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Abstract 

This research is about the effect of text meaning on the constitutional rule that related to 

the Islamic Sharia principles.The Islamic Sharia principles are the source of legislation in 

the Arab constitutions. It will also look in the impact of this constitutional rule on 

organizing the principle of equality among citizens in various fields; equality in front of 

the law and judicature, and equality in rights and freedoms.In particular, this research 

highlights how the impact of text on the constitutional rule affects on organizing the 

equality between Muslim and non-Muslim citizens, also between men and women of 

Muslim citizens.Thus, this research has been split into four topics that addressed 

respectively as follows: First, what is Islamic Sharia and Legislation in Islamic Fiqh 

(doctrine). Second, the semantics of multiple formulations of the Islamic Sharia principle 

as a source of legislation in the constitution. Third, the principle of equality in both, the 

Islamic Sharia and the positive law. Finally, the impact of the text on the Islamic Sharia 

principle of Arab constitutions in organizing the equality principle among citizens.   

The research concluded with set of results that can be summarized as follows:  

Every formula that has been used in the constitutional rule of the Islamic Sharia principle 

in the Arabic countries has a different semantics and results that lead to different 

obligations in the way of organizing the equality principle in the legislative bodies either 

in constitution's document or in ordinary laws. Also, the research concluded that the 

Islamic Sharia as a public principle doesn't conflict with the positive law in recognizing 

the equality principle among citizens in different fields, but the conflict is in the 

understanding and application of some fields of equality among citizens in different 

religions and genders.The researcher came with set of recommendations including 

clarifying wording of the text that related to the Islamic Sharia principle in the Arab 

constitution rules. These clarifications should prevent any other interpretations. 

In addition, the researcher suggested to adopt this formula: the original principles of 

Islamic Sharia is the main source of legislation. Also, formulations of equality principle 

among citizens in all its manifestations in the constitutions must be consistent with the 

original Islamic Sharia principle. Also, all the texts that related to the equality among 

citizens, and between men and women should included the sentence "with no conflict 

with the original Islamic Sharia principles". 

 غزة -اجلامعة اإلسالمية كلية الشريعة والقانون*
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 ملخص البحث
يع يف يتناول البحث موضوع داللة النص على القاعدة الدستورية املتعلقة مببادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشر 

ساواة أما  ، وأثر هذه القاعدة على تنظيم مبدأ املساواة بني املواطنني يف اجملاالت املختلفة؛ املالدساتري العربية
. وبشكل خاص يسلط البحث الضوء على أثر النص راتالقانون، املساواة أما  القضاء، املساواة يف احلقوق واحل

 املواطنني رجال والنساء منال وبني ،املسلمني وغري املسلمني املواطنني على هذه القاعدة يف تنظيم مبدأ املساواة بني
 .املسلمني
ماهية الشريعة اإلسالمية والتشريع البحث إىل أربعة مباحث تناولنا فيها على التوايل؛ ولذلك قد مت تقسيم       

يف الفقه اإلسالمي، ودالالت الصياغات املتعددة لقاعدة مبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع يف الدستور 
النص على مبادئ الشريعة االسالمية  أثرومكانتها، ومبدأ املساواة يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، وأخرياً 

 يف الدساتري العربية يف تنظيم مبدأ املساواة بني املواطنني.
وقد خلص البحث إىل جمموعة من النتائج واليت ميكن إمجاهلا أبن كل صيغة من الصياغات املختلفة 

هلا دالالت ونتائج  العربية، دة الدستورية املتعلقة مببادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع يف الدساتريقاعلل
يف طريقة تنظيمها ملبدأ املساواة سواء يف وثيقة  التشريعية اهليئاتقعة على خمتلفة، تؤدي إىل اختالف االلتزامات الوا

أن الشريعة اإلسالمية كمبدأ عا  ال تتعارض مع القانون  إىل الدستور أو يف القوانني العادية. كما خلص البحث
 أيضا مع القانون الوضعي يف ، ولكنها ختتلفيف اجملاالت املختلفة املساواة بني املواطننيبدأ رار مبالوضعي يف اإلق

 بني مجيع املواطنني على اختالف اداهنم واجناسهم.ض من جماالت املساواة بع فهم وتطبيق
مبادئ الشريعة  عدةصياغة املتعلقة بنص قاوقد أوصى الباحث مبجموعة من التوصيات أمهها توضيح ال      

املبادئ األصلية : مبا ال يدع جمااًل للتفسريات املختلفة له، واقرتح الباحث تبين صيغة اإلسالمية يف الدساتري العربية
ظاهره تكون صياغات مبدأ املساواة بني املواطنني بكافة م. وكذلك أن للشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع

ملبادئ األصلية للشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع، مع م مع املادة املتعلقة ابنسجت العربية، يف الدساتري
ضرورة أن تتضمن كافة النصوص املتعلقة ابملساواة بني املواطنني، وكذلك بني الرجل واملرأة، عبارة مبا ال يتعارض 

 مع املبادئ األصلية للشريعة اإلسالمية. 
 

 مقدمة:
 سدة احلكم يفالوصول إىل ، ةاالسالمي واحلركات االحزاببعض من  تاستطاع ،املاضية خالل السنوات القليلة

العمل على وضع  األمر الذي استدعى ،شهدهتا تلك الدول ثوارات شعبية وذلك نتيجة ،الدول العربية عدد من
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ى عل ، وذلككافة  هاواطنيق العدالة االجتماعية ملحتقو  ،احلقوق واحلراتو  احرتا  القانون دساتري جديدة تكفل
 أساس مبدأ املساواة فيما بينهم.

حول طريقة صياغة بعض القواعد الدستورية العامة ضمن هذه الدساتري، وبشكل  يف حينه اثر اجلدل وقد   
الشريعة  صياغتها مبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع، وهل تكونبادئ خاص القاعدة الدستورية املتعلقة مب

 من مصادر درأ  مص ،ي للتشريعمصدر رئيس، أ  للتشريع املصدر الرئيسي ، أ ملصدر الوحيد للتشريعاإلسالمية ا
  لالحقة؟.ا وما أتثري الصياغات املختلفة هلذه القاعدة على بقية قواعد الدستور وعلى القوانني العادية ،التشريع
 ًا بتوضيح املقصود بداللة النص على، ونقو  أيضاول االجابة على هذا التساؤلهذا البحث سنحيف        
تفصيالت مفهو  مبدأ املساواة يف  نوضحبصياغاهتا املختلفة، كذلك  تشريعلل مصدركالشريعة اإلسالمية   مبادئ

على اختالف  بني املواطنني على اجلوانب املتعلقة ابملساواة المية والقانون الوضعي، مع الرتكيزسالشريعة اال
  .ء ويف احلقوق واحلراتأما  القانون والقضا ك، وذلاجناسهم وأداهنم

 أمهية البحث:
اليت  القواعد الدستورية العامة توىل وضعالدساتري هي اليت ت يف كون أمهية إعداد هذا البحث تكمنبشكل عا  

ياسية الس موانتماءاهت معلى اختالف توجهاهت ،للشعوب حتدد االجتاهات السياسية واالجتماعية واالقتصادية العامة
سواء احلكومية منها أو الفردية، وابلتايل  ،واليت جيب أن تعمل يف نطاقها وجوه النشاط املختلفة يف الدولة ،والدينية

املكونة للنظا  السياسي هلذه الدولة أو  ،رضا وقبول من خمتلف شرائح اجملتمع جيب أن تنال هذه القواعد العامة
رضا من االشخاص الذين يتولون عملية تطبيق وتنفيذ قواعده ، كما جيب أن تكون هذه القواعد حمل تلك

  الدستورية.
احلقوق واحلرات أما  القانون ويف  مبدأ املساواةتبين  أمهية اعداد هذا البحث يف كون وبشكل خاص تكمن     

وتطورها يف  ابت يعد مقياسًا على مدى رقي وحداثة هذه الدول ،كافة  واطنيهامل وااللتزا  به يف دساتري الدول
   احرتا  شعوهبا ومواطنيها.

 ف البحث:اهدأ
 يهدف البحث بشكل أساسي إىل اآليت:

وفق املفهو   داهنمعلى اختالف أجناسهم وأ مبدأ املساواة بني املواطننيبيان موقف الشريعة اإلسالمية من ت  -1
 .ةها الوضعيينناو يف ق م الدميقراطية احلديثةالنظ االتفاقيات واملواثيق الدولية، والذي أتخذ به غالبية الذي تتبناه

تبيان أوجه االتفاق واالختالف يف فهم مبدأ املساواة أما  القانون ويف احلقوق واحلرات وبني الرجل واملرأة،  -2
 وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي.
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ميكن تبنيها يف دساتري  صدر للتشريع،واضحة لقاعدة مبادئ الشريعة اإلسالمية كمقانونية  ةصيغ اقرتاح -3
 بادئاملمبدأ املساواة أما  القانون ويف احلقوق واحلرات بني املواطنني، مبا ال يتعارض مع تكفل   الدول العربية

 لشريعة اإلسالمية ويتفق مع القانون الوضعي.االصلية ل
 مشكلة البحث: 

 تشريعالشريعة اإلسالمية كمصدر رئيسي لل مبادئ البحث يف استيضاح داللة النص على مشكلةتتلخص 
احلقوق ويف  نظيم وصياغة مبدأ املساواة أما  القانونت عربية، وأثرها يفيف دساتري الدول ال بصياغاهتا املختلفة

 حساسية يف دساتري الدول العربيةدة من القضاا األكثر ، حيث تعد هذه املسألة واحالرجل واملرأةوبني  واحلرات
 .املكونة جملتمعاهتا ع االجتاهاتترضي مجيطلب صياغة واليت تت

 أسئلة البحث:
الشريعة اإلسالمية كمصدر رئيسي للتشريع، عائقاً أما  تبنيه  مبادئ لقاعدة هل يشكل تبين الدساتري العربية -أوالا 

 أيضاً ملبدأ املساواة جلميع املواطنني أما  القانون ويف احلقوق واحلرات؟.
ص على مبدأ املساواة أما  القانون والقضاء، ويف احلقوق واحلرات بني املواطنني على اختالف هل الن -اثنياا 

 يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؟. رأة، يف الدساتري العربيةاداهنم، وبني الرجل وامل
احلرات، بني مجيع هل هناك امكانية لصياغة دستورية عامة ملبدأ املساواة أما  القانون ويف احلقوق و  -اثلثاا 

املواطنني وبني الرجل واملرأة، تتفق مع مفهومها وفق القانون الوضعي ومبا ال يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية  
 كمصدر رئيس للتشريع؟.

 فرضيات البحث:
 :، وهيابطةمرت  كلة البحث فإننا ننطلق من ثالث فرضياتاتساقاً مع مش

مببادئ الشريعة االسالمية يف الواثئق الدستورية تبعا للصياغة املعتمدة ختتلف داللة ومكانة النص املتعلق  -1
 فيها.

