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:ملخص
.) يف منظور مقاصد الشريعةPancasila( هذا املقال يهدف إىل البحث عن البانتشاسيال
 واإلنسانية العادلة املهذبة، الرابنية املتفردة: وهي،تتكون البانتشاسيال من املبادئ اخلمسة
، والشعبية املوجهة ابحلكمة واحلصافة يف الشورى النيابية، والوحدة اإلندونيسية،واملتحضرة
 فهذه الدراسة تعتمد على املنهج.والعدالة االجتماعية بني كل املواطنني اإلندونيسيني
 وتفسريها، وذلك لعرض مبادئ البانتشاسيال من حيث بيان مفهومها،االستقرائي والتحليلي
 وقد توصل الباحث إىل تقدمي احللول يف التفسري املوافق. وحتليلها من املنظور املقاصدي،الرمسي
.املقاصد الشريعة للبانتشاسيال
:الكلمات املفتاحية
البانتشاسيال؛ مقاصد الشريعة؛ مفهومها؛ تفسريها الرمسي؛ احللول
Abstract:
This article aims to search for Pancasila concept from the
perspective of maqashid Sharia. Pancasila is made up of the
Five Principles, which are: e.g. belief in the One and Only God,
just and civilized humanity, unity of Indonesia, democratic rule
that are guided by the strength of wisdom resulting from
deliberation and social justice for all Indonesians. This study
relies on inductive and analytical method to present the
principles of Pancasila in terms of its concept statement, its
formal interpretation, and its analysis from the intentional
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perspective. I have come up with solutions in the interpretation
corresponding to the Sharia purposes of Pancasila.
Keyword:
Pancasila; maqashid Sharia; concept statement; formal
interpretation; solutions

مقدمة
مهما يف استقاللية مجهورية
ّ إن إندونيسيا دولة كان املسلمون فيها يلعبون دورا
 كما أهنم يشكلّون الغالبية العظمى من،إندونيسيا من قبضة االستعمار األجنيب
 وعلى الرغم من ذلك إال أهنا ال حتكم ابلشريعة اإلسالمية.الشعب اإلندونيسي
 بل كانت الدولة تقوم على أساس البانتشاسيال (املبادئ،بشكل كامل شامل
 والوحدة، واإلنسانية العادلة املهذبة واملتحضرة، الرابنية املتفردة: وهي،)اخلمسة
 والعدالة، والشعبية املوجهة ابحلكمة واحلصافة يف الشورى النيابية،اإلندونيسية
 فهي أساس فلسفي ومصدر أساسي للقانون،االجتماعية لكل املواطنني اإلندونيسيني
 فليست مجهورية إندونيسيا ابلبلد، لذلك.الوطين والنظام القانوين جلمهورية إندونيسيا
1

. بل هي دولة البانتشاسيال،الثيوقراطي وال العلماين وال الشيوعي

Muhammad Taufiq, Akhmadul Faruq, and Ibnu Khaldun,
“Implementation of ‘The Madina Charter’ in a Democratic Country :
Indonesia as a Model,” in Proceedings of the 6TH International Prophetic
Heritage Conference (SWAN 2018) Istanbul, Turkey (Istanbul: SWAN, 2018),
523; Abdul Jalil and Muhammad Taufiq, “Al-Ȃtsȃr Al-Mutarattibah ‘Ȃla
PERPPU (Lawȃih Al-Hukûmiyyah Al-Badaliyyah) Min Al-Munazhzhamȃt
Al-Mujtama’Iyyah Raqm 2 Li ‘Ȃm 2017 Dlidda Wujûd Hizb Al-Tahrîr
Indûnîsiyȃ Min Manzhûr Saddi Al-Dzarî’Ah,” AL-IHKAM: Jurnal Hukum &
Pranata Sosial 14, no. 1 (2019): 144, https://doi.org/10.19105/alihkam.v14i1.1982; Muhammad Taufiq, Filsafat Hukum Islam; Dari Teori Ke
Aplikasi, ed. Abd. Jalil, I (Pamekasan: Duta Media, 2019), 219.
1

208

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 16 (1), 2021: 207-229

Al-Pancasila fi al-Mandzûri al-Maqâshidî al-Syar’î: Dirâsah Tahlîliyah

فكلمة البانتشاسيال مصطلح لدستور الدولة اإلندونيسية يرجع أصلها إىل اللغة
السنسكريتية من طبقة برمهاان يف اهلند ،وهي مأخودة من ابنتشا ) (pancaتعين مخسة
وسيال ) (syilaتعين مبدأ أو أساسا ،أو سيال ) (syiilaتعين نظام اآلداب واألخالق
الكرمية املهمة املناسبة .إذا ،فإهنا من الناحية اللغوية اللفظية مبعىن أساس وله مخسة
عناصر أو مخسة نظم للسلوك املهمة ،وهذا املصطالح قد اشتهر يف عهد
مدون يف كتاب انجارا كراتجاما
ماجاابهيت ) (Majapahitيف القرن الرابع عشرة وهو ّ
) (Negara Kertagamaالمبو فراابجنا ) (Empu Prapancaوكتاب سواتصاما
) (Sutasomaالمبو اتنتوالر ) ،(Empu Tantularفالبانتشاسيال يراد هبا تنفيذ مخسة
آداب وهي على ما يلي:
 Panatipada veramani sikhapadam samadiyani .1مبعىن منع القتل
 Dinna dana veramani shikapadam samadiayani .2يراد به منع السرقة
 Kameschu micchacara veramani shikapadam samadiyani .3مبعىن منع
الزان
 Musawada veramani sikapadam samadiyani .4مبعىن منع الكذب
 Sura meraya masjja pamada tikana veramami .5يراد به منع السكر أي
الكف عن شرب اخلمر واملخدرات.
ّ
وهذه األسس يف الفلسفة اجلاوية تع ّد معيارا لتنظيم شؤون حياهتم بعد انقراض
عهد ماجاابهيت مبصطالح جاوي ” “Ma Limaأي مخسة منهيات وهي على
النحو التايل:
 .1القتل
 .2السرقة )(Maling
)(Mateni
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 .3الزان

