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ال إكراه فً ، قال تعالى : )  ات ٌحكمها المبدأ القرآنً العامألوضاع الدٌنٌة لألقلٌ

  .(652)البقرة:  ( الدٌن

األوضاع المدنٌة، واألحوال الشخصٌة لألقلٌات تحكمها شرٌعة اإلسالم إن هم و

فإن جاءوك فأحكم بٌنهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن ) تحاكموا إلٌنا: 

(. فإن لم ٌتحاكموا إلٌنا 26)المائدة:  ( ٌضروك شٌئا وإن حكمت فأحكم بٌنهم بالقسط

) ألصل إلهً:  -عندهم  -دامت تنتمً  كان علٌهم أن ٌتحاكموا إلى شرائعهم ما

)المائدة:  ( وكٌف ٌحكمونك وعندهم التوراة فٌها حكم هللا ثم ٌتولون من بعد ذلك

 .(24)المائدة:  ( ولٌحكم أهل اإلنجٌل بما أنزل هللا فٌهقال تعالى :)  (، 24
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ً حٌاتها، من شؤون تتصل من حق كل فرد فً األمة أن ٌعلم بما ٌجري ف

بالمصلحة العامة للجماعة، وعلٌه أن ٌسهم فٌها بقدر ما تتٌح له قدراته ومواهبه، 

(. وكل 43وأمرهم شورى بٌنهم" )الشورى: قال تعالى :) إعماال لمبدأ الشورى: 

فرد فً األمة أهل لتولً المناصب والوظائف العامة، متى توافرت فٌه شرائطها 

قال الشرعٌة، وال تسقط هذه األهلٌة، أو تنقص تحت أي اعتبار عنصري أو طبقً: 

، ٌسعى بذمتهم المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم ٌد على من سواهمرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ) 

 ( أدناهم

الشورى أساس العالقة بٌن الحاكم واألمة، ومن حق األمة أن تختار حكامها. و

وفً عزلهم إذا حادوا بإرادتها الحرة، تطبٌقا لهذا المبدأ، ولها الحق فً محاسبتهم 
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عبر عن فكره ومعتقده، دون تدخل أو مصادرة من لكل شخص أن ٌفكر، وٌعتقد، وٌ

أحد ما دام ٌلتزم الحدود العامة التً أقرتها الشرٌعة، وال ٌجوز إذاعة الباطل، وال 

لئن لم ٌنته المنافقون قال تعالى :) نشر ما فٌه تروٌج للفاحشة أو تخذٌل لألمة: 

 ٌجاورونك فٌها والذٌن فً قلوبهم مرض والمرجفون فً المدٌنة لنغرٌنك بهم ثم ال

 ( 26)األحزاب: ( إال قلٌال



قال لٌس مجرد حق فحسب، بل هو واجب كذلك:  -بحثا عن الحق  -التفكٌر الحر و

 (22قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا هلل مثنى وفرادى ثم تتفكروا" )سبأ: تعالى : ) 
ن ٌقاومه، من حق كل فرد ومن واجبه: أن ٌعلن رفضه للظلم، وإنكاره له، وأ كما ان

دون تهٌب مواجهة سلطة متعسفة، أو حاكم جائر، أو نظام طاغ .. وهذا أفضل 

أنواع الجهاد: "سئل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان 

 ) جائر

ال حظر على نشر المعلومات والحقائق الصحٌحة، إال ما ٌكون فً نشره  كما انه

وإذا جاءهم أمر من األمن أو قال تعالى : ) المجتمع والدولة: خطر على أمن 

الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولً األمر منهم لعلمه الذٌن 

 )34)النساء:  ( ٌستنبطونه منهم

احترام مشاعر المخالفٌن فً الدٌن من خلق المسلم، فال ٌجوز ألحد  ومن ذلك اٌضا

وال قال تعالى : ) أن ٌسخر من معتقدات غٌره، وال أن ٌستعدي المجتمع علٌه: 

تسبوا الذٌن ٌدعون من دون هللا فٌسبوا هللا عدوا بغٌر علم، كذلك زٌنا لكل أمة 

 (.863)األنعام:  ( عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم
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 قال تعالى : )ال ٌجوز انتزاع ملكٌة نشأت عن كسب حالل، إال للمصلحة العامة: 
(، ومع تعوٌض عادل لصاحبها: 833)البقرة:  ( وال تأكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل

من أخذ من األرض شٌئا بغٌر حقه خسف به ٌوم القٌامة إلى قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ) 

 (. أرضٌن سبع

وحرمة الملكٌة العامة أعظم، وعقوبة االعتداء علٌها أشد ألنه عدوان على المجتمع 

من استعملناه منكم على عمل ) : ، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كله، وخٌانة لألمة بأسرها

 (. فكتمنا منه مخٌطا فما فوقه كان غلوال ٌأتً به ٌوم القٌامة

 