يتوقف مدى التزا  املشرع يف اقراره  ملبدأ املساواة بني املواطنني على اطالقه من عدمه، يف كل من  -2
الدستورية الوثيقة الدستورية أو التشريعات العادية، تبعا للصياغة اليت يعتمدها يف الدستور لنص القاعدة 

 املتعلقة مببادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع.
يتفق مع مبادئ  ،القانون الوضعييف  احلقوق واحلراتيف و  والقضاء أما  القانون املساواةمبدأ  تنظيمن ا -3

يف بعض لمني وغري املسلمني ابستثناء القضاا املتعلقة ابملساواة بني املس، االصلية الشريعة اإلسالمية
 ظائف العامة، وبني الرجل واملرأة يف جمال األحوال الشخصية.الو 
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 منهجية البحث:
 يف هذا البحث سيتم استخدا  كل من املنهج الوصفي التحليلي، واملنهجني االستقرائي واالستنباطي، وذلك من

لنسبة لنصوص ، ومكانتها ابا املختلفةخالل بيان وحتليل قاعدة الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع بصياغته 
الدستور ذاته ونصوص التشريعات العادية والثانوية، وأثر هذه القاعدة يف تنظيم مبدأ املساواة بني املواطنني أما  
القانون ويف احلقوق واحلرات وبني الرجل واملرأة. وسيتم ذلك من خالل استعراض النصوص القانونية والشرعية 

ا، وكذلك البحث التفصيلي املتتابع يف جزئيات عنوان موضوع البحث، املتعلقة مبوضوع البحث وحتليلها تفصيلي
حبثنا هذا إىل  حماولني استخالص النتائج أثناء تناول كل  جزء منه، وسنستند يف ،ومن العا  إىل اخلاص، وابلعكس

القدامى منهم  ميةفقهاء الشريعة اإلسال بعض من ؛ القرآن الكرمي والسنة النبوية وآراءصادر واملراجعالعديد من امل
 ، والكتب املتخصصة والعامة.أحكا  القضاء الدستوري واالداري املصري، وفقهاء القانون الدستورياملعاصرين، و و 

 هيكلية البحث:
 :مقدمة

 .والتشريع يف الفقه اإلسالمي ماهية الشريعة اإلسالمية املبحث األول:
الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع يف الدستور  ئمباد لقاعدة ختلفةالصياغات امل داللةملبحث الثاين: ا

 .ومكانتها
 .ة اإلسالمية والقانون الوضعيمبدأ املساواة يف الشريع :املبحث الثالث

 .يف تنظيم مبدأ املساواة بني املواطنني يف الدساتري العربية شريعة االسالميةال مبادئ أثر النص على :رابعاملبحث ال
 وتوصيات : نتائجخامتة

 بحث األول: ماهية الشريعة اإلسالمية والتشريع يف الفقه اإلسالميامل

 املطلب األول: ماهية الشريعة اإلسالمية 
نكتفي يف هذا املطلب بتوضيح ماهية الشريعة اإلسالمية من خالل بيان املقصود ابصطالح الشريعة اإلسالمية 

 وكذلك املقصود مببادئها وذلك على النحو اآليت:
 املقصود ابصطالح الشريعة اإلسالمية   الفرع األول:

ْرعُة: هي ما سنَّ هللا من الد ِّين وأََمر به كالصو  والصالة واحلج والزكاة وسائر  ورد ىف لسان العرب أن الشريعُة والش ِّ
 تَّبِّْع أَْهَواء الَّذِّيَن اَل يَ ْعَلُمونُُثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِّيَعٍة م َِّن اأْلَْمرِّ فَاتَّبِّْعَها َواَل ت َ أَعمال الب ِّ، ومنه قوله تعاىل: 

ْرعًة ومِّنهاجا(. وقوله تعاىل:11)اجلاثية:  (. ويقول ابن تيميه: "الشريعة 81)املائدة:  لكلٍ  جعلنا منكم شِّ
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جامعة لكل والية وعمل فيه صالح الدين والدنيا، والشريعة إمنا هي كتاب هللا وسنة رسوله، وما كان عليه سلف 
 .1" العقائد واألحوال والعبادات واألعمال والسياسات واألحكا  والوالات والعطياتاألمة يف

والن مصطلح الشريعة استعمل اترخييا أيضا مبعىن النظا  القانوين االسالمى أبصوله التشريعية وفروعه      
يت: "ُث هي مستعملة يف كال  االجتهادية ومصادره االصليه والتبعية يقول ابن تيميه أيضًا عن مفهو  الشريعة اآل

وشرع  .ما ساغ فيه االجتهاد :وشرع ُمَتَأوَّل، وهو .ما شرعه هللا ورسوله :شرع ُمنَ زَّل، وهو :الناس على ثالثة أحناء
ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله املبطلون بظاهر من الشرع، أو البدع  أو الضالل الذي  :ُمَبدَّل، وهو

 .2هللا " / الضالون إىل شرعيضيفه 
ويعرفها فقهاء الشريعة اإلسالمية املعاصرون أبهنا: جمموعة األوامر واألحكا  االعتقادية والعملية اليت يوجب      

 . ويقصد أبْحَكاَ  الشَّريَعةِّ: قَ َواعَِّدَها وَشرَائَِّعَها وأحكا  هللا3اإلسال  تطبيقها لتحقيق أهدافه االصالحية يف اجملتمع
 . 4أي أوامره، وأحكا  العبادات أي قواعدها، ويقال يطبق أحكا  مناسك احلج أي يطبق قواعد شعائر احلج

حكا  قطعية الثبوت وحبسب الفقه اإلسالمي فإن أحكا  الشريعة اإلسالمية تنقسم إىل قسمني، قسم األ      
صوص الواضحة اليت ال خالف فيها كوجوب والداللة، وهي اليت ال شك فيها وال اجتهاد معها؛ ألهنا ثبتت ابلن

الصالة والزكاة وكحد السرقة والزىن. وقسم األحكا  غري قطعية الثبوت أو الداللة أو كليهما، وهي اليت حتتمل 
أكثر من تفسري واجتهاد حسب األصول العامة وما يقتضيه السياق، وهي متثل معظم أحكا  الشريعة اإلسالمية 

، كما أهنا دليل على سعة الشريعة اإلسالمية وقدرهتا على تلبية حاجات الناس املتغرية، واملساحة الواسعة منها
 .5وعلى مشوهلا لكل زمان ومكان

وحول معىن الشريعة اإلسالمية يقول الدكتور يوسف القرضاوي: إن الشريعة اإلسالمية تعين "النصوص     
ر كتبه لُيخرج الناس من الظلمات إىل النور وليهديهم إىل اليت املعصومة اليت بعث هللا هبا آخر أنبيائه وأنزل هبا آخ

هي أقو  ولكن الشريعة ليست معلقة يف اهلواء، فهناك أشياء صرحية يف الشريعة وقاطعة، ولكن هناك أشياء حتتاج 
وص إىل استنباط، وأهل العلم عليهم أن يعملوا اجتهاد عقوهلم ليستخرجوا احلكم الشرعي من النصوص ألن النص

بعضها يعين قاطع يف دالالته وبعضها ظين يف دالالته وبعض األشياء ليس فيها نصوص قط فنحن نعلن لُنلحق ما 
ال نص فيه، على ما فيه نص، أو نستخرج من القواعد الكلية من الفقه، فالفقه البد منه الستنباط األحكا ، 

د الفقه القدمي، يعين أبننا سنذهب إىل كتب والشريعة توجد داخل الفقه لكن حنن حينما نقول الفقه ال نقص
الفقهاء القدامى وأنخذ األحكا  منها كما سطروها يف القرن الثاين اهلجري أو القرن الثالث أو القرن الرابع،  
فنحن نريد فقها جديدا فقها لعصران جملتمعاتنا حلل مشاكلنا، فقهاؤان القدامى اجتهدوا لعصرهم وحلوا مشاكلهم 

ن علينا أن حنل مشكالت عصران بعقولنا مستفيدين من الفقه القدمي ومضيفني إليه االجتهادات بعقوهلم حن
 .6اجلديدة اليت تربطنا ابألصل وال تفصلنا عن العصر"
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 الفرع الثاين: املقصود مببادئ الشريعة اإلسالمية
عىن اللغوي واملعىن اإلصطالحي حىت يتسىن لنا بيان املقصود مببادئ الشريعة اإلسالمية فإنه جيدر بنا حتديد امل

لكلمة مبادئ، فاملبدأ لغة: مبدأ الشيء: أوله وأساسه ومادته اليت يتكون منها، كالنواة مبدأ النخل؛ أو يرتكب 
منها، كاحلروف مبدأ الكال ، واجلمع: مبادئ، أما املعىن االصطالحي، فيقال مبادئ العلم أو الفن أو الدستور أو 

 .7األساسية اليت يقو  عليها وال خيرج عنهاالقانون: أي قواعده 
ونظراً ألن الشريعة اإلسالمية حتتوي على مصطلحات كثرية تتداخل فيما بينها يف الداللة واملعىن، وليس من       

بينها مصطلح املبادئ، فهناك مصطلحات: مقاصد الشريعة، وكليات الشريعة، وأحكا  الشريعة، وقواعد التشريع  
ابط الشرعية العامة، فقد أدى ذلك إىل تعدد التفسريات بشأن املقصود هبذه املبادئ، فالدكتور ومصطلح الضو 

عبد الرازق السنهوري ال يفرق بني مصطلحي األحكا  واملبادئ وهو يستخدمها كمرادفات لبعضهما البعض، 
القرآن الكرمي والسنة النبوية،  ولكنه يفرق بني املبادئ أو األحكا  الشرعية الكلية القطعية الىت مصدرها األصول،

ويسميها املبادئ العامة اليت ال جيوز خمالفتها، وبني املبادئ واألحكا  اليت مصدرها مذاهب الفقه اإلسالمي، وهنا 
ال يشرتط التقيد مبذهب معني فيمكن الرجوع إىل أي من املذاهب األربعة، كما ميكن الرجوع إىل مذاهب أخرى  

 .8كالزيدية واالمامية
ويف املعىن نفسه اتفقت احملكمة الدستورية يف مصر مع الدكتور السنهوري يف تفسريها ملبادئ الشريعة     

اإلسالمية فقد فسرت أن املقصود مببادئ الشريعة اإلسالمية هو أحكا  الشريعة اإلسالمية، لكنها فرقت بني 
. حيث ورد يف نص حكم احملكمة الدستورية األحكا  قطعية الثبوت والداللة، واألحكا  غري القطعية )الظنية(

قوهلا: "....فال جيوز لنص تشريعى، أن يناقض األحكا  الشرعية القطعية ىف ثبوهتا وداللتها، ابعتبار أن هذه 
األحكا  وحدها هى الىت يكون االجتهاد فيها ممتنعا، ألهنا متثل من الشريعة اإلسالمية مبادئها الكلية وأصوهلا 

ال حتتمل أتوياًل أو تبدياًل. ومن غري املتصور ابلتايل أن يتغري مفهومها تبعاً لتغري الزمان واملكان، إذ هي الثابتة الىت 
 .9عصية على التعديل وال جيوز اخلروج عليها، أو االلتواء هبا عن معناها..."

