه، وحماذيره، والبحث على اأهميته مل يتعر�ض لأدلة مانعي 
العربية،  الدول  يف  للتدرج  تطبيقية  لنماذج  يتطرق  ومل  التدرج، 
تطبيق  يف  ال�ضعودي  للنموذج  يتطرق  مل  كما  التدرج،  هذا  ونتيجة 
الأهمية يف مو�ضوع  الذي قام من غري تدرج، وهو غاية  ال�رشيعة، 

البحث. 
النظم الإ�ضالمية وحاجة الب�رشية اإليها، النموذج ال�ضعودي، . 3

اإىل  الب�رشية  حاجة  اإىل  فيه  تطرق  اجلويرب  الرحمن  عبد  للدكتور 
الأنظمة، واأهمية ا�ضتمدادها من الوحي، كما تطرق للحديث عن موقع 
ال�رشيعة الإ�ضالمية يف الأنظمة ال�ضعودية، واأن التجربة ال�ضعودية يف 
هذه  من  الباحث  و�ضيفيد  وتعميمها،  عليها  للبناء  ت�ضلح  الأنظمة 
الدرا�ضة لإبراز اأثر تطبيق ال�رشيعة على اململكة، واأنها منوذج يحتذى 

يف هذا الع�رش لالحتكام لل�رشيعة.
احلقيقة . 4 بني  ال�ضودان  يف  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  تطبيق 

هذا  من  الإفادة  وميكن  الكبا�ضي،  طه  املكا�ضفي  للدكتور  والإثارة، 
تطبيق  يف  للتدرج  ال�ضودانية  التجربة  على  التعرف  يف  الكتاب 

ال�رشيعة.
فتحي . 5 للدكتور  م�رش،  يف  ال�رشيعة  تطبيق  درا�ضة 

املر�ضفاوي، وميكن الإفادة من هذا الكتاب يف التعرف على التجربة 
امل�رشية يف التدرج يف تطبيق ال�رشيعة.

منهج البحث:
 يقوم البحث على املنهج الو�سفي واملنهج ال�ستقرائي:

اخلا�ضة  الظواهر  و�ضف  خالل  من  وذلك  الو�ضفي:  املنهج 
احلالة  وتقرير  عنها،  احلقائق  وجمع  ال�رشيعة،  بتطبيق  املتعلقة 
والواقع  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  ال�رشيعة  لتطبيق  الواقعية 
التي  العربية  الدول  بع�ض  يف  ال�رشيعة  تطبيق  يف  للتدرج  العملي 

تتناولها الدرا�ضة.

واملنهج االستقرائي:
�ضيقوم الباحث بتتبع الن�ضو�ض ال�رشعية والنظامية، واأقوال 
حتكيم  مت  التي  املجالت  وتتبع  باملو�ضوع،  املتعلقة  العلماء 
تطبيق  يف  التدرج  وعملية  العربية،  الدول  بع�ض  يف  فيها  ال�رشيعة 

ال�رشيعة يف هذه الدول. 

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وثالثة مطالب وخامتة: 

يف  � التدرج  وحكم  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  الأول:  املطلب 
تطبيقها يف الفقه ال�ضيا�ضي الإ�ضالمي

الفرع الأول: التعريف بال�رشيعة الإ�ضالمية. �
الفرع الثاين: التدرج يف تطبيق اأحكام ال�رشيعة الإ�ضالمية،  �

وحكمه يف الفقه ال�ضيا�ضي الإ�ضالمي.
ال�رشيعة  � للتدرج يف تطبيق  الثاين: مناذج عملية  املطلب 

الإ�ضالمية يف بع�ض الدول الإ�ضالمية
جمهورية  � يف  ال�رشيعة  تطبيق  يف  التدرج  الأول:  الفرع 

م�رش العربية. 
الفرع الثاين: التدرج يف تطبيق ال�رشيعة يف دولة الكويت. �
جمهورية  � يف  ال�رشيعة  تطبيق  يف  التدرج  الثالث:  الفرع 

ال�ضودان.
اململكة  � يف  ال�رشيعة  تطبيق  يف  التدرج  الرابع:  الفرع 

الأردنية الها�ضمية.
كنموذج  � ال�ضعودية  العربية  اململكة  الثالث:  املطلب 

معا�رش لتطبيق ال�رشيعة الإ�ضالمية: 
ال�ضيا�ضي  � النظام  يف  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  الأول:  الفرع 

للمملكة العربية ال�ضعودية.
العربية  � اململكة  يف  )التقنني(  التنظيم  الثاين:  الفرع 

ال�ضعودية واأثره على تطبيق ال�رشيعة.
العربية  � اململكة  يف  ال�رشيعة  تطبيق  الثالث:  الفرع 

ال�ضعودية ومتطلبات الع�رش. 

املطلب األول

الشريعة اإلسالمية وحكم التدرج يف تطبيقها يف الفقه 
السياسي اإلسالمي

الفرع األول: تعريف الشريعة اإلسالمية

اأول: تعريف ال�رشيعة: ●
ا�ضرتع  يقال:   ، �َضنَّ مبعنى  �رشع،  الفعل  من  لغة:  ال�رشيعة 
نهجه،  تبع  فالن  �رشعة  ا�ضرتع  ويقال:  واتبعها،  �ضنها  ال�رشيعة 
ورود  مكان  اأي  املاء  مورد  وال�رشيعة:  ال�رشيعة،  �ضانُّ  وال�ضارع: 
النا�ض للماء، كما يطلق يف اللغة على الطريق امل�ضتقيم الوا�ضح الذي 

ل اعوجاج فيه.)1(
من  اهلل  �ضنه  ما  على  ال�رشيعة  تطلق  ا�سطالحا:  ال�رشيعة 
الدين، واأمر به كال�ضالة والزكاة وال�ضوم واحلج و�ضائر اأعمل اخلري 
اخلمر  والزنا و�رشب  كالقتل  عنه  والبتعاد  باجتنابه  اأمر  اأو  والرب، 
والقذف وال�رشقة و�ضائر املعا�ضي، وهي �ضاملة للعقائد والعبادات 
واملعامالت والأخالق ونظم احلياة يف �ضعبها املختلفة، وقد تو�ضع 
فيه  وعمل  ولية  كل  ت�ضمل  ال�رشيعة فجعلها  مفهوم  تيمية يف  ابن 
�ضالح الدين والدنيا، مما جاء يف كتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله وما عليه 
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وال�ضيا�ضات  والأعمال  والعبادات  والأحوال  العقائد  يف  الأمة  �ضلف 
والأحكام والوليات.)2( 

من  ● املعلومة  الأمور  من  ال�رشيعة  تطبيق  وجوب  ثانيا: 
ت�ضافرت  فقد  الأمة)3(،  اإجماع  عليها  انعقد  وقد  بال�رشورة،  الدين 
الن�ضو�ض ال�رشعية يف كتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله، على وجوب تطبيق 

�رشع والتحاكم له.)4( 
ثا لثا: خ�ضائ�ض ال�رشيعة: متتاز مبجموعة من اخل�ضائ�ض  ●

القوانني  من  للب�رشية  وانفع  واأجدى  بالتطبيق  اأحرى  جتعلها  التي 
الو�ضعية التي اجتاحت العامل الإ�ضالمي، ومنها: 

اأنها ربانية: فهي منزلة من العزيز احلكيم، الذي هو اأعلم . 1
َتْيِ َينَقِلْب  بخلقه ومبا ي�ضلح لهم، قال تعاىل: {ُثمَّ اْرِجِع اْلَب�رَشَ َكرَّ
ات�ضافها  ذلك  على  ويرتتب  َح�ِسريٌ})5(  َوُهَو  َخا�ِسئاً  اْلَب�رَشُ  اإَِلْيَك 
بالعدل وخلوها من اجلور، كما يرتتب على ربانيتها احرتام النا�ض 

لها وامتثالهم لأحكامها عن طواعية واختيار. )6(
عموم ال�رشيعة وبقاوؤها: فهي جلميع الب�رش يف كل زمان . 2

ومكان، لأن م�ضادرها الأ�ضا�ضية دائمة اإىل اأن يرث اهلل الأر�ض ومن 
نحو  على  وقواعدها  اأحكامها  تكون  اأن  عقال  ي�ضتلزم  وهذا  عليها، 
ول  بحاجاتهم  ويفي  ومكان  ع�رش  كل  يف  النا�ض  م�ضالح  يحقق 

ي�ضيق بها وا�ضتمال ال�رشيعة على مبادئ. )7( 
فال . 3 والآخرة،  الدنيا  يف  الإن�ضان  ترعى  الأخروي:  اجلزاء 

الدنيا، بل يتعداه  العمل خريه و�رشه على  يقت�رش اجلزاء فيها على 
اإىل الآخرة، وهذا اأدعى اإىل امتثالها وتطبيقها والعمل باأحكامها. )8(

اأحكامها . 4 بني  تعار�ض  فال  والفطرة:  العقل  مع  اتفاقها 
بعقله وفطرته  الإن�ضان  الذي خلق  لأن  الإن�ضان وفطرته  وبني عقل 
هو الذي اأنزل هذه ال�رشيعة. قال تعاىل: {َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا 

ا�َس َعَلْيَها} )9( ِتي َفَطَر النَّ ِ الَّ ِفْطَرَة اللَّ
عن . 5 احلرج  تعاىل  اهلل  رفع  فقد   )10( احلرج:  ورفع  الي�رش 

اخللق فلم يكلفهم مبا هو خارج عن حدود قدرتهم وا�ضتطاعتهم،)11( 
ِ ح َقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل  قال تعاىل: {َوَجاِهُدوا ِف اللَّ
اإِلَّ  َنْف�ًسا   ُ اللَّ ُيَكلُِّف  ..})12( وقال {لَ  َحَرٍج.  ِمْن  الدِّيِن  ِف  َعَلْيُكْم 
ُ ِبُكُم اْلُي�رْشَ َولَ ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�رْشَ}  ُو�ْسَعَها. ..«)13(« وقال » ُيِريُد اللَّ

ِعيًفا}.)15( ُ اأَن ُيَخفَِّف َعنُكْم َوُخِلَق الإِن�َساُن �سَ )14(وقال: {ُيِريُد اللَّ

�ضمول ال�رشيعة وكمالها: فهي �ضاملة لكل جوانب احلياة، . 6
من عقيدة وعبادات ومعامالت واأخالق. )16(

اأنها �ضبيل النجاة والفوز والفالح للفرد واجلماعة يف الدنيا . 7
نًكا  نَّ َلُه َمِعي�َسًة �سَ والآخرة: قال تعاىل: {َوَمْن اأَْعَر�َس َعن ِذْكِري َفاإِ
َوَنْح�رُشُُه َيْوَم اْلِقَياَمِة اأَْعَمى} )17( فعلى قدر اأخذ النا�ض ب�رشيعة اهلل 
وعملهم بها واتباعهم لها يكون �ضالح اأحوالهم يف هذه الدنيا، فهي 
�رش الن�رش والتمكني، والتقدم والأمن، ونبذها والإعرا�ض عنها �ضبب 

الهزمية واخلذلن والتخلف وال�ضطراب.)18( 
ت�ضتمل . 8 وما  املتنوعة  ال�رشيعة  فم�ضادر  واملرونة:  ال�ضعة 

اأي  مواكبة  على  قادرة  يجعلها  لال�ضتنباط  عامة  قواعد  من  عليه 
ع�رش وحل م�ضكالته، ويجعلها قابلة للتطبيق يف كل زمان ومكان.

