F
ما معىن تطبيق الشريعة؟!!
شريعة اإلسالم ليست ىي جمرد حدود تقام ،أو نظام عقوابت يطبق على الناس ،فاإلسالم قبل ذلك كلو ىو
حدا على أحد من رعيتها تنظر دلاذا فعل اجلردية وما الذي دفعو ذلك ،وتعمل
نظام رعاية ،فقبل أن تقيم الدولة ً
على إزالة أسباهبا وكل ما يثريىا أو يدفع إليها ،فتصوير الشريعة اإلسالمية على أهنا جمرد تطبيق العقوابت ،وجعل
ذلك حصرا ىو تطبيق اإلسالم يف الواقع ويف األذىان ،ىو خطأ قاتل وإساءة لإلسالم ،وليس فهما صحيحا لو.
ودما جيب أن يلفت النظر إليو أن اعتناق العقيدة اإلسالمية معناه اإلديان بكافة ما جاء بو الرسول  إمجاال
وما ثبت ابلدليل القطعي تفصيال ،وأن يكون تقبل ذلك عن رضا وتسليم .وجيب أن يعلم أن جمرد ادلعرفة ال يغين،
وأن التمرد على أصغر شيء اثبت يقينا من اإلسالم خيرج الشخص من اإلسالم ويفصلو عن العقيدة .واإلسالم
ىو كلٌّ غري قابل للتجزية من حيث اإلديان والتقبل ،فال جيوز يف اإلسالم إال أن يتقبل كامال ،والتنازل عن بعضو
كفر ،ومن ىنا كان االعتقاد بفصل الدين عن احلياة أو بفصلو عن الدولة كفرا صراحا .قال هللا تعاىل﴿ :إِ َّن
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والشريعة ىي جمموعة األحكام الشرعية العملية اليت جاء هبا الوحي كتااب وسنة وما أرشدا إليو بدليل قطعي
من إمجاع الصحابة والقياس الشرعي ،سواء وردت ىذه األحكام يف تلك ادلصادر بطريقة قطعية أو بغلبة الظن
فكلها توجب العمل ابحلكم الشرعي والتسليم بو ،وال يشرتط يف ثبوت الشريعة أو األحكام الشرعية القطع بل
يكفي يف ثبوت احلكم الشرعي غلبة الظن ،فقد أمجع الصحابة رضوان هللا عليهم على وجوب العمل خبرب األحاد
وابلدليل األقوى الراحج وترك ادلرجوح وساروا على ذلك يف أقضيتهم وأثناء حكمهم يف دولة اخلالفة الراشدة،
عالوة على كثري من األدلة اليت توجب أخذ ما جاء بو الرسول  والتزام طريقتو وسنتو.
فاإلسالم عقيدة عقلية انبثق عنها نظام ،بل نظام شامل متكامل ال يغين تطبيق بعضو دون بعض وىو كل
غري قابل للتجزئة من حيث اإلديان والتقبل ،كما ال يغين أخذه كمجرد أنظمة وقوانني دون أخذه مع العقيدة
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ففي اإلسالم أنظمة وحلول لكل مشكالت احلياة ،فمن خالل استقراء النصوص الشرعية ذمد أن اإلسالم
فيو (نظام حكم ،ونظام اقتصادي ،ونظام اجتماعي ،وسياسة خارجية وسياسة التعليم ،...فهو حيوي أنظمة
ادلعامالت والعقوابت وليس ىو جمرد نظام عقوابت فقط).

كما أن اإلسالم نظام رعاية للناس ،أحكام الرعاية فيو كالبستان ،فيها كل ما حيقق السعادة للرعية،
والعقوابت فيو ىي سور ذلك البستان ،فإذا قمنا إبجياد السور فقط فهذا يعد جمرد سجن للبشرية جيعلها تضيق
منو دون أن تشعر ابلسعادة ،أما إن قمنا إبجياد البستان ومحيناه بسور العقوابت لكل من حياول ىدمو أو جتاوزه
أو تنغيص حياة الناس فيو وخمالفة النظام العام ،فإن ىذا يعد ىو التطبيق الصحيح الذي حيافظ على اجملتمع وعلى
أمن الناس وسعادهتم.
وىناك حاجات أساسية لألفراد كادلأكل وادللبس وادلسكن وىناك حاجات أساسية للمجتمع منها التعليم
والتطبيب واألمن والكرامة ...اخل ،وجيب على الدولة توفري تلك احلاجات للرعية ومتكني كل فرد من أفراد الرعية
من إشباع احلاجات األساسية إشباعا كليا ،والعمل قدر ادلستطاع على متكينو من إشباع الكماليات الالزمة لو.
فال يعقل أن تقوم الدولة (مبعاقبة الزاين مثال) مع أن البارات وادلراقص وأسباب اجلردية اليت تثري الغرائز ،قائمة
ومقننة وحممية كما ىو يف البالد اإلسالمية يف ظل األنظمة الوضعية واحلكام العمالء! أو أن (تقطع يد السارق)
مع أن الفقر والعوز واجملاعة ،تضرب أطناهبا بني ادلسلمني ،وال أدل على ذلك من قول النيب « ل قطع ف زمن
جماعة»!!! أي ال تقطع يد سارق يف زمن جماعة ،ومن ادلعلوم أن احلدود تدرأ ابلشبهات ،فتأملوا رعاكم هللا أيها
ادلسلمون نعمة اإلسالم ورمحتو وعدلو؟!!
فمن كان يريد تطبيق اإلسالم على الرعية فعليو أوال إقامة دولة إسالمية حقيقية متلك سلطاان وأماان من
ادلسلمني يكون إقامة السلطان فيها منهم برضاىم واختيارىم ،ومحايتو ذاتية بقوة أىل القوة منهم ،إن اشرتاط
احلكم واألمان يف الدار لتكون دار إسالم ىي شروط جوىرية وواجب حتقيقها ،فدار احلرب ال تقام فيها احلدود
النعدام احلكم واألمان فيها وىذا أيضا يدل على أن تطبيق الشريعة ليس جمرد نظام عقوابت فقط؟!
مسيع جميب.
وفقنا هللا وإايكم للعمل إلقامة دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة وحقق ذلك عما قريب إنو ٌ
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