ئها من أصوهلا الفكرية وهنا جتدر االشارة أن النظم القانونية والسياسية املختلفة تستقي مسمياهتا ومباد    
والعقائدية فمثاًل يقال نظا  ليبايل، أو نظا  اشرتاكي، أو نظا  إسالمى، وكل منها يقو  على مبادئ أساسية تبعاً 
ملعتقداته والفكر الذي قا  عليه النظا ، ومثال هذه املبادئ، مبدأ احلرية الفردية لإلنسان يف النظا  الليبايل أو مبدأ 

عية  لوسائل اإلنتاج يف النظا  االشرتاكي. وكذلك النظا  القانوين اإلسالمي يقو  على مبادئ أساسية امللكية اجلما
يف اجملاالت احلياتية للمجتمع اإلنساين كافة؛ جمال تنظيم األسرة )االحوال الشخصية(، جمال تنظيم املعامالت 

والنظا  اإلداري، والنظا  املايل، والنظا  الدويل،  املدنية، جمال تنظيم العقوابت للجرائم، وجمال النظا  الدستوري،
وهذه املبادئ األساسية على اختالف أنواعها تضمنتها نصوص الشريعة اإلسالمية األصلية يف القرآن الكرمي 
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والسنة النبوية، ومن هذه النصوص قطعية الثبوت والداللة، ال جيوز خمالفتها أبي حال من األحوال، ومنها غري 
 ظنية  وهي حمل تفسري خمتلف من فقيه أو جمتهد إىل آخر وابلتايل ميكن خمالفة هذا التفسري. قطعية أي
 الثاين: ماهية التشريع يف الفقه اإلسالمياملطلب 

نتناول ماهية التشريع يف الفقه اإلسالمي من خالل بيان املقصود ابلتشريع وبيان داللته يف الفقه اإلسالمي، وذلك 
 على النحو اآليت:

 الفرع األول: املقصود ابلتشريع يف الفقه اإلسالمي
أحد معنيني، أحدمها إجياد شرع مبتدأ، واثنيهما بيان حكم تقضيه  اإلسالمي يقصد ابلتشريع من وجهة نظر الفقه

ر شريعة قائمة، فالتشريع ابملعىن األول يف اإلسال  ليس إال هلل فهو سبحانه ابتدأ شرعا مبا أنزله يف قرآنه، وما أق
 .10عليه رسوله، وما نصبه من دالئل، وهبذا املعىن ال تشريع إال هلل

وأما التشريع ابملعىن الثاين وهو بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة، فهذا هو الذي تواله بعد الرسول الكرمي صلى    
ة اجملتهدين، فهؤالء مل هللا عليه وسلم صحابته اخللفاء الراشدين، ُث خلفاءهم من فقهاء التابعني واتبعيهم من األئم

يشرعوا أحكاما مبتدأة، وإمنا استمدوا األحكا  من نصوص القرآن أو السنة النبوية، وما نصبه الشارع من األدلة  
 . 11وما قد ره من القواعد العامة

 الفرع الثاين: دالالت التشريع يف الفقه اإلسالمي
ود بكل داللة بشكل مبسط ُث نبني العالقة فيما بينهما يفرق الفقه اإلسالمي بني داللتني للتشريع، نوضح املقص

 وذلك على  النحو اآليت:
 أوالا: الداللة القانونية للتشريع )التقنني( 

يقصد ابلداللة القانونية للتشريع، أي حق الدولة أبجهزهتا الرمسية املختصة إبصدار القوانني الالزمة لتنظيم حياة 
 الناس وضبط

ذلك من خالل إصدار قواعد قانونية مكتوبة. وأصل هذه الداللة القانونية للتشريع يف الفقه سلوكهم يف اجملتمع، و 
اإلسالمي، يعود إىل العديد من القواعد واملفاهيم القانونية االسالميه اليت تعب عنها، ومثال هذه القواعد اآليت: 

أمر اإلما  يرفع اخلالف،  قاعدة: للسلطان أن حيدث من األقضية بقدر ما حيدث من مشكالت وقاعدة:
وقاعدة: أمر اإلما  انفذ. ومفاد هذه القواعد وغريها كثري، إن الدولة متلك احلق يف تبىن قواعد فقهية بشكل 
مقنن، أي بصيغة قواعد قانونية )القواعد التبعية أو الفروع( وتصبح هذه القواعد ملزمه للناس وواجبة االحرتا . 

سالمي أيضًا على جواز تعديلها أو إلغائها مبا يتناسب مع ظروف وتطور اجملتمعات وهذه القواعد يتفق الفقه اإل
 .12والدول حبسب الزمان واملكان
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كذلك لو عدان إىل مفهو  التعزير يف الفقه اجلنائي االسالمى، وهو العقوبة اليت يقررها احلاكم للجرائم اليت ال       
ملفهو  يعطي الدولة احلق يف تبىن عقوابت معينه كجزاء على حد فيها وال كفارة وال قصاص، فنجد أن هذا ا

 خمالفات معينه للنظا  القانوين، لتصبح ملزمه للناس، رغم أهنا مل ترد يف القواعد األصلية للشريعة اإلسالمية.
 اثنياا: الداللة الدينية )الشرع( 

ح جتاوزها، واليت امساها فقهاء الشريعة احلدود اليت ال يبا  -التشريع طبقا هلذه الداللة هو حق وضع القواعد 
اإلسالمية ابألصول )القواعد األصلية(، وهو ما ينفرد به هللا تعاىل، ويستدل على ذلك من القرآن الكرمي  كقوله 

القواعد ال جيوز  وهذه}13الشورى:  {. شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحًا والذي أوحينا إليكتعاىل: 
ا أبي حال من األحوال من قبل البشر وهي ملزمة للناس كافة يف كل زمان ومكان. لذلك فهذه تعديلها أو إلغاؤه

 .13الداللة ملصطلح تشريع تتعلق ابلقواعد األصلية يف الشريعة اإلسالمية
 اثلثاا: العالقة بني الداللتني الدينية والقانونية 

ية والقانونبه ملصطلح تشريع عالقة حتديد وتكامل مبعىن الفكر القانوين االسالمى جيعل العالقة بني الداللتني الدين
ان الفكر القانوين االسالمى ال ينفى حق الدولة يف إصدار قواعد قانونيه، لكن حيدد مصدر هذه القواعد 

احلدود اليت ينفرد حبق وضعها هللا تعاىل، يقول  –وطبيعتها من خالل حتديده هلذه القواعد القانونية ابلقواعد 
 )اعتقاد عامة الناس أن لويل األمر حق إصدار أو وضع التنظيمات اليت تنظم جوانب من حياهتم السياسية اهلضييب

واالقتصادية واالجتماعية بناء علي نصوص من القران الكرمي والسنة الشريفة اعتقاد ليس فيه شبهة الكفر أو 
 . 14الشرك بل هو اعتقاد يف أصله حق(

االسالمى يرفض جعل العالقة بني دالليت مصطلح تشريع عالقة إلغاء وتناقض كما يف لذا فإن الفكر القانوين     
الفكر القانوين الليبايل ومذهبه يف العلمانية )الالدينية( أو عالقة خلط كما يف بعض املذاهب اإلسالميه اليت تقول 

حق البشر يف وضع القواعد  وتنفي -وهي مضمون الداللة الدينية ملصطلح تشريع  –أن الشارع هو هللا تعاىل 
 .15القانونية إطالقا، فضال عن نفى حق الدولة يف إصدار قواعد قانونيه

 
 داللة الصياغات املتعددة لقاعدة الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع يف الدستور ومكانتها:ملبحث الثاينا

عة اإلسالمية كمصدر للتشريع حبسب تتحدد داللة )معىن( ومكانة نص القاعدة الدستورية املتعلقة مببادئ الشري
 صياغتها

أ  صياغة املصدر الرئيسي للتشريع، أ   إلسالمية املصدر الوحيد للتشريع،الواردة يف الدستور؛ صياغة الشريعة ا 
 صياغة مصدر رئيسي للتشريع، أ  صياغة مصدر من مصادر التشريع.

 إلسالمية كمصدر للتشريع يف الدستوراملطلب األول: داللة الصياغات املتعددة لقاعدة الشريعة ا
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نتناول من خالل هذا املطلب داللة الصياغات املتعددة لقاعدة مبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر رئيسي للتشريع 
 وتبير كل صباغة من وجهة نظر املنادين هبا، وذلك على النحو اآليت:

 تشريع )اخللط بني الدين والدولة(الفرع األول:  مبادئ الشريعة اإلسالمية هي املصدر الوحيد لل
خيلط القائلون بوجوب هذه الصياغة بني الدين والدولة، أي بني الداللة الدينية والداللة القانونية للتشريع، وهم 

 يرون أن الصياغة السليمة تكون:  "مبادئ الشريعة اإلسالمية هي املصدر الوحيد للتشريع" 
 ة تربير وداللة الصياغة املقرتح -أوالا 

يرى أصحاب هذا االجتاه أن األخذ بغري مبادئ الشريعة االسالمية كمصدر وحيد للتشريع فيه خروج على مبادئ 
وأحكا  الدين اإلسالمي، ويعللون ذلك أبن اإلسال  قد بين على مبادئ وقواعد دستورية هي من عند هللا عز 

احلاكمية هلل وحده وأن التشريعات هي مجيعها وجل، وال جيوز ألي شخص أو نظا  ما اخلروج عليها، ويقررون ان 
جاءت من عند هللا،  وال جيوز خمالفتها، وابلتايل االستناد إىل تشريعات وضعية أخرى فيه شرك ابهلل.  ويستندون 

َا أَنَزَل اَّللَُّ فَُأولَئَِّك ُهُم اْلَكافُِّروَن ".  َمن ملَّْ وَ "تعاىل: وقوله}88: املائدة {يف ذلك إىل قوله تعاىل: " َوَمن ملَّْ حَيُْكم مبِّ
ُ فَ  َا أَنَزَل اَّللَّ  ُأولَئَِّك ُهُم الظَّالُِّموَن".حَيُْكم مبِّ

 }84: املائدة {
ووفقًا لذلك ينبغي أن تكون الشريعة اإلسالمية وحدها مصدر التشريع، وأال يكون أي مصدر آخر ندًا أو     

ر الوحيد الذي جيب أن يستقي منه املشرع أحكامه مساوًا هلا، فهذه الصيغة تقتضي أن الشريعة هي املصد
 .16فالشريعة اإلسالمية مبصادرها الرحبة واملتعددة صاحلة جلميع شؤون احلياة يف كل زمان ومكان

 الرأي املخالف للصياغة املقرتحة: -اثنياا  
والدولة ويساوي بني هذا الرأي سالف الذكر قد خالفه  كثري من علماء املسلمني على أساس أنه خيلط بني الدين 

مصادر النظا  القانوين االسالمى االصليه )القرأن الكرمي والسنة النبوية(، ومصادره التبعية )اإلمجاع والقياس 
واالستحسان واالستصحاب وشرع من قبلنا واملصاحل املرسله( وخيلط بني داللتني للتشريع، الداللة القانونية اليت 

اليت هي حق هلل وحده، ويستند هؤالء يف خمالفة هذا املوقف أيضاً إىل قول االما   هي حق للبشر، والداللة الدينية
 . 17الشافعي: "وال يلز  قول بكل حال إال بكتاب هللا، أو سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وما سوامها تبع هلما"

 الدولة( الفرع  الثاين:  مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر من مصادر التشريع )فصل الدين عن
يرى أصحاب هذه الصياغة ضرورة فصل الدين عن الدولة ويدعون عد  صالحية الشريعة اإلسالمية كمصدر 

 . 18أساسي للتشريع
 

 تربير وداللة الصياغة املقرتحة:  -أوالا 
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يرى أصحاب هذا الرأي أن حتكيم الشريعة قعد عن مالحقة التطور والوفاء مبقتضياته، إذ أن الشريعة أساسها 
دين وهو اثبت ال يتغري. كما يرون أن اإلسال  دين فحسب فهو جمرد معتقدات وعبادات تؤدى يف املساجد، ال

أما نظا  الدولة ومنهج اجملتمع وما حيكم معامالته من قوانني جيب أن يرجع كله إىل ما يراه الناس حسب ما 
مة تكون غري ملزمة للمشرع العادي عند سنه . إال أهنم ال ميانعون بصيغة عا19تقتضيه مصاحلهم وأحواهلم وأزماهنم

للقوانني، ويقرتحون صيغة اسرتضائية لإلسالميني تكون على النحو اآليت: "مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر من 
 مصادر التشريع".