القول  ● دعاة  به  يتم�ضك  مما  التطبيق:  معوقات  رابعا: 
من  الإ�ضالمية وجود جمموعة  ال�رشيعة  اأحكام  تطبيق  بالتدرج يف 

املعوقات التي حتول دون التطبيق املبا�رش لأحكام ال�رشيعة، الأمر 
الذي يقت�ضي التدرج يف التطبيق حلني زوال تلك العوائق، ومن تلك 

العوائق:
عن . 1 ما  حد  اإىل  البعيد  امل�ضمون  يعي�ضه  الذي  الواقع 

اأحكام ال�رشيعة يف خمتلف جوانب احلياة الجتماعية -كالأعراف 
والعادات املخالفة لل�رشيعة- وال�ضيا�ضية والقت�ضادية والإعالمية 
والرتبوية والتعليمية والق�ضائية والت�رشيعية، و�ضعف الإميان عند 
الكثري من امل�ضلمني بوجوب التطبيق الكامل لل�رشيعة، ومل يقف الأمر 
املناه�ض  العلماين  بالفكر  تاأثر  من  امل�ضلمني  فمن  احلد،  هذا  عند 
لل�رشيعة،)19( ونفوذ التيار العلماين يف نواحي احلياة وموقفهم من 
الذي يقع فيه بع�ض امل�ضلمني  ال�ضلوك اخلاطئ  اأ�ضهم  التطبيق، كما 
يف كيفية اللتزام ببع�ض الأحكام ال�رشعية اإىل حد ما يف بعد النا�ض 

عن ال�رشيعة ونفورهم منها. )20(
قوة . 2 من  امل�ضلمني  من  كثري  وخوف  النف�ضية،  الهزمية 

ال�رشيعة  لتطبيق  الثابتة  كراهيتهم  يعلمون  وهم  ومكرهم،  الأعداء 
وحقدهم على الإ�ضالم وامل�ضلمني. )21(

يرتتب . 3 وهذا  املادي،  اجلانب  يف  عامة  امل�ضلمني  تخلف 
لغريهم،  وحاجتهم  املختلفة،  احتياجاتهم  تلبية  عن  عجزهم  عليه 

ور�ضوخهم حتت وطاأة تلك احلاجة لرغبات غريهم.
التي ت�ضعى لتطبيق . 4 الدول  العظمى على  الدول  �ضغوطات 

من  كثري  يف  واخلفي  الظاهر  ال�ضتعمار  اآثار  وبقايا  ال�رشيعة، 
املجتمعات الإ�ضالمية، وال�ضغوط املادية املتنوعة من قبل الأعداء. 

)22(

الختالف بني العاملني يف احلقل الإ�ضالمي. )23(. 5
الفرع الثاين: التدرج يف تطبيق اأحكام ال�رشيعة الإ�ضالمية، . 6

وحكمه يف الفقه ال�ضيا�ضي الإ�ضالمي:
اأول: مفهوم التدرج ف التطبيق: بي ال�سيخ حممد الزحيلي اأن 

التدرج يتخذ �سورتي:
لتتم  ● ف�ضيئًا  �ضيئًا  للنا�ض  ال�رشعية  الأحكام  بيان  الأوىل: 

من  فيها  والتدرج  حلقيقتها،  واإدراكهم  لها  وا�ضتيعابهم  معرفتهم 
لأذهانهم  القريب  ومن  الأ�ضد،  اإىل  ال�ضهل  ومن  يليه،  ما  اإىل  الأي�رش 
اإىل ما بعد عنهم، حتى ينخرطوا يف دين اهلل و�رشعه، ويقتنعوا به 

ويلتزموا باأحكامه فكرا و�ضلوكا. )24(
وهذا النوع من التدرج ل اإ�ضكال فيه،)25( ويدل عليه ما روي 
اإىل  اأن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم بعث معاذاً  ابن عبا�ض:  عن 
اأن  �ضهادة  اإىل  فادعهم  اأهل كتاب  تاأتي قوما  )اإنك  له:  فقال  اليمن 
اأن اهلل  اأطاعوا لذلك فاأعلمهم  اإل اهلل واأين ر�ضول اهلل، فاإن هم  اإله  ل 
افرت�ض عليهم خم�ض �ضلوات يف اليوم والليلة، فاإن هم اأطاعوا لذلك، 
فاأعلمهم اأن اهلل افرت�ض عليهم �ضدقة يف اأموالهم توؤخذ من اأغنيائهم 
وترد على فقرائهم، فاإن هم اأطاعوا لذلك فاإياك وكرائم اأموالهم، واتق 

دعوة املظلوم فاإنها لي�ض بينها وبني اهلل حجاب()26( 
وقوانني  ● اأنظمة  يف  ال�رشعية  الأحكام  و�ضع  الثانية: 

لالنتقال بالأمة واملجتمع والدولة من الأنظمة والقوانني الو�ضعية 
واملطبقة عمليا اإىل الأنظمة والقوانني امل�ضتمدة من ال�رشيعة ال�ضمحة 
وهذا  احلياة،  �ضئون  و�ضائر  التعامل  يف  و�رشعه،  اهلل  دين  لي�ضود 
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اأو ا�ضتعجال الأمر  اأو دفعة واحدة  يعني عدم تطبيق ال�رشيعة فجاأة 
النجاح  لتاأمني  �ضبيل ذلك  بل يوجب و�ضع اخلطوات املدرو�ضة يف 
ال�رشعية  الأحكام  لبع�ض  ثانيا، فهو تطبيق جزئي  اأول وال�ضتمرار 
التي تهياأت الظروف املنا�ضبة لها، ثم ال�ضعي لتهيئة املجال لتطبيق 
اجلزء الثاين منها، وهكذا حتى يتم تطبيق ال�رشيعة كاملة يف احلياة، 
الأ�ضا�ضية، يف �ضائر الأحكام،  اأثناء ذلك بيان املبادئ  اأن يتم  على 
اإىل تركها، والمتناع عنها،  النا�ض  التي يوجه  وخا�ضة املحرمات 
انتهت  فاإذا  فيها،  ال�رشعية  الأحكام  وتطبيق  معاجلتها  يتم  ريثما 

مراحل التدرج حتقق فعال تطبيق ال�رشيعة.)27(
ثانيا: حكم التدرج ف تطبيق ال�رشيعة ف الفقه ال�سيا�سي 

الإ�سالمي: 
ملا كانت ال�رشيعة التي اأنزلها اهلل تعاىل �رشيعة كاملة تعالج 
اجتهادات  ج�ضد  الذي  الإ�ضالمي  الفقه  جاء  احلياة،  جوانب  خمتلف 
لكل  �ضامال  ال�رشيعة وقواعدها  تلك  اأ�ضول  الإ�ضالم يف هدي  علماء 

جوانب احلياة، ومن هذه اجلوانب ما تعلق باجلانب ال�ضيا�ضي.
ال�ضيا�ضي- يتناول نوعني من  الفقه  الإ�ضالمي–ومنه  والفقه 
الأحكام: الأول: اأحكام ثابتة ل تتغري ول تتبدل ول تختلف باختالف 
امل�ضلحة فيها باختالف الأحوال والأزمان والأماكن، والثاين: اأحكام 
روعي فيها م�ضالح النا�ض واأعرافهم يف الوقت الذي ا�ضتنبطت فيه، 
والفقه ال�ضيا�ضي ي�ضمل كال النوعني، فيكون �ضامال جلميع الأحكام 
وتنظيماتها  الأمة من حكومتها  �ضئون  بها  تدبر  التي  والت�رشفات 
وق�ضائها و�ضلطتها التنفيذية والإدارية وعالقتها بغريها من الأمم 
يف دار الإ�ضالم وخارجها �ضواء كانت هذه الأحكام مما ورد به ن�ض 
تف�ضيلي جزئي خا�ض اأو مما مل يرد به ن�ض تف�ضيلي جزئي خا�ض 
لتغري مناط احلكم يف �ضور  تبعا  والتغري  التبدل  �ضاأنه  اأو كان من 
مطابقا  ال�ضيا�ضي  الفقه  معنى  يكون  املعنى  هذا  وح�ضب  م�ضتجدة، 

ملعنى ال�ضيا�ضة ال�رشعية.)28(
ومن اأهم مو�ضوعات الفقه ال�ضيا�ضي مو�ضوع حتكيم ال�رشيعة، 
ال�ضيا�ضي يف  النظام  عليها  يقوم  التي  الأ�ضول  اأ�ضال من  يعد  الذي 
كانت  حيث  الع�ضور،  كل  يف  العمل  عليه  جرى  ما  وهو  الإ�ضالم، 
ال�رشيعة الإ�ضالمية هي ال�رشيعة الوحيدة التي يق�ضى بها ويتحاكم 
اإليها يف بالد امل�ضلمني، وقد يتهاون بع�ض النا�ض يف اأو احلكام يف 
على  تتجاوز  مل  النحرافات  هذه  ولكن  اأحكامها،  ببع�ض  اللتزام 
اجلملة دائرة التنفيذ العملي لبع�ض الأحكام ال�رشعية، ومل تتعد ذلك 
اإىل دائرة الت�رشيع بحال من الأحوال، بل ظلت ال�رشيعة دينهم الذي 
اإليها عند التنازع،  اإليها ويردون  يدينون به ودعوتهم التي يدعون 
ويتحاكمون اإليها عند الختالف، ومل يحدث اأن ا�ضتبدلت الأمة بها 