 الرأي املخالف للصياغة املقرتحة: -اثنياا 
الشريعة االسالمية كمصدر رئيسي للتشريع يرفض هذا الرأي فقهاء وعلماء الشريعة االسالمية، ويرون أن نفي 

ميكن تصوره أو طرحه يف اجملتمعات الغربية العلمانية، ولكن ال ميكن تصوره يف اجملتمعات االسالمية، ابعتبار أن 
هذا الطرح من شأنه أن يؤدي إىل تشريعات وضعية ختالف مبادئ وأحكا  الشريعة اإلسالمية، كما أهنم يرون أن 

لمانية )الالدينية( يف اجملتمعات االسالميه هو يف جوهره الدعوة إىل التخلي عن اإلسال  كدين الدعوة إىل الع
ومنهج حياة للمسلمني، مبعىن أن تستبدل القيم واآلداب والقواعد االسالميه اليت تشكل اهليكل احلضاري 

 .20للمجتمع املسلم، ابلقيم واآلداب والقواعد الغربية اليت تشكل احلضارة الغربية
 الفرع الثالث: مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع )اجلمع والتساوي بني املصادر(

حياول هذا االجتاه تقدمي صيغة توافقية جتمع بني كافة االجتاهات ويطرحون صيغة أن "مبادئ الشريعة اإلسالمية 
 مصدر رئيسي للتشريع". 

 تربير وداللة الصياغة املقرتحة:  -أوالا 
أصحاب هذه الصياغة أن الشريعة اإلسالمية تعد مصدراً رئيساً للتشريعات العادية إىل جانب مصادر رئيسة يرى 

أخرى ميكن أن يلجأ إليها املشرع العادي واملقصود هنا البملان، وهذا يعين أن الشريعة االسالمية تعد مصدراً 
دية من قبل البملان، ولكن يف املقابل يعين ذلك أيضاً أساسيًا يتم اللجوء إليه عند العمل على اعداد القوانني العا

أن هناك مصادر رئيسية أخرى ميكن أن يلجأ إليها املشرع العادي يف اعداده للقوانني العادية، حىت وإن كانت 
خمالفة ملبادئ الشريعة اإلسالمية، مثل الشرائع الدينية األخرى كاملسيحية واليهودية وغريها إن وجدت، كذلك 

تفاقيات الدولية ميكن أن تكون مصدرًا رئيسيًا للتشريع يتم االستناد إليه عند تنظيم مسائل معينة بتشريعات اال
 عادية.

 الرأي املخالف للصياغة املقرتحة: -اثنياا 
 القول أبن هناك مصادر رئيسة أخرى ميكن أن يلجأ إليها املشرع العادي يف إعداده للقوانني العادية حىت وإن

 . 21الفة ملبادئ الشريعة اإلسالمية، قول فيه تعدي على حدود هللا وهو خروج عن اإلسال كانت خم  
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ومن اجلدير ابلذكر أن املشرع الفلسطيين قد تبىن هذه الصياغة يف القانون األساسي املعدل، املعمول به 
 فلسطني ولسائر اإلسال  هو الدين الرمسي يف -1( منه على: "8يف السلطة الفلسطينية، حيث تنص املادة )

 .22مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع" -2 .الداانت السماوية احرتامها وقدسيتها
وكذلك استمر يف نيته على هذا التوجه يف حال قيا  الدولة الفلسطينية حيث يتضح ذلك من خالل 

بل جلنة خمتصة مل يتم متثيل  ، الذي جرى اعداده من ق2003( من مشروع دستور فلسطني لعا  7نص املادة )
االجتاه االسالمي الفاعل يف الساحة الفلسطينية ضمن هذه اللجنة، اذ ورد فيها: " مبادئ الشريعة اإلسالمية 
مصدر رئيسي للتشريع. وألتباع الرساالت السماوية تنظيم األحوال الشخصية وشؤوهنم الدينية وفقا لشرائعهم 

 .23الشعب الفلسطيين واستقالله"ومللهم الدينية، ومبا حيفظ وحدة 
 الفرع الرابع: مبادئ الشريعة هي املصدر الرئيسي للتشريع )عالقة الدين ابلدولة عالقة وحدة ومتييز( 

 االساسى للتشريع.  –يعب هذا االجتاه عن موقفه بطرح الصيغة اآلتية: أن مبادئ الشريعة هي املصدر الرئيسي 
الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع الذي جيب االستناد إليه من ومفاد هذه الصياغة يعين أن      

قبل املشرع العادي يف اعداده للتشريعات العادية، ولكن يف املقابل ميكن اللجوء إىل أي مصادر أخرى )مصادر 
املصدر الرئيسي او فرعية( بشرط عد  خمالفتها للمبادئ العامة اليت تقو  عليها الشريعة اإلسالمية، ابعتبار أن 

األساسى هو الذى حيدد املصادر الفرعية، فالنص يف الدستور على أن الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع 
يعين أهنا مصدر يعلو على سائر املصادر األخرى، فطاملا وصفت وحدها أبهنا مصدر رئيسي يكون ما سواها من 

ة اإلسالمية جيب أن تكون املصدر األول الذي جيب أن يستقى منه مصادر هلا صفة اثنوية، ولذلك فإن الشريع
املشرع قواعده، أما املصادر األخرى فتأيت يف مرتبة دنيا، ومن ُث ال جيوز أن يستمد من هذه املصادر ما يتعارض 

ابلدولة )  . ويعلل هذا االجتاه موقفه ابلقول أن عالقة الدين24مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ذات املرتبة األعلى
وهنا يقصد بني الداللتني الدينية والقانونيه ملصطلح تشريع( هي عالقة وحدة )ال خلط كما يف الثيوقراطيه(، ومتييز 
)ال فصل كما يف العلمانية(. فهي عالقة وحده الن السلطة أبجهزهتا الثالثة )التشريعية والقضائية والتنفيذية( يف 

 اليت ال يباح جتاوزها. اإلسال  مقيده ابملبادئ االساسية 
كما أهنا عالقة متييز الن اإلسال  ميز بني النوع السابق من القواعد القانونية واليت امساها تشريعا" طبقا لداللته       

الدينية"، وجعل حق وضعها هلل تعاىل وحده استنادا إيل مفهو  التوحيد، وهي القواعد اليت ال جيوز خمالفتها، 
اليت ختضع للتطور والتغري زماان ومكاان، واليت امساها اجتهادا، وحملها الفقه يف اإلسال ، واليت  والقواعد القانونية

 جعل سلطة وضعها للجماعة استنادا إيل مفهو  االستخالف، وهي قواعد جيوز خمالفتها. 
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كن حتددها، مبعىن أن هذا وطبقا هلذا املوقف فان الداللة الدينية ملصطلح التشريع ال تلغى داللته القانونبه ول     
املوقف كما ذكران سابقًا ال ينفى حق الدولة يف إصدار قواعد قانونيه، لكن حيدد مصدر هذه القواعد وطبيعتها 

 من خالل الزامية عد  خمالفتها للمبادئ القانونية العامة اليت هي من عند هللا تعاىل. 
  فيما يتعلق بتعديل املادة الثانية 1810ور املصري عا  وقد أفصحت اللجنة اخلاصة ابإلعداد لتعديل الدست    

  لتصبح الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع أبن هذه املادة: "تلز  املشرع اباللتجاء 1871من دستور 
ريعة إىل أحكا  الشريعة اإلسالمية للبحث عن بغيته فيها، مع إلزامه بعد  االلتجاء إىل غريها، فإذا مل جيد يف الش

اإلسالمية حكماً صرحياً، فإن وسائل استنباط األحكا  من املصادر االجتهادية يف الشريعة اإلسالمية الالزمة اليت 
 . 25ال ختالف األصول واملبادئ العامة يف الشريعة"

ملستقبل مصر وتنص على أنه: " ... نعلن توافقنا حنن    وثيقة األزهر20/6/2011 وقد صدر بتاريخ     
معني على املبادئ التالية لتحديد طبيعة املرجعية اإلسالمية النرية، اليت تتمثل أساسًا يف عدد من القضاا اجملت

بوصفها املعبة عن الفهم الصحيح للدين،  املستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والداللة،الكلية، 
 وجنملها يف احملاور التالية:

نية الدستورية الدميقراطية احلديثة، اليت تعتمد على دستور ترتضيه األمة، أواًل: دعم أتسيس الدولة الوط
يفصل بني سلطات الدولة ومؤسساهتا القانونية احلاكمة. وحيدد إطار احلكم، ويضمن احلقوق والواجبات لكل 

سالمي أفرادها على قد  املساواة، حبيث تكون سلطة التشريع فيه لنواب الشعب، مبا يتوافق مع املفهو  اإل
الصحيح حيث مل يعرف اإلسال  ال يف تشريعاته وال حضارته وال اترخيه ما يعرف يف الثقافات األخرى ابلدولة 
الدينية الكهنوتية اليت تسلطت على الناس، وعانت منها البشرية يف بعض مراحل التاريخ، بل ترك للناس إدارة 

املبادئ الكلية للشريعة اإلسالمية هي هم، شريطة أن تكون جمتمعاهتم واختيار اآلليات واملؤسسات احملققة ملصاحل
، ومبا يضمن ألتباع الداانت السماوية األخرى االحتكا  إىل شرائعهم الدينية يف قضاا املصدر األساسي للتشريع
 . 26األحوال الشخصية ... "

ول ابن القيم: "األحكا  على وهذا التمييز بني النوعني من القواعد قرره العديد من علماء اإلسال ، حيث يق 
 . 27نوعني نوع ال يتغري عن حاله واحده هو عليها، والثاين ما يتغري حبسب اقتضاء املصلحة زماانً ومكاانً وحااًل"

  تنص على أنه: "اإلسال  دين 2012( من الدستور املصري اجلديد لعا  2ومن اجلدير ابلذكر أن املادة )
 .28مية املصدر الرئيسي للتشريع"الدولة، ومبادئ الشريعة اإلسال

 املطلب الثاين: مكانة قاعدة الشريعة كمصدر للتشريع ابلنسبة للدستور والتشريعات العادية
ختتلف مكانة قاعدة مبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع ابلنسبة للدستور عنها ابلنسبة للتشريعات 

 العادية، نتناوهلما على النحو اآليت:
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 : مكانة قاعدة الشريعة كمصدر للتشريع ابلنسبة لنصوص الدستورالفرع األول
األصل أن مجيع القواعد الدستورية تكون بنفس املكانة واملرتبة القانونية بغض النظر عن مصدرها، وال تسمو  

 قاعدة دستورية على األخرى، مبعىن أن مكانة القاعدة الدستورية املتعلقة بقاعدة الشريعة اإلسالمية كمصدر
رئيسي للتشريع توازي يف قيمتها القانونية بقية القواعد الدستورية املدونة يف صلب الوثيقة الدستورية، وال تسمو 

 عليها؛ وذلك ألن مجيع مواد الدستور هلا نفس القوة.
ويقول املستشار/ حامد اجلمل عن املادة الثانية من الدستور املصري واليت تنص على أن مبادئ الشريعة 

مية املصدر األساسي للتشريع: "... املادة الثانية ال ميكن تفسريها وحدها، مبعزل عن املواد األخرى يف اإلسال
الدستور، ومنها ما يتعلق ابملساواة، وعد  التمييز بني املواطنني، كذلك املواد األخرى املتعلقة بسيادة القانون، 

 .29املنازعات"واستقالل القضاء، وأن احملاكم هي اليت تتوىل الفصل يف 
ويقول املستشار/ طارق البشري عندما حتدث عن املادة الثانية من الدستور املصري: " ... نقطة أخرية 
أختم هبا حديثي، فنحن عندما نفسر أي قانون ونستقرئ أحكامه ال ننظر إىل كل نص فيه على حدة، حنن نتفهم  

جنب؛ ألن كل نص إمنا حيد من إطالق غريه، وألن كل حكم مبا يعنيه، ُث نضع أحكا  القانون كلها جنبا إىل 
املعىن املستفاد من أي نص إمنا يتداخل يف املعاين املستفادة من النصوص األخرى، وألن السياق هو الذي يضبط 
املعىن ويظهر وجه التفسري، واللفظ الواحد يتكشف معناه من موضعه يف اجلملة، واحلكم الواحد تتكشف حدود 

 . بعضها بعضاً من موضعه من األحكا  األخرى، وهذا ما يطلق عليه تعبري: النصوص يفسر معناه وضوابطه 
وطبقًا هلذا املفاد فإن وجود نص املادة الثانية من الدستور بني نصوص هذا الدستور وبني األحكا  األخرى      

ل حكم الدستور دائرا يف تفسري كل نص املتعلقة ابملساواة بني املواطنني، وإن اختلفت أداهنم أو مذاهبهم، إمنا جيع
من وجهة النظر الدستورية يف تفسري مصدرية الشريعة اإلسالمية  -ما يفضي به النص اآلخر، ومن ُث يكون ملزماً 

أن يكون ما هو دستوري من هذه املصدرية ما يتجانس مع مبادئ الدستور األخرى وأحكامه األخرى،  -للقوانني
 .30بادئ الشريعة اإلسالمية من وجهات نظر"وذلك يف نطاق ما تسعه م

واعرتف بذلك الفقيه الدستوري/ حيىي اجلمل إذ قال: "كيف ال يكون ملبادئ الشريعة سيادة على هذه 
املواد املخالفة للشريعة، إن هذا وحده جيعل املادة الثانية صورية وال قيمة حقيقية هلا، بل كان جيب أن يكون هلا 

 .31الدستور مجيعها، بل وإلغاء كل املواد املخالفة هلا متاماً"السيادة على كل مواد 
 الفرع الثاين: مكانة قاعدة الشريعة كمصدر للتشريع ابلنسبة للتشريعات العادية:

إن إيراد مادة مبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع يف الدستور جيعل منها مادة سامية على التشريعات 
الدستور أمسى وأعلى مما يرد يف القوانني األخرى، وهذا ما يسمى مببدأ مسو الدستور. العادية إذ إن ما يرد يف 
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فالدستور قمة القواعد القانونية يف الدولة، فهو التشريع األعلى الذي يسمو على مجيع القواعد القانونية األخرى، 
 .32ويساعد يف ترسيخ مبدأ الشرعية وإخضاع احلكا  واحملكومني للقانون

على مسو الدستور منع تعارض التشريعات العادية مع نصوص الدستور، فإذا تعارضت نصوص  ويرتتب 
التشريعات العادية مع الدستور كانت غري دستورية وليس هلا أية قوة قانونية. ومن ابب أوىل ال ميكن للتشريعات 

 شريعة اإلسالمية.الفرعية )األنظمة أو اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية( أن تعارض مبادئ ال
وتتوقف مكانة مادة مبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر للتشريع ابلنسبة للتشريعات العادية على  

صياغتها  فإذا كانت املادة تنص على أن مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الوحيد للتشريع أو أن مبادئ الشريعة 
ع تعارض أي تشريع عادي مع مبادئ الشريعة اإلسالمية اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع، فإن مؤدى ذلك من

وإال كان التشريع العادي غري دستوري، أما إذا كانت صياغة املادة مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر من مصادر 
التشريع، أو أن مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع، وكان هناك مصدر رئيسي آخر خيالف مبادئ 

ن معىن ذلك أنه قد تتعارض التشريعات العادية مع مبادئ الشريعة اإلسالمية؛ نظراً لعد  التزا  املشرع الشريعة، فإ
 ابألخذ مببادئ الشريعة اإلسالمية وفق الصياغتني األخريتني.

ثانية وقد قضت احملكمة الدستورية العليا املصرية على أنه: " وحيث إنه يتبني من صيغة العبارة األخرية من املادة ال
... أن املشرع أيت بقيد على السلطة املختصة ابلتشريع قوامه إلزا  هذه السلطة وهي بصدد وضع التشريعات 

 . 33اباللتجاء إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية الستمداد األحكا  املنظمة للمجتمع"
ومبادئ الشريعة كما قضت احملكمة الدستورية العليا املصرية يف حتديدها ملدى التزا  املشرع أبحكا  

اإلسالمية، أبن: "سلطة التشريع اعتبارًا من اتريخ العمل بتعديل العبارة األخرية من املادة الثانية من الدستور يف 
 ، أصبحت مقيدة فيما تسنه من تشريعات مستحدثة أو معدلة لتشريعات سابقة على 1810مايو سنة  22

تفقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، وحبيث ال خترج يف الوقت هذا التاريخ، مبراعاة أن تكون هذه التشريعات م
ذاته، عن الضوابط والقيود اليت تفرضها النصوص الدستورية األخرى على سلطة التشريع يف صدد املمارسة 
التشريعية. وملا كان ذلك وكان إلزا  املشرع ابختاذ مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئيسي للتشريع على ما 
سلف بيانه ال ينصرف سوى إىل التشريعات اليت تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه اإللزا ، حبيث إذا انطوى أي 
منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية يكون قد وقع يف حومة املخالفة الدستورية، أما التشريعات 

لنسبة هلا لصدورها فعاًل من قبله، أي يف وقت مل السابقة على ذلك فال يتأتى إنفاذ حكم اإللزا  املشار إليه اب
يكن القيد املتضمن هذا اإللزا  قائمًا واجب اإلعمال، ومن ُث فإن هذه التشريعات تكون مبنأى عن إعمال هذا 

 .34القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية ..."
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سي للتشريع يقيد املشرع وخنلص من كل ذلك أن النص على أن مبادئ الشريعة اإلسالمية املصدر الرئي 
يف سن التشريعات العادية، إذ البد أن تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وال ختالفها، وأي تشريع الحق على 

 النص على هذه القاعدة، جيب أن يكون متوافقاً مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وإال وصم بعد  الدستورية.
 

 بني الناس يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيتنظيم مبدأ املساواة  :املبحث الثالث
نتطرق يف هذا املبحث  لكل من مبدأ املساواة يف الشريعة اإلسالمية ومبدأ املساواة يف القانون الوضعي من خالل  

 املطلبني اآلتيني:
 املطلب األول: تنظيم مبدأ املساواة بني الناس يف الشريعة اإلسالمية

ساواة يف الشريعة االسالمية من خالل بيان مفهو  مبدأ املساواة فيها، ُث نوضح جماالت نتناول تنظيم مبدأ امل
 املساواة بني الناس يف ضوء مبادئ الشريعة اإلسالمية.

 الفرع األول: مفهوم مبدأ املساواة بني الناس يف الشريعة اإلسالمية
التكافؤ قدراً وقيمة، فيقال: هذا يساوي درمهاً أي أن يعين املساواة كمصطلح من الناحية اللغوية املماثلة واملعادلة و 

درمهًا ويقال استوى فالن مع فالن ابملال واملنصب، أي أن قيمة ما ميلكه أحدهم تعادل ما ميلكه  تعادل قيمته
 .35اآلخر، ومكان ما يشغله أحدهم من منصب يكافئ املكان الذي يشغله اآلخر

س يف الشريعة اإلسالمية هو أن مجيع الناس سواسية يف القيمة اإلنسانية وأنه أما عن مفهو  املساواة بني النا      
ال تفاضل بينهم يف إنسانيتهم، ولذلك هم متساوون يف احلقوق والواجبات املقررة وفق أحكا  الشريعة اإلسالمية، 

 وأعجمي، إال فال يوجد فرق بني غين وفقري، وال بني حاكم وحمكو ،  وال بني أبيض وأسود، وال بني عريب
ا ابلتقوى والقرب من هللا عز وجل،  ويستدل على هذا املعىن من العديد من اآلات القرآنية، ومنها قوله تعاىل: 

أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا اتقاكم إن هللا عليم 
كما يستدل على مبدأ املساواة يف الشريعة اإلسالمية من السنة النبوية، (. 13سورة احلجرات، اآلية ). خبري

حيث يؤكد الرسول الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم على ما جاء يف كتاب هللا سبحانه وتعاىل يف قوله يف حجة 
عند هللا أتقاكم، الوداع: "ا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أابكم واحد، كلكم آلد  وآد  من تراب إن أكرمكم 

ال فضل لعريب على أعجمي وال ألمحر على أبيض إال ابلتقوى أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد، أال فليبلغ الشاهد 
 .37. كما يقول هللا صلى هللا عليه وسلم: " الناس سواسية كأسنان املشط"36الغائب"

واللون، أو يف القدرة العقلية كالذكاء أما االختالف بني الناس يف شكل اخلليقة كالطول والقصر واجلمال       
والفطنة والنباهة، أو يف بنيان اجلسم من انحية القوة والضعف والذكورة واالنوثة، أو يف الصفات والطبائع كالطيب 
واخلبيث، أو يف الثروة بني غين وفقري، أو النسب واحلسب، أو يف اجلاه واملنصب، أو يف العلم واملعرفة، فهي أمور 
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لشريعة اإلسالمية الهنا من سنن هللا يف خلقة، فهذه مجيعًا أمور ال تتحقق فيها املساواة بني الناس. فمثالً تقرها ا
) سورة  على االختالف يف هذه اجملاالت قوله سبحانه وتعاىل "هل يستوي الذي يعلمون والذين ال يعلمون" 

 (011دة، اآلية ) سورة املائ وقال "ال يستوي اخلبيث والطيب" (9الزمر، اآلية 
 الفرع الثاين: جماالت املساواة بني الناس يف ضوء مبادئ الشريعة اإلسالمية

 املساواة بني الناس أمام القانون  -أوالا 
يقصد ابملساواة أما  القانون يف الشريعة اإلسالمية أي خضوع املسلمني مجيعاً لقانون واحد فال حصانة ألحد يف 

كو  أما  القاعدة الشرعية سواء، ال حصانة ألحد وال امتياز لطائفة عن أخرى ومرد مواجهة القانون، فاحلاكم واحمل
ذلك أن خطاب التكاليف الشرعية على اختالفها وتنوعها جاء عامًا ال استثناء ألحد، مهما كان حسبه أو 

اآلات القرآنية، نسبه، أو لونه أو جنسه، أو منصبه، ويستدل على ذلك من أحكا  القرآن الكرمي يف العديد من 
فهذه اآلية ختاطب الناس املكلفني   (110)سورة البقرة، اآلية  .وأقيموا الصالة وآتوا الزكاةفمثاًل قوله تعاىل: 

كافة فكل مكلف مطالب إبقامة الصالة، وكل من امتلك ماأل أوجب الزكاة مطالب ابخراجها بقدر ما ميلك 
ا أيها الذين أمنوا كتب  هذا اجملال  وكذلك يف الصو  قوله تعاىل: ووفق ما حددته أحكا  الشريعة اإلسالمية يف

 38 (113)سورة البقرة، اآلية . عليكم الصيا  كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
وقد أكد اخلليفة أيب بكر الصديق على خضوع احلاكم للقانون يف خطبته الشهرية للناس عندما توىل اخلالفة بعد 

سول الكرمي صلى هللا عليه وسلم، حني قال: )أيها الناس إين قد وليت عليكم ولست خبريكم فإن احسنت وفاة الر 
أطيعوين ما أطعت هللا ورسوله، فإن عصيت هللا ورسوله فال طاعة … إىل قوله ….. فأعينوين وان أسأت فقوموين

 .39يل عليكم(
 املساواة بني الناس أمام القضاء -اثنيا  

ة أما  القضاء أن مجيع الناس هلم احلق يف اللجوء إىل القضاء للمطالبة حبقوقهم، وأن هلم ذات احلق يقصد ابملساوا 
ابلكال  وعرض االدلة واالستعانة ابلشهود، وكذلك ذات احلق يف الدفاع بكافة الوسائل، كما يقصد هبا أن مجيع 

فرق فيما بينهم مهما اختلفت أجناسهم الناس يطبق عليهم حكم القضاء بشكل عادل ومتساٍو فيما بينهم، وال 
 ومكانتهم فال فرق بني حاكم وحمكو  وال بني غين وفقري. 