�رشيعة اأخرى عرب تاريخها الطويل.)29(
وملا جاء ال�ضتعمار كان من خملفاته تلك القوانني الو�ضعية 
من  و�ضار  احلياة،  جوانب  اأكرث  يف  مطبقة  وبقيت  جتذرت،  التي 
ال�ضعوبة مبكان تغيريها، ومع اإحلاح كثري من امل�ضلمني على تطبيق 
من  و�ضارت  ال�رشيعة،  تطبيق  يف  للتدرج  الدعوة  ظهرت  ال�رشيعة، 
انق�ضم  ال�ضيا�ضي املعا�رش، حيث  الفقه  التي تطرح يف  املو�ضوعات 

فيها امل�ضلمون اإىل فئتني:
الأوىل: قالت بعدم جواز التدرج يف تطبيق اأحكام ال�رشيعة  ●

الأحكام  اأن  وهو  بالأ�ضل،  الفئة  هذه  مت�ضكت  )30(وقد  الإ�ضالمية: 
ال�رشيعة  واأ�ضبحت  ال�ضالم  عليه  النبي  بوفاة  ا�ضتقرت  قد  ال�رشعية 

الن�ضو�ض  ت�ضافرت  وقد  اأحكامها،  بجميع  التطبيق  واجبة  حمكمة 
ال�رشعية على وجوب العمل باأحكام ال�رشيعة الإ�ضالمية، منها قول 
يُت  ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ اهلل تعاىل: {اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَمْتَ
ِذيَن اآَمُنواْ اْدُخلُواْ  َها الَّ َلُكُم الإِ�ْسالَم ِديًنا} )31(، وقوله تعاىل:{َيا اأَيُّ
)32( وقوله تعاىل:  ْيَطاِن}  ال�سَّ ُخُطَواِت  ِبُعواْ  َتتَّ َولَ  ًة  َكافَّ ْلِم  ال�سِّ ِف 
هذه  وكل   ،)33( ِبَبْع�ٍس}  َوَتْكُفرُوَن  اْلِكَتاِب  ِبَبْع�ِس  اأََفُتوؤِْمُنوَن   }
الأدلة تدل على وجوب الأخذ بجميع عرى الإ�ضالم و�رشائعه، والعمل 
ا�ضتطاعوا من ذلك)34( وقد  اأوامره، وترك جميع زواجره ما  بجميع 
فهم ال�ضحابة هذا الفهم وعملوا به، فهذا اأبو بكر - ر�ضي اهلل عنه - 
مل يعتمد على التدرج يف موقفه من مانعي الزكاة، ولو �ضاء لعتمد 
حني،  اإىل  الزكاة  م�ضاألة  ر  واأخَّ و�ضالتهم  اإميانهم  منهم  فقبل  عليه 
ال�ضالة والزكاة، فاإن  لكنه قال بح�ضم: )واهلل لأقاتلن من فرق بني 
الزكاة حق املال، واهلل لو منعوين عناقًا كانوا يوؤدونه اإىل ر�ضول اهلل 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم لقاتلتهم على منعها(، عندئذ قال عمر: )فو اهلل 
ما هو اإل اأن قد �رشح اهلل �ضدر اأبي بكر ر�ضي اهلل عنه، فعرفت اأنه 

احلق(.)35(
وقد يجاب عن ذلك باأن العمل بال�رشيعة فري�ضة �رشعية، ومن 
ول  والقدرة،  بالتمكن  مرتبط  ال�رشعية  بالأحكام  العمل  اأن  املعلوم 
يكلف اهلل نف�ضا اإل و�ضعها، فاإن اأمكن العمل بجميع اأحكام ال�رشيعة 
بالتدرج  قلنا  الأحكام  بجميع  العمل  ميكن  مل  واإن  املطلوب،  فهو 
املتاحة  الو�ضائل  واتخاذ  به،  العمل  اأمكن  مبا  بالعمل  التطبيق  يف 

لتطبيق بقية الأحكام. 
ال�رشيعة  ● اأحكام  تطبيق  يف  التدرج  بجواز  قالت  الثانية: 

اأن ل يكون  ال�ضوابط، منها:  )36( عند توفر جمموعة من  الإ�ضالمية 
واأن  بال�رشورة،  الدين  من  معلوما  كان  وما  العقيدة  يف  التدرج 
يجوز  فال  الفوري ممكنا  التطبيق  كان  فاإن  الفوري  التطبيق  يتعذر 
التدرج، والعتقاد اجلازم بوجوب تطبيق ال�رشيعة كاملة عند القدرة، 
ووجوب نهو�ض العلماء بو�ضع خطوات مدرو�ضة لتاأمني النجاح اأول 
ال�رشعية  الأحكام  بيان  يف  بواجبهم  ونهو�ضهم  ثانيا،  وال�ضتمرار 

للنا�ض �ضيئا ف�ضيئا.)37(
ال�رشوط  هذه  حتقق  عند  التدرج  جواز  على  ا�ستدلوا  وقد 

بالأدلة التالية:
الأحكام . 1 من  اأمكننا  مبا  بالعمل  �رشعا  مكلفون  اأننا 

ال�رشعية، وما يتعذر علينا العمل به فال اإثم علينا يف عدم العمل به، 
العمل  اإل عند تعذر  التدرج فال نقول به  وهذا ينطبق على مو�ضوع 

باأحكام ال�رشيعة كاملة. )38( 
وتاأخري . 2 و�ضماحتها،  ال�رشيعة  ي�رش  على  الأدلة  عموم 

العمل بجزء من اأحكامها لوجود حرج يف العمل بها يتفق مع هذه 
الأدلة)39(.

املنهج النبوي يف تغيري املجتمع قائم على التدرج، )40(. 3
عنها  اهلل  ر�ضي  عائ�ضة  عن  البخاري  رواه  ما  ذلك  على  يدل  ومما 
اأن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: »لول اأن قومك حديثو عهد 
واألزقته  منه  اأخرج  ما  فيه  فاأدخلت  فهدم،  البيت  لأمرت  بجاهلية 
به  فبلغت  غربيا،  وبابا  �رشقيا  بابا  بابني؛  له  وجعلت  بالأر�ض 

اأ�ضا�ض اإبراهيم. )41(
يف . 4 الت�رشيع  يف  التدرج  مع  التطبيق  يف  التدرج  ا�ضرتاك 
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بالنا�ض  الرفق  منهما  كل  يت�ضمن  حيث  امل�ضوغات،  بع�ض  وجود 
ومراعاة اأو�ضاعهم واأحوالهم وعدم اإيقاعهم يف العنت)42(.

الرأي املختار يف حكم التدرج يف تطبيق الشريعة: 

م�ضتقر وجممع  اأمر  ال�رشيعة  اأحكام  بجميع  العمل  اإن وجوب 
عليه بني علماء الأمة جميعا، وهذا حمل اتفاق بني من مينع التدرج 
وحمكومني  حكاما  امل�ضلمون  يرجع  اأن  يقت�ضي  وهذا  يبيحه،  ومن 
تطبيقها-اإن  ويعلنوا  بينهم  يجعلوها حكما  واأن  ربهم،  �رشيعة  اإىل 
اأمكنهم ذلك- يف خمتلف جوانب حياتهم، وين�ضوا على ذلك اأنظمة 
بالتطبيق  يبدوؤون  ذلك  وبعد  الت�رشيع،  م�ضدر  ويجعلوها  حكمهم، 
ذلك  يف  ويراعون  وا�ضتطاعتهم-  و�ضعهم  -ح�ضب  لالإ�ضالم  العملي 
ال�ضوابط ال�رشعية التي من اأهمها رفع احلرج والعنت، وعدم تكليف 
و�ضوابط  بامل�ضلحة،  املتعلقة  وال�ضوابط  يطيقون،  ل  مبا  النا�ض 
اأن  ذلك  ال�ضوابط،  من  ذلك  وغري  ال�رشعية،  والرخ�ض  ال�رشورة 
تطبيق ال�رشيعة ل يت�ضمن تكليف النا�ض مبا ل يطيقون، لأن تطبيق 
ُ َنْف�ًسا  الأحكام ال�رشعية مرتبط بالإمكان، قال تعاىل: {لَ ُيَكلُِّف اللَّ

اإِلَّ ُو�ْسَعَها َلَها} )43(.
حال،  كل  يف  ممنوعا  لي�ض  التدرج  اأن  الباحث  يراه  والذي 
ا�ضتقرت عليه  القول يف دين اهلل واأحكامه بغري ما  بل املمنوع هو 
اأن  اأي�ضا  الأحكام عند وفاة النبي عليه ال�ضالة وال�ضالم، واملمنوع 
نعطي لأي جهة كانت اأن تعفي م�ضلما من واجبه يف القيام باأحكام 
ال�رشيعة، اأو اإعطائه حجة ملجاوزة حدود اهلل تعاىل فيما اأمر به اأو 
نهى عنه نحت ذريعة التدرج، فهذا الأمر ل ميلكه اأحد، لأن اهلل تعاىل 

اأمت دينه وكل م�ضلم مطالب بجميع اأحكام هذا الدين. 
عند  عليها  ا�ضتقر  التي  احلال  على  تعاىل  اهلل  دين  وتبليغ 
النا�ض-حكاما  تكليف  يعنى  ل  وال�ضالم،  ال�ضالة  عليه  النبي  وفاة 
فهذا  واحدة،  دفعة  ال�رشيعة  اأحكام  جميع  بتطبيق  وحمكومني- 
التطبيق  دون  حتول  التي  العوائق  من  الكثري  فهناك  املتعذر،  من 
التطبيق،  يف  التدرج  بجواز  القول  يقت�ضي  وهذا  لل�رشيعة،  الكامل 
وهو يت�ضمن اأي�ضا �رشورة قيام الأمة حكاما وحمكومني بواجبهم 
لل�رشيعة  الكامل  التطبيق  دون  حتول  التي  العوائق  جميع  اإزالة  يف 
وتعليمهم  النا�ض  ودعوة  لذلك،  وال�ضبل  الأجواء  وتهيئة  الإ�ضالمية، 

وتهيئة كافة ال�ضبل لتحكيم ال�رشيعة يف كافة مناحي احلياة. 

املطلب الثاني

مناذج عملية للتدرج يف تطبيق الشريعة يف بعض الدول اإلسالمية

عملية  يف  التطبيقي  اجلانب  يليه  والذي  املطلب  هذا  ميثل 
مناذج  اأولهما:  �ضقني  من  يتكون  فهو  ال�رشيعة،  تطبيق  يف  التدرج 
الدول  بع�ض  يف  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  تطبيق  يف  للتدرج  عملية 
الإ�ضالمية، حيث يتطرق لتجارب التدرج يف تطبيق ال�رشيعة يف اأربع 
تناوله  �ضيتم  ما  وهو  والأردن،  وال�ضودان  والكويت  م�رش  هي  دول 
يف هذا املطلب، اأما ال�ضق الثاين للجانب التطبيقي فهو يلقي ال�ضوء 
على منوذج معا�رش يف تطبيق ال�رشيعة، وهو منوذج اململكة العربية 

ال�ضعودية.
مصر  الشريعة يف مجهورية  التدرج يف تطبيق  األول:  الفرع 

العربية

احلكم  بداية  منذ  م�رش  يف  مطبقة  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  ظلت 

التا�ضع  القرن  يف  احلديثة  التقنينات  ظهور  بداية  وحتى  الإ�ضالمي 
ع�رش،)44( التي اأخذ بالت�ضاع على ح�ضاب تطبيق ال�رشيعة الإ�ضالمية، 

حتى اقت�رشت على م�ضائل الأحوال ال�ضخ�ضية.
اإىل  العودة  ب�رشورة  الإ�ضالم  على  الغري  من  كثري  اأح�ض  وقد 
الأ�ضل وا�ضتمداد اأحكام القانون من مبادئ ال�رشيعة الإ�ضالمية،)45( 
واأثمرت جهودهم، وكانت البدايات بو�ضع قانون لالأحوال ال�ضخ�ضية 
من املذاهب الأربعة يف بدايات القرن الع�رشين، وقد لقي معار�ضة 
�ضديدة، وظهر جزء منه يف القانون رقم 25 ل�ضنة 1920، ثم و�ضع 
ثم  كذلك  معار�ضة  ولقي  الإ�ضالمية،  املذاهب  كل  من  اآخر  م�رشوع 
ووفق على جزء منه بعد ذلك فكان القانون رقم 25 ل�ضنة 1929، 
ثم كان من بعد ذلك قانون املرياث رقم 77 ل�ضنة 1943، ثم قانون 
ل�ضنة   71 رقم  الو�ضية  قانون  ثم   ،1946 ل�ضنة   48 رقم  الوقف 
رقم 180 ل�ضنة 1952.  بالقانون  الأعلى  الوقف  اإلغاء  ثم   ،1946

 )46(

عّد  الذي  املدين  القانون  م�رشوع  ظهر   1948 عام  ويف 
ال�رشيعة الإ�ضالمية م�ضدرا من م�ضادره، اإذ ا�ضتمد القانون كثريا من 
نظرياته العامة وكثريا من اأحكامه التف�ضيلية من الفقه الإ�ضالمي، 
عدم  عند  القا�ضي  له  يرجع  م�ضدرا  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  جعل  كما 
وجود ن�ض ت�رشيعي)47(، وعلى اإثر ذلك قام عدد من رجال الق�ضاء 
والقانون بتقدمي م�رشوع قانون مدين م�ضتمد من ال�رشيعة الإ�ضالمية 

يف م�ضائل نظرية العقد.)48(
ويف تطور يف م�ضار التدرج يف تطبيق ال�رشيعة ن�ض الد�ضتور 
)الإ�ضالم  اأن:  الثانية على  1971 يف مادته  ال�ضادر عام  امل�رشي 
ال�رشيعة  ومبادئ  الر�ضمية،  لغتها  العربية  واللغة  الدولة،  دين 
الإ�ضالمية م�ضدر للت�رشيع( وقد عدلت هذه املادة لت�ضبح ال�رشيعة 
امل�ضدر الرئي�ض للت�رشيع، حيث اأ�ضبح ن�ضها: )الإ�ضالم دين الدولة، 
واللغة العربية لغتها الر�ضمية، ومبادئ ال�رشيعة الإ�ضالمية امل�ضدر 
املخولة  ال�ضلطة  رجوع  يقت�ضي  الن�ض  وهذا  للت�رشيع(،  الرئي�ض 
والأنظمة،  القوانني  �ضن  عند  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  ملبادئ  بالت�رشيع 

يف اأي مو�ضوع.)49(
الفرع الثاني: التدرج يف تطبيق الشريعة يف دولة الكويت

انطالقا من املادة الد�ضتورية يف الد�ضتور الكويتي، التي تن�ض 
للت�رشيع،  رئي�ض  الإ�ضالمية م�ضدر  وال�رشيعة  الإ�ضالم  دين  اأن:  على 
تطبيق  يف  التدرج  م�ضاألة  يف  م�ضكور  جهد  الكويت  لدولة  كان 
1980م يف  الكويتي  القانون املدين  ال�رشيعة، ومن ثمار ذلك جاء 
الإ�ضالمية  ال�رشيعة  لأحكام  اأي�ضًا طبقًا  نقح  والذي  مادة   )1082(
مبعرفة اللجنة ال�ضت�ضارية العليا للعمل على ا�ضتكمال تطبيق اأحكام 
بهذه  و�ضدر  بالكويت،  الأمريي  الديوان  يف  الإ�ضالمية  ال�رشيعة 
اأحكام  بع�ض  بتعديل  1996م  ل�ضنة   15 رقم  القانون  التنقيحات 
اآخر  وفق  القانون  وهذا  1980م،  ل�ضنة   67 رقم  بقانون  املر�ضوم 
ا�ضتكمال  على  للعمل  العليا  ال�ضت�ضارية  اللجنة  به  قامت  له  تعديل 
القا�ضي  الأوىل يحيل  الإ�ضالمية يف مادته  ال�رشيعة  اأحكام  تطبيق 
لأحكام الفقه الإ�ضالمي الأكرث اتفاقًا مع واقع البالد وم�ضاحلها ثم 
العرف اأ�ضوة مبا �ضار عليه قانون املعامالت املدنية بدولة الإمارات 
العربية املتحدة وم�رشوع قانون املعامالت املالية العربي املوحد 

والقانون املدين الأردين)50( 
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مع  م�ضرتك  وتن�ضيق  بجهد  الكويت جاء  دولة  يجري يف  وما 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي، فقد عقد الجتماع الأول لوزراء العدل 
يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي 27 - 28 �ضفر 1403هـ املوافق 
12–13 دي�ضمرب 1982م، وكان من مقرراته: )فيما يتعلق مب�ضادر 
الت�رشيع واأ�ض�ض الق�ضاء بدول املجل�ض فقد اتفقت الدول الأع�ضاء على 
ال�رشيعة  اأن م�ضادر  الإ�ضالمية وحدها، ذلك  ال�رشيعة  اأن تكون من 
الإ�ضالمية ل تنفي ال�ضتفادة من خمتلف الآراء والتجارب طاملا اأنها 
الجتماع  نف�ض  التفاق يف  وكاإجراء عملي مت  تتعار�ض معها(،  ل 
اإطار  الأع�ضاء جتتمع يف  على ت�ضكيل جلنة من املخت�ضني بالدول 
الأمانة العامة لدرا�ضة اإمكانية تقنني اأحكام ال�رشيعة الإ�ضالمية يف 

القانون املدين، القانون التجاري، القوانني اجلنائية.)51(
ويف الجتماع الثاين لوزراء العدل يف يومي 26 – 27 ربيع 
الثاين 1404هـ املوافق 29 - 30 يناير 1984م، مت التو�ضل اإىل 
ما يلي: اأوًل: اإمكانية تقنني اأحكام ال�رشيعة الإ�ضالمية، على اأن تقوم 
املرفقة.  املنهجية  للخطة  وفقًا  تعمل  متخ�ض�ضة  فنية  جلنة  بذلك 
التقا�ضي  درجات  فيه  تتماثل  موحد  ق�ضائي  نظام  و�ضع  ثانيًا: 

وتوحيد الإجراءات اأمام املحاكم يف الدول الأع�ضاء. )52( 
وكتتويج لتلك اجلهود �ضدر املر�ضوم الأمريي رقم 139 ل�ضنة 
ا�ضتكمال  على  للعمل  العليا  ال�ضت�ضارية  اللجنة  باإن�ضاء  1991م 

تطبيق اأحكام ال�رشيعة الإ�ضالمية. )53(

الفرع الثالث: التدرج يف تطبيق الشريعة يف مجهورية السودان. 

وقعت ال�ضودان حتت �ضيطرة الحتالل الجنليزي وطبقت فيه 
اجنلرتا القوانني الإجنليزية، ومل ي�ضتثن من ذلك اإل م�ضائل الأحوال 
املحاكم  اأمام  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  لأحكام  خ�ضعت  التي  ال�ضخ�ضية 
حتى  الزمن،  من  القرن  يقارب  ما  احلال  هذه  وا�ضتمرت  ال�رشعية، 
وبداأت  الإ�ضالمية،  الت�رشيعات  اأعلنت  حني  1983م،  عام  �ضبتمرب 
فبدوؤوا  الأ�ضلمة،  يف  التدرج  طريق  و�ضلكوا  احلياة  باأ�ضلمة  ال�ضودان 
باأ�ضلمة احلياة الجتماعية ب�ضن ت�رشيعات يف اجلنايات واملعامالت 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  والأمر  التقا�ضي  واأ�ضول  والإثبات، 
ثم اأ�ضلمة احلياة القت�ضادية، بالعودة اإىل نظام اقت�ضادي اإ�ضالمي، 
يقوم على الزكاة والتعامل الالربوي، حيث �ضدر قانون املعامالت 
ال�ضوداين ل�ضنة 1983م، وقانون العقوبات ال�ضوداين �ضنة 1983م، 
ومما هو جدير بالذكر ذلك التحّول ال�ضامل الذي ي�ضهده ال�ضودان يف 
جميع ت�رشيعاته طبقًا لأحكام ال�رشيعة الإ�ضالمية، ذلك اأن الد�ضتور 
لقوانني  الأ�ضا�ضي  امل�ضدر  هي  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  جعل  ال�ضوداين 
الإ�ضالمي  والفقه  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  م�ضدرية  ومعنى  الدولة، 
للت�رشيع هو تقنني اأحكام ال�رشيعة والفقه وو�ضعها يف �ضكل قانون 

اأو قوانني. )54(

األردنية  اململكة  يف  الشريعة  تطبيق  يف  التدرج  الرابع:  الفرع 
اهلامشية.