وحق التقاضي أمر قرره اإلسال ، وجعل القضاء بني اخلصو ، فريضة حمكمة من أركان الدين، ويستدل على     
.. فاحكم هللا سبحانه وتعاىل:  ذلك من القرآن الكرمي والسنة النبوية وأفعال الصحابة رضي هللا عنهم، فيقول

 (.81)املائدة:  وال تتبع أهوآءهم عما جآءك من احلق.. بينهم مبا أنزل هللا



 

 4102يونيو  -يناير داللة النص علي مبادئ الشريعة االسالمية يف الدساتري العربية.........                ۱عدد ،        ۱برجس: ج 

137 

 

 

وال جيرمنكم شنآن قو  وطالب هللا سبحانه وتعاىل القاضي ابلنزاهة والعدالة واملساواة بني اخلصو  يف قوله تعاىل:  
إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل (. وقولة تعاىل: 1ئدة، اآلية . )املاعلى أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

 (41)النساء:  أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ابلعدل..
الشريعة اإلسالمية تقر كما أسلفنا مببدأ املساواة بني املواطنني أما  القضاء  إبستثناء موضوع الشهادة بني و      

واستشهدوا شهيدين من ة العامة شهادة رجل تساوي شهادة امرأتني، لقوله تعاىل: الرجل واملرأة، فالقاعد
 رجالكم فإن مل يكوان رجلني فرجل وامرأاتن ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى

  زوجه ابخليانة يف ويف حاالت معينة تتساوى الشهادتني، وذلك يف حالة قيا  أحد الزوجني ابهتا (212)البقرة : 
فراش الزوجية، فهنا يلز  من يتهم األخر أن يشهد اربع شهادات، وللزوج لألخر أن يردها ابربع شهادات أيضاً، 

ْم أَْربَُع َوالَّذِّيَن يَ ْرُموَن أَْزَواَجُهْم َوملَْ َيُكن هلَُّْم ُشَهَداء إِّالَّ أَنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحدِّهِّ ويستدل على ذلك من قوله تعاىل: 
َّللَِّّ إِّنَُّه َلمَِّن الصَّادِّقِّنَي.. َواخْلَامَِّسُة أَنَّ َلْعَنَت اَّللَِّّ َعَلْيهِّ إِّن َكاَن مَِّن اْلَكاذِّبِّنيَ  َها اْلَعَذاَب أَْن َشَهاَداٍت ابِّ  َويَْدرَأُ.. َعن ْ

َّللَِّّ إِّنَُّه َلمَِّن اْلَكاذِّبِّنَي.. َواخْلَامِّ  َها إِّن َكاَن مَِّن الصَّادِّقِّنيَ َتْشَهَد أَْربََع َشَهاَداٍت ابِّ -6)النور  َسَة أَنَّ َغَضَب اَّللَِّّ َعَلي ْ
تكون شهادة املرأة مقدمة على الرجل ويؤخذ هبا بشكل منفرد يف األمور املتعلقة ( ويف حاالت أخرى 8

لت: أان أرضعت فالان خبصوصيات املرأة اليت ال تراها إال امرأة مثلها، أو أمور متعلقة ابملرأة نفسها فإن جاءت وقا
 عددا معينا من الرضعات فإن القاضي أيخذ بشهادهتا وال قيمة هنا لشهادة الرجل.

 املساواة بني الناس يف احلقوق واحلرايت -اثلثاا 
حقوق االنسان يف الشريعة اإلسالمية هي يف حقيقتها ليست من ة من حاكم أو دولة أو اية جهة حمددة وإمنا هي 

لالنسان حني خلقه يف أحسن صورة وأحسن تقومي. وقد كفلت الشريعة اإلسالمية احلقوق حقوق وهبها هللا 
واحلرات لإلنسان كافة بشكل متساٍو، ومل متيز بني إنسان وإنسان يف التمتع هبذه احلقوق واحلرات، وقد كفلت 

 تعاىل اىل مجيع البشر، وحرية أنواع احلقوق كافة، احلقوق األساسية لإلنسان، وأمثلتها حق احلياة، الذي وهبه هللا
العبادة واالعتقاد الديين، من خالل احرتا  بيوت العبادة لغري املسلمني، إال أن حرية العقيدة يف االسال  مقيدة 
للمسلمني بعد  الردة فالنظا  االسالمي الذي منح غري املسلمني حرية العقيدة ومسح هلم ابلعيش يف الدولة 

مني وعليهم ما على املسلمني فهو مل يسمح هلم وال لسواهم أن يدخل أحدهم يف االسال  االسالمية هلم ما للمسل
 .40حرية العقيدة مىت شاء بنية اخلروج منه مىت شاء بدعوى

كما كفلت الشريعة اإلسالمية احلقوق السياسية للناس بشكل متساٍو كحرية الرأي والتعبري، وترتبط هذه         
ورى الذي يعين ضرورة التشاور بني املسلمني من الرعية واحلكا ، قال تعاىل )وشاورهم يف احلرية مبا يعرف حبق الش

األمر(. كما أقرت الشريعة اإلسالمية حقوق األسرة ونظمتها، وقررت فيها املساواة بني الزوجني يف احلقوق 
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طلقة يف اجلزئيات بل والواجبات، قال تعاىل)وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف(، ولكن هذه املساواة ليست م
 .41يفضل كل منهما اآلخر يف جانب، ويتفرع من حقوق األسرة يف األمومة واألبوة

كما أكدت الشريعة االسالمية على ضرورة ضمان جمموعة من احلقوق االقتصادية واالجتماعية بشكل متساٍو      
ل تعاىل )وقل أعملوا فسريى هللا عملكم بني الناس، وأمثلتها حق العمل حيث أمر هللا تعاىل االنسان ابلعمل، قا

ورسوله واملؤمنون(. وحق الضمان االجتماعي، وعرف هذا احلق يف الفكر االسالمي املعاصر حتت عنوان )العدالة 
االجتماعية يف االسال ( وأعلن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حق التكافل االجتماعي لعمال الدولة على وجه 

أو ليس له زوجة  –أي من بيت املال  –لنا عمالً، وليس له منزل، فليتخذ له منزاًل  اخلصوص فقال )من ويل
فليتزوج، أو ليس له دابة فليتخذ دابة(. ويف حديث آخر لرسول هللا )ص( قال )ما آمن يب من ابت شبعان وجاره 

الفردية لالنسان ومتكني جائع اىل جنبه، وهو يعلم. وحق التملك، حيث اعرتفت الشريعة اإلسالمية حبق امللكية 
 .42املالك من سلطة التصرف ابلشيء واالستفادة منه واستغالله

 املساواة بني الرجل واملرأة يف الشريعة اإلسالمية -رابعاا 
يتفق الفقه اإلسالمي بشأن عد  وجود مساواة بني املرأة والرجل، وفق املفهو  الذي ينادي به التيار العلماين هذا 

ت صياغته يف أحكا  الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، ُث نقلته غالبية الدول يف تشريعاهتا احمللية، املفهو  الذي مت
 والذي يساوي بني الرجل واملرأة يف كافة احلقوق واحلرات دون استثناء. 

ة خاصة ويبرون ذلك أبن القول أن عد  املساواة بني الرجل واملرأة وفق الشريعة االسالمية ينطلق من فلسف     
أساسها ان التفرقة فيما بينهما يستند يف أصله إىل اختالف الفطرة لكل منهما اليت فطر هللا كل منهما عليها 

فليس مدلول املساواة بني الرجل واملرأة يف ويستدل على ذلك من قوله تعاىل: " وليس الذكر كاالنثى"، لذلك 
خر، فإذا خص الشرع احلضانة للمرأة ألوالدها الصغار الشريعة اإلسالمية أن يطالب أحدمها مبا يطالب به اآل

ابلنظر ملا هلا من عطف وحنان وجدارة، فال جيوز للرجل أن يطالب هبذا احلق مدعًيا املساواة يف احلقوق ابملرأة، 
وإذا أوجب اإلسال  النفقة على الرجل، فال جيوز فرضها على املرأة حبجة املساواة بينهما، وسنقو  بتوضيح 

وضوعات اليت التتساوى فيها املرأة ابلرجل عند حديثنا الحقاً عن املقارنة بني مفهومي مبدأ املساواة بني الشريعة امل
 .43اإلسالمية والقانون الوضعي

 املساواة بني املسلمني وغري املسلمني   -خامساا 
لفنا بيانه، كذلك اإلسال  ال إىل جانب قضية عد  املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلسال  وفق املفهو  الذي أس

أيخذ ابملساواة الكاملة بني املسلمني وغري املسلمني، وفق مغزى مفهو  املساواة يف الفقه القانوين الوضعي )الدويل 
 . 44والدستوري(

 وتتلخص مظاهر عد  املساواة بني املسلمني وغري املسلمني من رعاا الدولة اإلسالمية فيما هو آت:
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وهم ممن يطلق عليهم أهل الشورى أو أهل احلل والعقد على  عضاء ايهيئات النيابية التشريعية:أ. فيما يتعلق أب
حد تعبري علماء املسلمني، فهم يتكونون من علماء املسلمني ووجوه الناس، وليس لغري املسلمني أن يكونوا ضمن 

 .45جمالس هؤالء
 هذا الصدد بني وزاريت التفويض والتنفيذ، فيمكن يفرق علماء املسلمني يف ب. فيما يتعلق ابلسلطة التنفيذية:

لغري املسلمني تويل وزارة التنفيذ ابملساواة مع املسلمني، فمهمة الوزير تقتصر على جمرد تنفيذ ما أيمر به اخلليفة، 
وزر فالوزير يف هذه احلالة ال يب  أمرًا وفق رأيه واجتهاده، ولكن ال ميكن هلم تويل وزارة التفويض، حيث يست

اخلليفة من يفوض إليه تدبري األمور برأيه، مبعىن تفويض الوزير مبزاولة مجيع سلطات اخلليفة، وله أن يتصرف وفق 
 . 46رأيه واجتهاده