ق�ضم الد�ضتور الأردين ال�ضادر عام 1952م املحاكم اإىل ثالثة 
ق�ضم  كما  خا�ضة،  وحماكم  دينية،  حماكم  مدنية،  حماكم  اأنواع: 
املحاكم الدينية اإىل: املحاكم ال�رشعية الإ�ضالمية وجمال�ض الطوائف 
الأحوال  م�ضائل  يف  ال�رشعية  للمحاكم  جعل  وقد  الأخرى،  الدينية 
تطبق  اأن  على  ن�ض  كما  والدية،  والأوقاف  للم�ضلمني،  ال�ضخ�ضية 

املحاكم ال�رشعية يف ق�ضائها اأحكام ال�رشع ال�رشيف. )55( 

الولية  النظامية  املحاكم  الأردين  الد�ضتور  اأعطى  حني  يف 
اخت�ضا�ض  من  كان  ما  اإل  املجالت  جميع  يف  العامة  الق�ضائية 

املحاكم الدينية واملحاكم اخلا�ضة.)56(
قد  1946م  عام  ال�ضادر  الأردين  الد�ضتور  اأن  بالذكر  وجدير 
ت�رشين  اأول  يف  املن�ضورة  العثمانية  بالقوانني  العمل  على   )57( اأكد 
الثاين �ضنة 1914م، اأو قبل ذلك والقوانني العثمانية التي قبل نفاذ 
هذا الد�ضتور واأذيع باإعالن اأنها معمول بها بقدر ما ت�ضمح الأحوال 
تعدل  اأو  تلغ  ما مل  وبقدر  الها�ضمية  الأردنية  اململكة  بتطبيقها يف 
قوانني  بنفاذ  اإعالن  �ضدر  وقد  اململكة،  يف  بت�رشيع  القوانني  هذه 
وغريه  ال�رشعية،  املحاكمات  واأ�ضول  اجلزاء  قانون  مثل  عثمانية 
وتبقى هذه القوانني نافذة املفعول ما مل ي�ضدر تعديل لها اأو اإلغاء 
يف اململكة. )58( ول يخفى اأن كثريا من الت�رشيعات العثمانية كانت 
كمجلة  الإ�ضالمي  والفقه  الإ�ضالمية،  ال�رشيعة  اأحكام  من  م�ضتمدة 
وقانون  احلنفي  املذهب  من  �ضياغتها  متت  التي  العدلية،  الأحكام 

حقوق العائلة. )59( 
ويف عام 1977م �ضدر القانون املدين الأردين، وكان �ضدوره 
نقلة نوعية يف تقنني الفقه الإ�ضالمي، حيث ا�ضتمد هذا القانون من 
لأحكام  الرجوع  على  ن�ض  كما  مذاهبه،  باختالف  الإ�ضالمي  الفقه 
الفقه الإ�ضالمي، ثم ملبادئ ال�رشيعة يف امل�ضائل التي مل يرد فيها 
ن�ض فيه)60(، كما ن�ض على اعتماد قواعد علم اأ�ضول الفقه يف تف�ضري 

ن�ضو�ض القانون املذكور)61(.

املطلب الثالث

 اململكة العربية السعودية كنموذج معاصر لتطبيق الشريعة اإلسالمية 

الواقع  يف  فريدة  حالة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  ت�ضكل 
يف   - فيه  ابتعدت  الذي  الوقت  ففي  ال�رشيعة،  لتطبيق  املعا�رش 
حدود متفاوتة - كثري من الت�رشيعات والأنظمة يف كثري من البالد 
ال�ضعودية قد  العربية  اأن اململكة  اإل  ال�رشيعة  الإ�ضالمية عن تطبيق 
اأعلنت منذ تاأ�ضي�ضها اأ�ض�ضت احتكامها لكتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم)62(.
وقد قامت الدولة ال�ضعودية الأوىل على مرتكزات دعوة ال�ضيخ 
واإعادة  الإ�ضالم،  لأمر  جتديدا  كانت  التي  الوهاب  عبد  بن  حممد 
و�ضمولية  �ضليم  بتاأ�ضي�ض عقدي  الإ�ضالم  احلياة وفق منهج  لت�ضكيل 
لنظم احلياة كلها، وكان هذا حا�رشا يف وعي رجال الدولة ال�ضعودية 
الثانية بقيادة تركي بن عبد اهلل وابنه في�ضل، فلم تكتف مبلك جمرد 
العلم  وليقوم  واملجتمع  الدولة  حركة  لتوجه  الدعوة  اأعادت  واإمنا 

ال�رشعي بدوره يف تاأكيد ارتباط احلياة ب�رشيعة اهلل.)63(
عام  الريا�ض  ودخوله  العزيز  عبد  املوؤ�ض�ض  امللك  عهد  ومنذ 
عام  ال�ضعودية  العربية  اململكة  با�ضم  البالد  توحيد  ثم  1319هـ 
1351ه والدولة تلتزم بكتاب اهلل و�ضنة نبيه يف حكمها وتنظيماتها، 
فقد كان رحمه اهلل �ضديد التم�ضك بكتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم وتطبيق اأحكام ال�رشع تطبيقا ل هوادة فيه ول حماباة، 
وحماربة البدع واملنكرات، وكل مظاهر ال�رشك واأن�ضاأ هيئات لالأمر 
للن�ضح  التامة  ال�ضالحيات  باملعروف والنهي عن املنكر واأعطاها 
ال�ضعودية  واململكة  اليوم  اإىل  التاريخ  ذلك  ومنذ  والإر�ضاد)64( 
ويف  احلياة،  مرافق  جميع  يف  القراآن  ود�ضتورها  الإ�ضالم  نظامها 
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ال�رشيعة  اأحكام  اجلرمية  مكافحة  يف  و�ضلكت  القطاعات،  جميع 
والتطور  باملرونة،  تتميز  التي  الإ�ضالم  �رشائع  وطبقت  الإ�ضالمية، 
والقت�ضادية  الجتماعية  احلياة  جوانب  جميع  يف  كامال  تطبيقا 
 )65( والواجبات.  املنازعات ويف احلقوق  والف�ضل يف  الق�ضاء  ويف 
وقد �ضار اأبناء امللك عبد العزيز على هذا املنهج حيث جعلوا القراآن 
واخلارجية  الداخلية  �ضوؤونهم  حتكيم  يف  الأ�ضا�ضي  امل�ضدر  وال�ضنة 

كما تن�ض على ذلك جميع النظم ال�ضعودية. )66( 
اململكة  اإن  الواقعي:  والتطبيق  النظري  املنهج  بني  العالقة 
العربية ال�ضعودية تتبنى الإ�ضالم مبدئيا ب�ضفته دينها ومنهج حكمها 
ور�ضالتها الدعوية، واأنه على هذا التبني يقوم تطبيقها لل�رشيعة يف 
الكمال  التطبيق ميثل �ضفة  اأن هذا  اأحد يزعم  نظمها املختلفة، ول 
الع�ضمة، فهذا  اأحد يدعي له  املطلق املنزه عن اخلطاأ والنق�ض، ول 
التطبيق جهد ب�رشي يعرتيه النق�ض يف بع�ض اأو كثري من مفرداته 
يف اجتهاد مطبقه اأو �ضعفه اأو نتيجة �ضغوط الظروف املحيطة به اأو 
غري ذلك من العوار�ض، ومع ذلك تبقى اململكة ال�ضعودية الدولة التي 
تبنت التوجه الإ�ضالمي منذ ن�ضاأتها يف القرن الع�رشين واأنها ت�ضعى 

ملداخلة الع�رش وا�ضتثمار منجزاته من منطلق الدين وقواعده.)67( 

الفرع األول: الشريعة اإلسالمية يف النظام السياسي للمملكة العربية 
السعودية: 

ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  للحكم  الأ�ضا�ضي  النظام  جاء 
متوافقا مع كتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم، واأكد على 
الدولة كافة، وت�ضمن قواعد ذات قيمة  اأنظمة  اأحكامهما على  �ضمو 
العامة  وال�ضلطات  فيها  الدولة ونظام احلكم  �ضكل  د�ضتورية حددت 
ووظائفها وعالقتها ببع�ضها البع�ض ومرجعيتها، كما احتوى على 

احلقوق واحلريات العامة لالأفراد. )68( 
)اململكة  للحكم:  الأ�ضا�ضي  النظام  من  الأوىل  املادة  يف  جاء 
دينها  تامٍة،  �ضيادٍة  ذات  اإ�ضالميٌة  عربيٌة  دولٌة  ال�ضعودية  العربية 
عليه  اهلل  �ضلى  ر�ضوله  و�ضنة  تعاىل  اهلل  كتاب  ود�ضتورها  الإ�ضالم، 
و�ضلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعا�ضمتها مدينة الريا�ض(، وجاء 
يف املادة ال�ضابعة من هذا النظام: )ي�ضتمد احلكم يف اململكة العربية 
ال�ضعودية �ضلطته من كتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 
جاء  كما  الدولة(،  اأنظمة  وجميع  النظام  هذا  على  احلاكمان  وهما 
يف  احلكم  )يقوم  للحكم:  الأ�ضا�ضي  النظام  من  الثامنة  املادة  يف 
وامل�ضاواة  وال�ضورى  العدل  اأ�ضا�ض  على  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
اأن:  وفق ال�رشيعة الإ�ضالمية(، وجاء يف املادة ال�ضابعة ع�رشة على 
)امللكية وراأ�ض املال والعمل مقومات اأ�ضا�ضية يف النظام القت�ضادي 
اجتماعية  توؤدي وظيفة  للمملكة، وهي حقوق خا�ضة  والجتماعي 
والع�رشين:  ال�ضاد�ضة  املادة  يف  وجاء  الإ�ضالمية(  ال�رشيعة  وفق 
الإ�ضالمية(، وجاء يف  ال�رشيعة  وفق  الإن�ضان  الدولة حقوق  )حتمي 
ول  �ضخ�ضيٌة  )العقوبة  النظام:  هذا  من  والثالثني  الثامنة  املادة 
جرمية ول عقوبة اإل بناًء على ن�ٍض �رشعٍي اأو ن�ٍض نظامٍي ول عقاب 
اإل على الأعمال الالحقة للعمل بالن�ض النظامي(، وجاء يف املادة 
الثامنة والأربعني من النظام الأ�ضا�ضي للحكم: )تطبق املحاكم على 
الق�ضايا املطروحة اأمامها اأحكام ال�رشيعة الإ�ضالمية، وفقًا ملا دل 
عليه الكتاب وال�ضنة، وما ي�ضدره ويل الأمر من اأنظمٍة ل تتعار�ض 
مع الكتاب وال�ضنة(، ون�ضت املادة اخلام�ضة واخلم�ضون من النظام 
طبقًا  �رشعيًة  �ضيا�ضًة  الأمة  ب�ضيا�ضة  امللك  )يقوم  للحكم:  الأ�ضا�ضي 