ويرجع منع غري املسلمني من تويل وزارة التفويض يف دولة اإلسال  كما يقول املاوردي إىل أربعة أسباب       
باشرة احلكم يف املظامل، أي الدعاوي ضد رجال احلكم، وأنه جيوز لوزير التفويض وهي: أنه جيوز لوزير التفويض م

أن يستأثر بتقليد الوالة، وأنه جيوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيري اجليوش وتدبري احلروب، وأنه جيوز لوزير 
 47نيالتفويض أن يتصرف يف أموال بيت املسلمني، وهذه األمور ال ميكن إعطاءها لغري املسلم

جيوز لغري املسلم تويل وظيفة القضاء على غري املسلمني ويكون قضاءه انفذا  ج. فيما يتعلق ابلسلطة القضائية:
 .48حبقهم

 
 القانون الوضعييف  بني الناس املطلب الثاين: تنظيم مبدأ املساواة

 ساواة يف املواثيق الدوليةالفرع األول: مفهوم مبدأ امل
للمساواة معنيني، املعىن األول  أن  املواثيق الدولية املتعلقة يف حقوق اإلنسانيستدل من النصوص الواردة يف

املساواة القانونية، أي املساواة بني املواطنني ذوي املراكز القانونية املتماثلة بشكل كامل يف احلقوق واحلرات، 
لثروة أو النفوذ، أو بسبب عرقي أو وخضوعهم مجيعاً حلكم القانون والقضاء، وعد  التمييز بينهم بسبب اجلاه أو ا

حيث تنص جنسي أو ديين وغريه وهو ما تنادي به األنظمة الدميقراطية القائمة على أساس املذهب الفردي احلر، 
يولد مجيع فيها أنه: " املساواة بني مجيع الناس، وقد ( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على مبدأ 1املادة )

وين يف الكرامة واحلقوق، وهم قد ُوهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الناس أحراراً ومتسا
( منه على مبدأ املساواة وعد  التمييز من خالل النص على أنه: "لكل إنسان حق 2اإلخاء". ُث أكدت املادة )

أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، التمتع جبميع احلقوق واحلرات املذكورة يف هذا اإلعالن، دومنا متييز من 
أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي وغري السياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو 
الثروة، أو املولد، أو أي وضع آخر. وفضال عن ذلك ال جيوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوين أو 
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أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقاًل أو موضوعًا حتت الوصاية أو غري متمتع الدويل للبلد 
 ابحلكم الذايت أ  خاضعاً ألي قيد آخر على سيادته".

الناحية االقتصادية  واملعىن الثاين هو املساواة الفعلية املادية، أي التخفيف من الفوارق بني األفراد خاصة من     
ية، مبعىن أن تقو  الدولة ابختاذ اإلجراءات والضماانت كافة اليت من شأهنا كفالة أن يعيش املواطن واالجتماع

 وهو ما تطمح إليه املذاهب االشرتاكية. ، الفقري حياة كرمية
 وغري مباشر مباشراً من املواد اليت تشري بشكل عدد ذات العالقة حبقوق اإلنسان ت املواثيق الدوليةتضمنوقد     

لكل شخص حق يف  على انه: " 1من االعالن العاملي حلقوق اإلنسان الفقرة  24املادة  ذا املعىن، فمثاًل  تنصهل
مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصة على صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية 

من به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض الطبية وصعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية، وله احلق يف ما أي
 أوالعجز أو الرتمل أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف اخلارجة عن إرادته واليت تفقده أسباب عيشه. 

 يف املواثيق الدولية بني املواطنني املساواة جماالتالفرع الثاين: 
 املساواة أمام القانون -أوالا 

على أساس املذهب الفردي حبيث يشرتك  ء فكرة الدميقراطية اليت قامت  القانون لنشو يعود تقرير مبدأ املساواة أما
مجيع املواطنني يف شؤون احلكم ويتمتعون ابحلماية القانونية على قد  املساواة دون متييز بسبب األصل أو اجلنس 

 جتماعي معني.أو الدين أو اللغة أو اإلنتساب إىل مركز ا
تعلق ابملساواة القانونية فقد تضمن العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية النص  املومتاشياً مع هذا املعىن 

منه على أنه:  الناس مجيعا سواء أما  القانون ( 26على املساواة أما  القانون لكافة املواطنني إذ تنص املادة )
دد جيب أن حيظر القانون أي متييز وأن يكفل ويتمتعون دون أي متييز حبق متساو يف التمتع حبمايته. ويف هذا الص

جلميع األشخاص على السواء محاية فعالة من التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو 
 الرأي سياسيا أو غري سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب.

 اواة أمام القضاءاملس -اثنياا 
لكافة املواطنني احلق يف التقاضي بشكل متساٍو  املواثيق الدولية ذات العالقة حبقوق اإلنسانالعديد من ت كفل

الفقرة  18حيث تنص املادة  العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية،من ضمن هذه املواثيق فيما بينهم، و 
أما  القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل يف أية هتمة جزائية توجه إليه أو الناس مجيعا سواء " :على انه منه 1

يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من قبل حمكمة خمتصة مستقلة 
 "حيادية، منشأة حبكم القانون...
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 بني املواطنني املساواة يف احلقوق واحلرايت -لثاا اث
افة املواثيق الدولية ذات العالقة حبقوق اإلنسان املساواة بني املواطنني يف احلقوق واحلرات على اختالف تكفل ك

 أنواعها مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية نتناوهلا على النحو اآليت:
 أ. املساواة يف احلقوق املدنية والسياسية

ق املرتبطة ابحلرات، وتشمل احلق يف املساواة، واحلق يف احلياة واحلرية احلقوق املدنية والسياسية هي جمموعة احلقو 
واألمن وعد  التعرض للتعذيب، واحلق يف عد  االسرتقاق أو اإلخضاع للعبودية، واحلق يف املشاركة السياسية، 

ات، وحق كل وحرية الرأي والتعبري، وحرية املعتقد والدين، وحرية عقد االجتماعات، واحلق يف أتسيس اجلمعي
مواطن يف األمان على شخصه وعد  اعتقاله أو توقيفه تعسفاً، وحق كل مواطن يف امللكية اخلاصة، وحقه يف حرية 

 التنقل  وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرهتا والعودة إليها، وغريها من احلقوق.
جلميع املواطنني التمتع ابحلقوق املدنية والسياسية  يةوقد كفل العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياس 

منه على أنه: "تتعهد كل دولة طرف يف هذا  1الفقرة  2املادة بشكل مباشر يف بشكل متساٍو، حيث ينص 
العهد ابحرتا  احلقوق املعرتف هبا فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف 

، دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غري سياسي، واليتها
 أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب".

     ب. املساواة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية حبق كل إنسان، يف أن حييا يف مستوى معيشة الئق، وحبد أدىن من  ترتبط احلقوق االقتصادية واالجتماعية

الرفاه االقتصادي واالجتماعي والثقايف، ومبا حيفظ كرامته اإلنسانية وال يعرضه للفقر أو املرض أو اجلهل، وتشمل 
الكايف، واحلق يف الضمان حق اإلنسان يف التعليم، واحلق يف العمل، واحلق يف الرعاية الصحية، واحلق يف الغذاء 

 االجتماعي واحلق يف السكن، واحلق يف التنمية، واحلق يف بيئة نظيفة، واحلق يف تلقي اخلدمات العامة.
غري مباشر و بشكل عددًا من املواد اليت تشري  قد تضمن العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعيةو 

خيث تنص املادة ، يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املواطنني بنيملساواة ابحلق لضرورة كفالة امباشر 
تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد أبن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها منه على أنه: " 2الفقرة  2

لرأي سياسيا أو غري أو ا ن، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدينيف هذا العهد بريئة من أي متييز بسبب العرق، أو اللو 
 سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب.

 املساواة يف تويل الوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص -رابعاا 
ممارسة يعد احلق يف تقلد الوظائف العامة شكاًل من أشكال املشاركة السياسية للمواطنني يف احلكم، فعن طريق 

هذا احلق يستطيع املواطنون املشاركة يف إدارة الشئون العامة للدولة مبختلف جماالهتا، ويشرتط إلعمال هذ احلق أن 
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تعمل الدولة على إقرار جمموعة من القواعد العامة اجملردة اليت تبني شروط التوظيف، وأن تضع الوسائل اليت مُتكن 
 ، وعلى قاعدة تكافؤ الفرص. افة بشكل متساوٍ من تطبيق هذه القواعد على املواطنني ك

يكون لكل مواطن،  24وقد كفل العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية هذا احلق حيث تنص املادة   
، احلقوق التالية، اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع هبا دون 2دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة 

 )ج( أن تتاح له، على قد  املساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده. ولة:قيود غري معق
 املساواة بني الرجل واملرأة -خامساا 

( من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية على مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة حيث 3تنص املادة )
يف هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء يف حق التمتع جبميع احلقوق جاء فيها: "تتعهد الدول األطراف 

على املساواة بني اجلنسني يف مسائل  23كما تنص املادة  املدنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد".
تمع، وهلا حق األسرة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية يف اجمل -1 الزواج وأتسيس االسرة حيث جاء فيها:

يكون للرجل واملرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معرتف به يف التزوج  -2 التمتع حبماية اجملتمع والدولة.
تتخذ  -8 ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه. -3 وأتسيس أسرة.

ة لكفالة تساوى حقوق الزوجني وواجباهتما لدى التزوج وخالل قيا  الدول األطراف يف هذا العهد التدابري املناسب
 الزواج ولدى احنالله. وىف حالة االحنالل يتوجب اختاذ تدابري لكفالة احلماية الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم.

أنه: "تتعهد  من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على 3وكذلك تنص املادة     
الدول األطراف يف هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلانث يف حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف هذا العهد.
 

 سالمية والقانون الوضعيلشريعة اإلاملساواة يف ا مفهومي مبدأ : مقارنة بنياملطلب الثالث
ز شديد وبشكل نقاط على أوجه التقارب واالختالف بني مفهومي املساواة يف الشريعة نسلط الضوء ابجيا

 اإلسالمية والقانون الوضعي على النحو اآليت:
 بني املفهومني الفرع األول: أوجه التقارب

ن وال أختالف نو أما  القا والقانون الوضعي يف االقرار مببدأ املساواة بني املواطنني الشريعة اإلسالميةتتفق  -أوالا 
 .بينهما

إبستثناء   تتفق الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي يف االقرار مببدأ املساواة بني املواطنني أما  القضاء -اثنياا 
واستثناء تتساوى الشهادتني، ويف حاالت معينة  ،عد  املساواة بينهما فاالصل موضوع الشهادة بني الرجل واملرأة،

 الرجل.تقد  شهادة املرأة على 
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يف االقرار مببدأ املساواة بني املواطنني يف احلقوق  بشكل عا  تتفق الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي -اثلثاا 
 .واحلرات

 الفرع الثاين: أوجه التعارض بني املفهومني 
الرجل يف جمال ختتلف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي بشأن القضاا املتعلقة ابملساواة بني املرأة و  -أوالا 

اثبتة قطعية الداللة ال جيوز خمالفتها، نذكر القضاا حمل  أصلية األحوال الشخصية للمسلمني، وهي مبادئ
 اخلالف على النحو األيت:

... َوإِّْن َكانُوا إِّْخَوًة رَِّجاال عد  مساواة املرأة ابلرجل يف املرياث، فلها نصف ما للرجل من إرث. لقوله تعاىل: أ. 
ُ بُِّكل ِّ َشْيٍء َعلِّيٌم..َونِّسَ  لُّوا َواَّللَّ ُ َلُكْم أَْن َتضِّ ُ اَّللَّ  }3: ءالنسا {  }.اًء فَلِّلذََّكرِّ مِّْثُل َحظ ِّ األُنْ ثَ يَ نْيِّ يُ بَ ني ِّ
. ال تتساوى املرأة مع الرجل يف النفقة، فهي غري ملزمة ابلنفقة حىت وإن كانت غنية، فالنفقة واجبة على ب

ْلَمْعُروفِّ ال ُتَكلَُّف نَ ْفٌس إِّالَّ ُوْسَعَها الزوج. لقوله تعاىل:  : ةالبقر  { .َوَعَلى اْلَمْوُلودِّ لَُه رِّْزقُ ُهنَّ وَكِّْسَوتُ ُهنَّ ابِّ
233{. 
..الرجال قوامون على عد  مساواة املرأة مع الرجل ابلقوامة، فالقوامة للرجل. ويستند يف ذلك إىل قوله تعاىل:ج. 