لأحكام الإ�ضالم، وي�رشف على تطبيق ال�رشيعة الإ�ضالمية والأنظمة 
يف  وجاء  عنها(،  والدفاع  البالد  وحماية  للدولة  العامة  وال�ضيا�ضة 
املادة ال�ضابعة واخلم�ضني: )يعني امللك نواب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
جمل�ض  رئي�ض  نواب  يعد  ملكٍي،  باأمٍر  ويعفيهم  الأع�ضاء  والوزراء 
بالت�ضامن  م�ضئولني  الوزراء  مبجل�ض  الأع�ضاء  والوزراء  الوزراء 
ال�ضيا�ضية  والأنظمة  الإ�ضالمية  ال�رشيعة  تطبيق  عن  امللك  اأمام 
العامة للدولة(، وجاء يف املادة ال�ضابعة وال�ضتني: «تخت�ض ال�ضلطة 
يرفع  اأو  امل�ضلحة  يحقق  فيما  واللوائح  الأنظمة  بو�ضع  التنظيمية 
املف�ضدة يف �ضئون الدولة وفقا لقواعد ال�رشيعة الإ�ضالمية ومتار�ض 
وجمل�ض  الوزراء  جمل�ض  ونظامي  النظام  لهذا  وفقًا  اخت�ضا�ضاته 

ال�ضورى. )69(
وما تقدم من مواد ا�ضتمل عليها النظام الأ�ضا�ضي للحكم يدل 
ال�ضعودية  العربية  للمملكة  الت�رشيعية  ال�ضيا�ضة  على  و�ضوح  بكل 
جمالت  خمتلف  يف  الإ�ضالمية  لل�رشيعة  الحتكام  على  تقوم  التي 
احلياة �ضواء ما تعلق باحلكم والنظام ال�ضيا�ضي، وما يتعلق باجلانب 
الإن�ضان  وحقوق  واجلنائي،  والق�ضائي  والقت�ضادي  الجتماعي 
الدولة وموؤ�ض�ضاتها  اأن�ضطة  حيث كانت ال�رشيعة حاكمة على جميع 

واملجتمع مبختلف مرافقه. )70( 
القواعد  من  اأعلى  اململكة  يف  ال�رشعية  القواعد  اأن  ذلك 
القانونية، فاإذا كانت القواعد الد�ضتورية يف الدول جميعا هي اأعلى 
القواعد القانونية اإذ حتتل قمة الهرم يف تدرج القواعد القانونية فاإن 
القواعد ال�رشعية )الأحكام الواردة يف الكتاب وال�ضنة( حتتل املرتبة 
العليا يف هرم تدرج القواعد القانونية يف اململكة العربية ال�ضعودية 
ثم تليها القواعد الد�ضتورية، فهذه القواعد حتتل املرتبة الثانية، يف 
هرم تدرج القواعد القانونية، وبذا ل يجوز للقواعد الد�ضتورية الواردة 
يف النظام الأ�ضا�ضي للحكم والأنظمة الأخرى ذات املرتبة الد�ضتورية 
اأن تخالف القواعد والأحكام الواردة يف الكتاب وال�ضنة، اأو تتعار�ض 
�رشعية  قاعدة  وبني  د�ضتوري  ن�ض  بني  تعار�ض  ح�ضل  فاإن  معها 

يعمل بالقاعدة ال�رشعية ويهمل الن�ض الد�ضتوري. )71( 

الفرع الثاني: التنظيم )التقنني( يف اململكة العربية السعودية وأثره 
على تطبيق الشريعة

مببداأ  عمال  ن�ض  فيه  يرد  مل  فيما  الت�رشيع  ميلك  الأمر  ويل 
تكميلية  احلالة  هذه  يف  الأمر  ويل  ووظيفة  ال�رشعية،  ال�ضيا�ضة 
ذلك  �رشورة  خلدون  ابن  ويرى  الإ�ضالمي،)72(  للت�رشيع  بالن�ضبة 
حيث يقول:)فوجب اأن يرجع يف ذلك اإىل قوانني �ضيا�ضية مفرو�ضة 
ي�ضلمها الكافة وينقادون اإىل اأحكامها كما كان ذلك للفر�ض وغريهم 
من الأمم، واإذا خلت الدولة من مثل هذه ال�ضيا�ضة مل ي�ضتتب اأمرها، 

ول يتم ا�ضتيالوؤها(.)73( 
الدولة  مبقت�ضاها  ت�ضري  التي  ال�ضيا�ضية  الت�رشيعات  وهذه 
الأحكام  من  عليها  ويندرج  ال�رشعية،  ال�ضيا�ضة  باب  يف  تدخل 
اأهم  من  الع�رش  هذا  يف  هي  بل  ال�رشعية،  ال�ضيا�ضة  على  يندرج  ما 
اأبواب ال�ضيا�ضة ال�رشعية، وال�رشيعة تعطي لويل الأمر �ضلطة تقديرية 
لت�رشيف �ضوؤون الدولة ح�ضبما يقت�ضيه العدل وامل�ضلحة، �رشيطة األ 

يخالف روح الت�رشيع العامة ومقا�ضده الأ�ضا�ضية.
وقد دعت احلاجة ويل الأمر للتنظيم يف جمالت كثرية، ومعظم 
الإ�ضالمية  ال�رشيعة  اإما على قواعد  الأنظمة باململكة تقوم  م�ضادر 
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مع  تتعار�ض  ل  واأ�ضول  وقواعد  اأنظمة  على  اأو  مبا�رشة،  ب�ضورة 
قواعد ال�رشيعة)74( وقد جاءت الأنظمة ال�ضعودية موؤكدة ملا جاء يف 
النظام الأ�ضا�ضي للحكم، من التزام الكتاب وال�ضنة واأحكام ال�رشيعة 
الإ�ضالمية، كنظام جمل�ض ال�ضورى)75( الذي ن�ض يف مادته الأوىل: 
»عمال بقول اهلل تعاىل: {فبما رحمة من الل لنت لهم ولو كنت فظا 
غليظ القلب لنف�سوا من حولك فاعف عنهم وا�ستغفر لهم و�ساورهم 
ف الأمر فاإذا عزمت فتوكل على الل اإن الل يحب املتوكلي})76( 
واأمرهم  ال�سالة  واأقاموا  ا�ستجابوا لربهم  وقوله �ضبحانه: {والذين 
�سورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون})77( واقتداء بر�ضول اهلل �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم، يف م�ضاورة اأ�ضحابه وحث الأمة على الت�ضاور. ين�ضاأ 
جمل�ض ال�ضورى وميار�ض املهام املنوطة به وفقا لهذا النظام والنظام 
الأ�ضا�ضي للحكم ملتزما بكتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله، حمافظا على روابط 
منه:  الثانية  املادة  يف  وجاء  والتقوى  الرب  على  والتعاون  الأخوة 
واللتزام مب�ضادر  اهلل  العت�ضام بحبل  ال�ضورى على  )ين�ضاأ جمل�ض 
ال�ضالح  خدمة  على  املجل�ض  اأع�ضاء  ويحر�ض  الإ�ضالمي  الت�رشيع 

العام واحلفاظ على وحدة اجلماعة وكيان الدولة وم�ضالح الأمة(. 
ال�رشعية)78(:  املرافعات  نظام  من  الأوىل  املادة  ن�ضت  وقد 
على )تطبق املحاكم على الق�ضايا املعرو�ضة اأمامها اأحكام ال�رشيعة 
الإ�ضالمية؛ وفقًا ملا دل عليه الكتاب وال�ضنة، وما ي�ضدره ويل الأمر 
اإجراءات  يف  وتتقيد  وال�ضنة،  الكتاب  مع  تتعار�ض  ل  اأنظمة  من 
نظام  من  الأوىل  املادة  يف  وجاء  النظام(  هذا  يف  ورد  مبا  نظرها 
املعرو�ضة  الق�ضايا  على  املحاكم  )تطبق  اجلزائية)79(:  الإجراءات 
اأمامها اأحكاَم ال�رشيعة الإ�ضالمية؛ وفقًا ملا دل عليه الكتاب وال�ضنة، 
وال�ضنة،  الكتاب  مع  تتعار�ض  ل  اأنظمة  من  الأمر  ويل  ي�ضدره  وما 
وتتقيد يف اإجراءات نظرها مبا ورد يف هذا النظام( وجاء يف املادة 
الثالثة منه: )ل يجوز توقيع عقوبة جزائية على اأي �ضخ�ض اإل على 
بناًء  اإدانته  ثبوت  وبعد  نظامًا  اأو  �رشعًا  عليه  ومعاقب  اأمر حمظور 
رى وفقًا للوجه ال�رشعي(، وجاء يف  على حكم نهائي بعد حماكمة جتجُ
الإجراءات اجلزائية:  املائة من نظام  والثمانني بعد  الثامنة  املادة 
)كل اإجراٍء خمالٍف لأحكام ال�رشيعة الإ�ضالمية، اأو الأنظمة امل�ضتمدة 
منها يكون باطاًل( وجاء يف املادة الأوىل بعد املائتني منه: )ينق�ض 

احلكم اإن خالف ن�ضًا من الكتاب، اأو ال�ضّنة، اأو الإجماع(.)80(
ق�ضايا  كل  يف  الأحكام  مرجعية  اأن  على  تدل  املواد  وهذه 
احلياة يف اململكة اإىل كتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 
واأنهما حاكمان على جميع اأنظمة الدولة، كما اأنهما حاكمان على 
الأمر،  ويل  بها  يقوم  التي  والإجراءات  والت�رشفات  الأحكام  جميع 
التي  الأنظمة  اأن  كما  الدولة،  يف  املختلفة  والإدارات  واحلكومة 
وواجبة  ملزمٌة  وال�ضنة  الكتاب  مع  تتعار�ض  ول  الإمام  ي�ضعها 
التطبيق،)81( ذلك اأن �ضن الأنظمة يدخل يف باب ال�ضيا�ضة ال�رشعية، 
فاإن وجد الإمام يف تنظيِم جماٍل معنٍي جلَب م�ضلحٍة اأو دفَع مف�ضدٍة 
فاإنه ي�ضع نظامًا ي�ضبط هذا املجال، ومبا ل يخالف الكتاب وال�ضنة، 
واإن وجد امل�ضلحة على ترك التنظيم فله ذلك اأي�ضا، ويف كل احلالت 

فال�رشيعة الإ�ضالمية حاكمٌة على النظام ل حمكومٌة له. 
الفرع الثالث: تطبيق الشريعة يف اململكة العربية السعودية 

ومتطلبات العصر

ميثل التطوير املنا�ضب مقوما مهما من املقومات التي قامت 
عليها الدولة ال�ضعودية، وهذا التطور يعد �رشورة ملحة، ذلك اأن الدول 

بحاجة اإىل تطوير �ضامل يف خمتلف جوانب احلياة، لأن التطور �رشيع، 
والعامل املعا�رش يزداد تطورا ب�ضكل �رشيع، ومن امل�ضكالت املاثلة 
النموذج  الإ�ضالمي هو  العامل  اأمام  التطور املاثلة  اأن منوذج حركة 
للتطور، وهذا غري �ضحيح  نف�ضه كنموذج مثايل  يقدم  الذي  الغربي 
الغربي خمتلف عن  التمدن  فيها  التي ظهر  املجتمعات  لأن طبيعة 
م�ضتقال  منوذجا  يقت�ضي  الذي  الأمر  الإ�ضالمية  املجتمعات  طبيعة 
يف التطور والنهو�ض يجمع بني مقومات املجتمع الإ�ضالمي، وياأخذ 

بنا�ضية التمدن بغ�ض النظر عن م�ضدره)82( 
الإ�ضالمي يف  العامل  اأقطار  احلداثة يف  وحينما قامت �ضولة 
العلمانية  ب�ضورتها  الع�رشين  القرن  من  وال�ضتينيات  اخلم�ضينيات 
املق�ضية للدين عن احلياة الجتماعية، اأو ب�ضورتها املحاربة للدين 
كانت  احلداثة  عن  العرثة  حجر  باعتباره  احلياة،  جمالت  كل  يف 
بال�رشيعة،  مت�ضكها  ب�ضبب  اململكة  اإىل  توجه  حادة  كثرية  �ضهام 
وتبنيها له، وتتهمها بالرجعية والتخلف، ومل تكن هذه احلملة لتفت 
اأو متنعه  بالإ�ضالم  تثنيه عن مت�ضكه  اأو  العزيز  امللك عبد  يف ع�ضد 
من ال�ضعي نحو التقدم والنهو�ض، حيث يقول ردا عليهم: )اأما الدين 
عليه  اهلل  �ضلى  حممد  ل�ضان  على  اهلل  اأنزل  مما  �ضيئا  اأغري  ل  فواهلل 
و�ضلم، ول اأتبع اإل ما جاء به، وليغ�ضب علينا من �ضاء، واأما الأمور 
الع�رشية التي تعيننا وتفيدنا ويبيحها دين الإ�ضالم فنحن ناأخذها 
ونعمل بها ون�ضعى يف تعميمها ول مدنية اأح�ضن من مدنية الإ�ضالم(

 )83(

وتابع  وال�ضنة  القراآن  على  واعتمادها  دولته،  اإميانية  فاأعلن 
موقفه  وكان  امل�ضدرين،  هذين  بتعاليم  ملتزمة  لتبقى  �ضوؤونها 
لفل�ضفاتها  راف�ضا  كان  فقد  الغربية،  للفل�ضفات  نظرته  يف  متوازنا 
من  الإ�ضالم  به  جاء  ما  باأن  متيقنا  ال�ضالة،  ونظرياتها  امللحدة 
ت�ضور للوجود وت�رشيع للحياة هو احلق وبه امل�ضلحة ونه�ضة الأمة. 
ومعرتفا يف الوقت نف�ضه باأن ما حققه الغرب من اإجناز تكنولوجي 
ويناف�ضوهم  به  ياأخذوا  اأن  امل�ضلمني  على  ينبغي  تفوق  جانب  يعد 
فيه، وباأن لديهم يف جمال تنظيم احلياة اأفكارا وم�ضالك اجتماعية 
النا�ض، ولقد عانى يف هذا املجال)التعامل  �ضحيحة فيها م�ضالح 
مع احل�ضارة الغربية( يف جمتمع كان منغلقا على نف�ضه فلم ي�ضتجب 
من  عانى  كما  الإيجابية،  الزاوية  من  حتى  معها  التفاعل  لطلب 
الإ�ضالم  ملنهج  املخالفة  اأو  امللحدة  الغرب  لفل�ضفة  الراف�ض  موقفه 
يف ظل عامل يحيط به واقع حتت ال�ضتعمار الغربي واأغلب من يقوده 
فكريا من اأبنائه اأنا�ض خدعهم وهج تلك احل�ضارة فنفروا من دينهم 

ونفروا النا�ض من كل ملتزم بالدين حمتم بظالله. )84(
بي  اجلمع  الل ف  رحمه  العزيز  عبد  امللك  اأبناء  �سار  وقد 
وبي  ومبادئه،  وقيمه  بالإ�سالم  التم�سك  على  القائمة  الأ�سالة 

املعا�رشة، واملتمثلة مبواكبة الع�رش ف خمتلف جمالت احلياة:
الق�ضاء . 1 اململكة  اأولت  والتنظيمي:  الق�ضائي  املجال  يف 

ق�ضائيا  نظاما  ال�ضعودية  العربية  اململكة  واأ�ض�ضت  ق�ضوى  اأهمية 
اأنه  اإل  �رشعية،  مرجعيته  فكانت  واملعا�رشة،  الأ�ضالة  بني  جمع 
ا�ضتفاد من جميع املعطيات املعا�رشة يف جمال التنظيم الق�ضائي 

والإجراءات الق�ضائية. )85( 
تعاىل . 2 اهلل  من  نعمة  الأمن  كان  ملا  الأمني:  اجلانب  يف 

الفرد  �ضعيد  على  اأ�ضا�ضيا  مطلبا  وكان  خلقه،  على  به  اهلل  امنت 
اأ�ضا�ضية  واملجتمع، وعلى �ضعيد الدول، وكان عامال مهما ودعامة 
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د. عبد املهدي "محمد سعيد" أحمد العجلونيالتدرج في تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في الفقه السياسي اإلسالمي، وتطبيقاته املعاصرة

للتنمية والتقدم والرخاء، ول يتحقق الأمن على وجه الكمال اإل �ضعر 
الأ�ضعدة،  خمتلف  ويف  املجالت  جميع  يف  حقيقة  بوجوده  املرء 
�ضيا�ضيا واقت�ضاديا واجتماعيا ونف�ضيا)86( كان من واجبات الدول 
الذي جعل  الأمر  ال�ضرتاتيجية حلماية املجتمع،  البحث عن اخلطط 
الرغم  اهلل، وعلى  الأمر حفظهم  بارزة عند ولة  الأمن يحتل مكانة 
ال�ضعودي قد  اأن املنظم  اإل  الهائل يف مو�ضوع اجلرمية  التطور  من 

واكب هذا التطور.
الإ�ضالمية . 3 الهوية  تظهر  للمجتمع:  العام  املظهر  يف 

للمجتمع ال�ضعودي النابعة من مبادئ الإ�ضالم وقيم وعادات وتقاليد 
املجتمع ال�ضعودي، فال يظهر فيه ما نراه يف غريه من املجتمعات 
على  املحافظة  مع  �رشعية،  وخمالفات  و�ضفور  تربج  من  الأخرى 
�ضعائر الإ�ضالم، حيث يتوافق يف هذه الق�ضية رغبة ال�ضعب ال�ضعودي 
امل�ضلم مع ما ي�ضنه الإمام من اأنظمة ت�ضهم يف املحافظة على الوجه 

الإ�ضالمي للمملكة.)87( 
ال�ضعودي . 4 القت�ضاد  �ضهد  فقد  القت�ضادي:  املجال  يف 

عائدات  بني  ما  والإنتاج  الدخل  م�ضادر  لتنوع  وذلك  كبريا  تطورا 
حتت�ضن  حيث  وال�ضياحي،  والزراعي  ال�ضناعي  والن�ضاط  النفط، 
اململكة اأكرب �رشكة لإنتاج الزيوت و�ضوائل الغاز الطبيعي يف العامل 
ال�ضناعية والريا�ضية، ومدن الت�ضالت.  الكثري من املدن  واأ�ض�ضت 

)88(

الإ�ضالم: . 5 خلدمة  والعمل  والإ�ضالمي  العربي  الت�ضامن 
وبجهودها  اليوم،  اإىل  التاأ�ضي�ض  منذ  ال�ضعودية  ال�ضيا�ضة  ركائز  من 
املوؤمتر  ومنظمة  الإ�ضالمية،  القمم  موؤمترات  انبثقت  املباركة 
العامل  ورابطة  العاملية،  الإ�ضالمية  الإغاثة  وهيئة  الإ�ضالمي، 
الإ�ضالمي، وتاأ�ض�ضت م�ضاجد ومراكز تنت�رش يف ربوع العامل، وقدمت 
واأ�ض�ضت مطبعة امل�ضحف  لل�ضعوب املت�رشرة،  امل�ضاعدات والإغاثة 
ال�رشيف، ويعود للمملكة بعد اهلل تعاىل الف�ضل يف ن�رش عقيدة ال�ضلف 
الفكرية  التيارات  من  النا�ض،  عقائد  وت�ضحيح  العامل،  ربوع  يف 
الدرا�ضية،  املنح  وقدمت  الإ�ضالمية،  اجلامعات  فاأن�ضاأت  املنحرفة، 
واأ�ض�ضت املراكز واملعاهد، ودعمت الأقليات امل�ضلمة، وغري ذلك من 

الأن�ضطة التي ل ح�رش لها. )89(
ولو اأردنا اأن ن�ضتق�ضي جمالت التحديث والتطوير يف اململكة 
والري،  والزراعة  الإدارة  يف  التحديثات  ومنها  املقام،  بنا  لطال 
للمزارعني،  الدعم  وتقدمي  الآبار،  وحفر  الزراعية،  الآلت  وتوفري 
يف  والتحديثات  امل�ضارف،  والنقد  املايل،  والنظام  والتجارة، 
و�ضن  وال�ضحة،  واخلدمات،  املوا�ضالت  الجتماعي،وقطاع  املجال 
والتعليم  الطبية،  الكوادر  وتدريب  ال�ضحي،  للقطاع  التنظيمات 
والأمن  والق�ضاء  والدبلوما�ضي  الثقايف  اجلانب  يف  والتحديث 

والدفاع، وغريها من املجالت. )90(

اخلامتة
التي  والتو�سيات  النتائج  اأهم  اأقدم  البحث  هذا  ختام  ف 

تو�سلت لها: 
الأ�ضل وجوب تطبيق ال�رشيعة الإ�ضالمية كاملة، والتدرج . 1

حكم ا�ضتثنائي يخت�ض ببع�ض الظروف والأحوال التي ي�ضوغ فيها 
ترك العمل ببع�ض اأحكام ال�رشيعة والتدرج فيها من باب ال�رشورة، 

وال�رشورة تقدر بقدرها، ولي�ضت قاعدة عامة.