 .  }221البقرة: { ...وللرجال عليهن درجةوله تعاىل: . وق}3النساء:  { النساء
عد  مساواة املرأة ابلرجل يف حرية الزواج وتعدده، فال جيوز للمرأة الزواج بغري املسلم، أو الزواج ابملسلم دون د. 

 موافقة وليها، أو أن تعدد األزواج، على عكس الرجل حيث يستطيع أن يزوج نفسه  مبن شاء حىت وإن مل تكن
 مسلمة، ويستطيع أن جيمع بني أكثر من زوجة.

ُّ إَِّذا طَلَّْقُتُم الن َِّساَء ه.  عد  مساواة املرأة ابلرجل إبيقاع الطالق فهو بيد الرجل. لقوله تعاىل: }َا أَي َُّها النَّيبِّ
 }1: قالطال {. }َفطَل ُِّقوُهنَّ لِّعِّدَّهتِِّّنَّ َوَأْحُصوا اْلعِّدََّة َوات َُّقوا اَّللََّ....

ختتلف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي فيما يتعلق ابملساواة بني املسلمني وغري املسلمني يف جماالت   -اثنياا 
 .تويل بعض الوظائف العامة، وزارة التفويض يف السلطة التنفيذية، وعضوية جملس الشورى

تنظيم مبدأ املساواة بني  ية يفيف الدساتري العرب مبادئ الشريعة اإلسالمية أثر النص على:املبحث الرابع
 املواطنني

نتناول أثر النص على مبادئ الشريعة اإلسالمية يف الدساتري العربية يف تنظيم مبدأ املساواة بني املواطنني من خالل 
 املطلبني اآلتيني:

 الدستوريةالواثئق  ة يف داخلاملساو مبدأ  تنظيم النص على مبادئ الشريعة اإلسالمية يف املطلب األول: أثر
قاعدة مبادئ الشريعة االسالمية كمصدر رئيسي للتشريع أهنا أتخذ ل الدستورية رتبةاملذكران آنفًا عند حديثنا عن 

، بغض النظر عن طريقة صياغة هذه القاعدة ضمن الوثيقة الدستورية نفس املرتبة للقواعد الدستورية األخرى،
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ملرجعية مبادئ الشريعة اإلسالمية على تنظيم مبدأ املساواة بني  ال أتثريمن الناحية الدستورية ف فإنه وابلتايل
، مبعىن أن حدود تنظيم موضوعات مبدأ تقف معها بنفس املرتبةألهنا  ، ذلك يف صلب الواثئق الدستوريةاملواطنني

إلسالمية، قد ميكن أن يستند إىل مصادر اخرى غري مبادئ الشريعة ا اطنني يف الواثئق الدستوريةو املساواة بني امل
 تتوافق معها وقد ختالفها.

ولكن على الرغم من ذلك فقد قرر عدد من فقهاء القانون الدستوري املعاصر كما أسلفنا توضيحه، أن هذا ال    
يعين تنافر وعد  انسجا  القواعد الدستورية مع بعضها البعض بل جيب ان أتيت منسجمة مع بعضها وأن ال 

 تتعارض قاعدة مع أخرى.
 مبدأ املساواة يف التشريعات العادية تنظيم النص على مبادئ الشريعة اإلسالمية يف طلب الثاين: أثرامل

يفرض كما أسلفنا توضيحه أن تكون التشريعات العادية الصادرة عن السلطات التشريعية  مسو الدستورمبدأ 
ة لاللغاء من قبل اجلهة املكلفة ابلرقابة القواعد الدستورية وان ال ختالفها وإال أصبحت عرض املختصة، متوافقة مع

 على دستورية القوانني. 
وأما فيما يتعلق أبثر مرجعية مبادئ الشريعة اإلسالمية على تنظيم املساواة فهذا يتوقف على طريقة صياغة هذا   

ريع. فهذا يعين فإذا كانت الصياغة ابلنص على مبادئ الشريعة هي املصدر الرئيسي للتشاملبدأ يف وثيقة الدستور، 
ان املشرع العادي ملز  عند تنظيمه ملبدا املساواة يف التشريعات العادية أن يستند إىل مفهو  مبدأ املساواة وحدوده 
وتنظيمه يف الشريعة اإلسالمية، ولكن يف املقابل ميكن اللجوء إىل أي مصادر أخرى )مصادر فرعية( بشرط عد  

عليها الشريعة اإلسالمية فيما يتعلق مببدأ املساواة، ابعتبار أن املصدر الرئيسي  خمالفتها للمبادئ العامة اليت تقو 
 او األساسى هو الذى حيدد املصادر الفرعية.

أما إذا كانت الصياغة ابلنص على أن مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع فهذا يعين كما أسلفنا     
رًا رئيسيًا للتشريعات العادية إىل جانب مصادر رئيسيىة أخرى ميكن أن توضيحه أن الشريعة اإلسالمية تعد مصد

يلجأ إليها املشرع العادي وهنا املقصود البملان، وابلتايل فإن تنظيم مبدا املساواة يف التشريعات العادية ليس 
ليها املشرع العادي ابلضرورة أن يستند إىل مبادئ الشريعة اإلسالمية فهناك مصادر رئيسية أخرى ميكن أن يلجأ إ

فمثاًل ميكن أن يستند املشرع يف  سالمية يف تنظيمه ملبدأ املساواة، وليس ابلضروة أن تتوافق مع مبادئ الشريعة اإل
 تنظيمه ملبدأ املساواة يف التشريعات العادية إىل االتفاقيات الدولية ذات العالقة حبقوق اإلنسان.

 
 خامتة:

 العربية صدر للتشريع يف صلب دساتري الدولمكالشريعة اإلسالمية   ادئأن النص على مب ،لقولم ابتخنت
عملية الصياغة هلذا املبدأ كما أن   هو أمر يف غاية األمهية وال ميكن جتاهله أبي حال من األحوال،واإلسالمية 
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وهو  لى املشرعع التزاماً أساسياً بعني االعتبار  حبيث أتخذجيب أن تكون واضحة دون حماولة للتالعب اباللفاظ، 
وجه اخلالف بني النظا  القانوين  األصلية، ألن مبادئ الشريعةعد  االتيان أبحكا  وتشريعات عادية ختالف 

مبادئ معينة يف صلب  وغريه من النظم القانونية الوضعية، ليس يف إنكار أو إقرار )الشريعة اإلسالمية( االسالمى
 ف احلقيقي يتمثل يف مصدر هذه املبادئأن وجه اخلال بللعادية، الوثيقة الدستورية أو من خالل التشريعات ا

 ومدى جواز خمالفتها، إذ أن مصدرها ىف النظم القانونية هو اإلنسان وابلتايل يستطيع اإلنسان خمالفتها مىت شاء
وهي  عاىلفمصدرها هللا سبحانه وت االصلية االتيان بغريها، أما مبادئ الشريعة اإلسالمية وأ من خالل تعديلها

فهذا ال  ،ت دينيةليس القول أن دساتري الدول االسالمية املعاصرة ، و ال جيوز لإلنسان االتيان مبا خيالفهااثبتة، و 
 الدين أو حتمل امراً ضد الدين.يعين قبول وجود قواعد ختالف مبادئ 

وحسب  البد المية األصلية يعة اإلستتناىف مع مبادئ الشر  واحدة يف دستور أي دولةلذلك فإن وجود مادة       
هلذا الدستور،  بشكل عا   امللتزمني دينياً  التيار اإلسالمي أو ن يقف عائقًا أما  قبولالشخصي أ رأي الباحث

 .ميكن أن يؤدي إىل عد  ثبات الدساتري والسعي الدائم لتغيريهاوهذا أمر 
كافة، ا  بني مكوانت اجملتمع  لتوافق التيكون واضحًا للجميع أن الدساتري جيب أن توضع ابكما جيب أن       

ووجود أغلبية ما الجتاه سياسي معني ال يعطيها احلق أن تفرض رأيها على شكل وصياغة قواعد الدستور، ألن 
هذه األغلبية ميكن أن تتغري خالل مدة قصرية وتصعد بداًل منها أغلبية أخرى، تعاود العمل على تغيري ما جاء يف 

 اليك.الدستور، وهكذا دو 
 

 التوصيات: 
 االسالمية املعاصرةو  العربية يف دساتري الدول مرجعية الشريعة اإلسالميةا يتعلق بصياغة فيم -أوالا 

دع جماالً مبا ال يذلك ، و اسالميةو  عربية لكل دولة يةالدستور يف صلب الوثيقة  توضيح النص واملقصود به
 ونقرتح الصيغة األتية: للتفسريات املختلفة له

 املبادئ األصلية للشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيس للتشريع. -1 
يقصد ابملبادئ املشار إليها يف الفقرة االوىل من هذه املادة، القواعد واألحكا  واألسس املستقاة من النصوص  -2

 . ة للمواطننيياتية املختلفقطعية الداللة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، ذات العالقة بتنظيم اجملاالت احل
 بني املواطنني اثنياا: فيما يتعلق بتنظيم مبدا املساواة

 م مبدأ املساواة يف الواثئق الدستوريةأ. تنظي
 تنسجم مع املادة املتعلقة الواثئق الدستوريةمبدأ املساواة بني املواطنني بكافة مظاهره يف  صياغاتقرتح أن تكون ن
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 رورة أن تتضمن كافة النصوصمع ض رئيسي للتشريع،الصدر سالمية املبادئ األصلية للشريعة اإلمبرجعية امل 
 لشريعة اإلسالمية.األصلية ل بادئاملمبا ال يتعارض مع عبارة  واملرأة الرجلبني  ابملساواةاملتعلقة 

 التشريعات العاديةبني املواطنني يف  ب. تنظيم مبدأ املساواة 
نوصي أوضحنا سابقاً، لذلك الصدار الدستور هو أمر بديهي كما ان مسألة توافق التشريعات العادية الالحقة 

تشكيل جلنة من خباء قانونيون العادة دراسة كافة القوانني اليت تتعلق ابملساواة بني ب قيا  كل دولة بضرورة
 .هااملساواة وفق نصوص دستور واعادة العمل عليها مبا يضمن حتقيق مبدا  فيها، املواطنني
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