اأق�ضام التدرج: التدرج يف البيان، وهو بيان الأحكام . 2 من 
ال�رشعية للنا�ض �ضيئًا ف�ضيئًا لتتم معرفتهم وا�ضتيعابهم لها واإدراكهم 
حلقيقتها، والتدرج فيها من الأي�رش اإىل ما يليه، ومن ال�ضهل اإىل الأ�ضد 
التدرج ل  النوع من  اإىل ما بعد عنهم، وهذا  القريب لأذهانهم  ومن 

اإ�ضكال فيه.
اأنظمة . 3 يف  ال�رشعية  الأحكام  و�ضع  التدرج:  اأق�ضام  من 

الأنظمة والقوانني  وقوانني لالنتقال بالأمة واملجتمع والدولة من 
من  امل�ضتمدة  والقوانني  الأنظمة  اإىل  عمليا  واملطبقة  الو�ضعية 
ال�رشيعة ال�ضمحة لي�ضود دين اهلل و�رشعه، يف التعامل و�ضائر �ضئون 

احلياة، وهو مو�ضوع البحث.
بل . 4 حال،  كل  يف  ممنوعا  لي�ض  التدرج  اأن  الباحث  يرى 

عليه  ا�ضتقرت  ما  بغري  واأحكامه  اهلل  دين  يف  القول  هو  املمنوع 
الأحكام عند وفاة النبي عليه ال�ضالة وال�ضالم، وتبليغ دين اهلل تعاىل 
على احلال التي ا�ضتقر عليها عند وفاة النبي عليه ال�ضالة وال�ضالم، 
اأحكام  ل يعنى تكليف النا�ض-حكاما وحمكومني- بتطبيق جميع 
العوائق  الكثري من  فهناك  املتعذر،  فهذا من  واحدة،  دفعة  ال�رشيعة 
التي حتول دون التطبيق الكامل لل�رشيعة، وهذا يقت�ضي القول بجواز 
التدرج يف التطبيق مع مراعاة �ضوابطه ال�رشعية، وهي: اأن ل يكون 
واأن  بال�رشورة،  الدين  من  معلوما  كان  وما  العقيدة  يف  التدرج 
يتعذر التطبيق الفوري، فاإن كان التطبيق الفوري ممكنا فال يجوز 
التدرج، والعتقاد اجلازم بوجوب تطبيق ال�رشيعة كاملة عند القدرة، 
ووجوب نهو�ض العلماء بو�ضع خطوات مدرو�ضة لتاأمني النجاح اأول 
ال�رشعية  الأحكام  بيان  يف  بواجبهم  ونهو�ضهم  ثانيا،  وال�ضتمرار 

للنا�ض �ضيئا ف�ضيئا. 
يف . 5 طيبة  خطوات  الإ�ضالمية  الدول  من  كثري  خطت 

على  ين�ض  امل�رشي  فالد�ضتور  ال�رشيعة،  تطبيق  يف  التدرج  م�ضاألة 
ومبادئ  الر�ضمية،  لغتها  العربية  واللغة  الدولة،  دين  الإ�ضالم   » اأن: 
الكويتي  والد�ضتور  للت�رشيع،  الرئي�ض  امل�ضدر  الإ�ضالمية  ال�رشيعة 
ين�ض يف مادته الثانية على اأن: دين الإ�ضالم وال�رشيعة الإ�ضالمية 
م�ضدر رئي�ض للت�رشيع، والد�ضتور ال�ضوداين جعل ال�رشيعة الإ�ضالمية 
ال�رشعية  املحاكم  وتطبق  الدولة،  لقوانني  الأ�ضا�ضي  امل�ضدر  هي 
حدود  يف  ال�رشيف  ال�رشع  اأحكام  الها�ضمية  الأردنية  اململكة  يف 
قانونا  و�ضعت  وقد  ال�ضخ�ضية،  الأحوال  م�ضائل  وهو  اخت�ضا�ضها، 
اأحكام املعامالت والعقود م�ضتمدا من الفقه الإ�ضالمي  مدنيا ينظم 
وقواعده، لكن هذه التجارب يف تطبيق ال�رشيعة مل تكتمل ومل تف�ض 

اإىل التطبيق الكامل لل�رشيعة. 
جاء النظام الأ�ضا�ضي للحكم يف اململكة العربية ال�ضعودية . 6

متوافقا مع كتاب اهلل و�ضنة ر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم، واأكد على 
الأنظمة  بقية  وجاءت  كافة،  الدولة  اأنظمة  على  اأحكامهما  �ضمو 

املنبثقة عنه كذلك.
ميلك ويل الأمر الت�رشيع فيما مل يرد فيه ن�ض عمال مببداأ . 7

ال�ضيا�ضة ال�رشعية، وقد دعت احلاجة ويل الأمر للتنظيم يف جمالت 
الإ�ضالمية  ال�رشيعة  قواعد  على  اإما  تقوم  الأنظمة  وهذه  كثرية، 
مع  تتعار�ض  ل  واأ�ضول  وقواعد  اأنظمة  على  اأو  مبا�رشة،  ب�ضورة 

قواعد ال�رشيعة.
ا�ضتطاعت اململكة العربية ال�ضعودية مع مت�ضكها بال�رشيعة . 8

خمتلف  يف  النه�ضة  باأ�ضباب  والأخذ  الع�رش  مواكبة  الإ�ضالمية 
جمالت احلياة، واأ�ضبحت منوذجا يقتدى به يف هذا املجال.
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التوصيات:
�رشيعة . 1 اإىل  يعودوا  اأن  امل�ضلمني حكاما وحمكومني  على 

واأن  بينهم يف خمتلف جوانب حياتهم،  واأن يجعلوها حكما  ربهم، 
يبدوؤوا بالتطبيق العملي لالإ�ضالم، وفق ال�ضوابط ال�رشعية التي من 
يطيقون،  ل  مبا  النا�ض  تكليف  وعدم  والعنت،  احلرج،  رفع  اأهمها 
وميكنهم القتداء بالنموذج ال�ضعودي يف تطبيق ال�رشيعة، فالتجربة 
ال�ضعودية يف تطبيق ال�رشيعة جتربة �ضاحلة للبناء عليها والقتداء 

بها وتبنيها يف الدول الإ�ضالمية.
�رشورة و�ضع خطة عمل ذات مراحل لالنتقال باملجتمع . 2

حكاما  الأمة  و�ضعها  يف  ت�ضرتك  الإ�ضالم،  اإىل  العلمانية  من 
وحمكومني، ودعوة النا�ض وتعليمهم اأحكام ال�رشيعة، وتهيئة املناخ 
والرتبوية  والجتماعية  الأ�رشية  الأو�ضاع  بتعديل  والبدء  املالئم، 
على  والعمل  الإ�ضالم،  لتعاليم  املخالفة  والإعالمية  والقت�ضادية 
لل�رشيعة  الكامل  التطبيق  دون  حتول  التي  العوائق  جميع  اإزالة 

الإ�ضالمية. 
للبالد . 3 ممثلني  امل�ضلمني  علماء  من  جلنة  تكليف  �رشورة 

الإ�ضالمية كافة تتفرغ لإجناز تقنني موحد ملجالت ال�رشيعة كافة.

اهلوامش:
الزبيدي، تاج العرو�ض ج1، �ض63، ابن منظور، ل�ضان العرب، ج8،�ض157.. 1

ال�رشيعة . 2 تطبيق  اآثار  الزاحم،   ،19/306،308 الفتاوى  تيمية،  ابن 
ال�رشيعة،  لدرا�ضة  املدخل  زيدان،   .12 �ض  اجلرمية،  منع  يف  الإ�ضالمية 
�ض 39، القطان، وجوب حتكيم ال�رشيعة، �ض9، الزبيدي، تطبيق ال�رشيعة 
 ،101 �ض  احلياة،  يف  واآثاره  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  الإ�ضالمية 
الإ�ضالم  ع�ضقي،   ،14 �ض  م�رش،  يف  ال�رشيعة  تطبيق  درا�ضة  املر�ضفاوي، 

ومقت�ضيات الع�رش، �ض 249.

تيمية، . 3 ابن   ،3 �ض  الدينية،  والوليات  ال�ضلطانية  الأحكام  املاوردي، 
اخلالفة،  فقه  يف  الوجيز  ال�ضاوي،  د.�ضالح   ،10 �ض  وامللك،  اخلالفة 
�ض18، التدرج يف تطبيق ال�رشيعة و�رشورته يف الإ�ضالح املن�ضود، جملة 
ال�رشيعة والدرا�ضات الإ�ضالمية، جامعة الكويت، �ض 464، العجلوين، تقنني 

الأحكام ال�رشعية وتاأثريه على مكانة الن�ض ال�رشعي، 449.

4 . ،13 �ض  ال�رشيعة،  حتكيم  ال�ضاوي،  �ض47،  ال�ضيادة،  نظرية  ال�ضاوي، 
�ضاكر، حكم اجلاهلية، 10 - 19، 27 - 45، مل اأتو�ضع يف ذكر اأدلة وجوب 
اإِىَل  َتَعاَلْوا  ْم  َلهجُ ِقيَل  تعاىل: {َواإَِذا  قوله  لظهورها، ومنها  ال�رشيعة  تطبيق 
اإَِذا  َفَكْيَف  وًدا  دجُ َعنَك �ضجُ دُّوَن  َي�ضجُ َناِفِقنَي  امْلجُ َراأَْيَت  وِل  �ضجُ الرَّ َواإِىَل  جُ  اهللَّ اأَنَزَل  َما 
اإِلَّ  اأََرْدَنا  اإِْن   ِ ِباهللَّ وَن  َيْحِلفجُ َجاوؤجُوَك  مَّ  ثجُ اأَْيِديِهْم  َمْت  َقدَّ ا  مِبَ يَبٌة  �ضِ م مُّ اَبْتهجُ اأَ�ضَ
وَن  وؤِْمنجُ َك َل يجُ اإِْح�َضاًنا َوَتْوِفيًقا}الن�ضاء 60 - 61، وقوله تعاىل: {َفاَل َوَربِّ
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