)(Madon

السكر)(Mabuk

.4
 .5القمار )(Main
إن البانتشاسيال ال يتم سنها إال كانت وراؤها مقاصد وحكم وأفكار عظيمة
تضمن املصاحل الشعبية سواء أكانت من شؤوهنا الداخلية أو عالقاهتا اخلارجية،
فاملبادئ اخلمسة اليت هي مرآة ثقافات اإلندونيسيني وعاداهتم وسلوكياهتم وقيم حياهتم
عهد ذو قيمة عالية بني الشعب والدولة واحلكومة.
لذلك ،هتدف إىل تكوين اجملتمع املدين العدل املزدهر ،كما أهنا تع ّد وسيلة

لتوحيد الشعب اإلندونيسي ،وهي ال تنصب إال ملصاحل الشعب لتنظيم شؤون احلياة
االجتماعية واالقتصادية والدينية ،استجابةً ملتطلبات اجلماعة ،وسداً حلاجاهتا ،وتقوم
مبثابة هندسة اجتماعية للعالقات داخل الشعب اإلندونيسي ،إال يوجد من خالل
تطبيقها يف الواقع اإلندونيسي اضطراب وارتباك يف تطبيق املبادئ اإلسالمية حىت يقع
حدوث االختالفات الساخنة بني املوافقني هلا واملعارضني عليها.
اختيار البانتشاسيال دستورا للجمهورية اإلندونيسية يف بداية االستقالل
إن سن البانشاسيال ال يتم إال وراءها غاايت وأهداف ومقاصد مما يقق مصاحل
الشعب اإلندونيسي من احلرية والعدالة االجتماعية واملساواة والوحدة يف الوطنية2،ومن
أهم أهداف نصب البانتشاسيال استقالل الدولة اإلندونيسية وشعبها من احتالل
اهلولنديني والياابنيني ،فالبانتشاسال اليت تسري وتتضح يف حادثة إلغاء مجلة (مع
وجوب تنفيذ الشريعة اإلسالمية وتطبيقها على معتقديها) يف ميثاق جاكرات

( The

Kaelan. M.S. Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia,
(Yokyakarta: Paradigma Yokyakarta, 2009), p.2.
2
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 وتبديل العبارات اإلسالمية يف،) الذي ُو ِضع كأساس الدولة حينئذJakarta Charter

 بعبارات أخرى وتعديل3،اليت تعترب اباب لتنفيذ الشريعة اإلسالمية يف هذه الدولة
Pancasila ( م1945 املبادئ األساسية يف ميثاق جاكرات إىل البانتشاسيال لدستور
4
،)UUD 1945
فإذا وقفنا هذا اجلو السياسي من النظرية املقاصدية وجدان أن تقدمي
البانتشاسيال على اإلسالم وميثاق جاكرات يف سن دستور الدولة هو تنازل عن املبادئ
 ولسببه ضاعت حقوق املسلمني.اليت آلت بسببه الويالت واالفرتاق إىل يومنا هذا
5
)Malaysia( وابملقارنة مع البلدان اجمل اورة اليت جعلت اإلسالم دينا رمسيا مثل ماليزاي
،) وغريها من البلدان كالسعوديةBrunei Darus Salam( وبرواني دار السالم
 فإن احلياة الدينية يف إندونيسيا من الناحية السياسية مغلوبة من قبل. إيران،وابكستان
 ولتأييد شرعية حكومة إندونيسيا ولتهدئة اجلو، ويف نفس األمر.غري املسلمني
 كان منح الرئيس سوكارنو ومنسوبيه من قِبل مجعية هنضة،الساخن يف السياسة حينئذ
3 Taufiq, Faruq, and Khaldun, “Implementation of ‘The Madina Charter’
in a Democratic Country : Indonesia as a Model”; Muhammad Taufiq and
Masyithah Mardhatillah, “Polygamy in Indonesian Family Law: Analysis of
Maqashid Syariah,” Journal of Islam in Asia 17, no. 3 (2020); M Mardhatillah
and M Taufiq, “The Practice of Amal Masjid in Madura,” … Journal of
Multidisciplinary
Islamic
Education,
2020,
53–72,
https://core.ac.uk/download/pdf/354363723.pdf; E. Hariyanto et al.,
“Effectiveness of the Economic System to Zakat and Waqf for Empowerment
of the Ummah in Indonesia,” International Journal of Advanced Science and
Technology 29, no. 6 (2020).
4 Al Habib Rizieq Syihab, Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah,
(Jakarta: Suara Islam Press, 2013). p.4.
5 Imam Mawardi, “Islamic Law and Imperialism: Tracing on The
Development of Islamic Law In Indonesia and Malaysia,” AL-IHKAM: Jurnal
Hukum & Pranata Sosial 13, no. 1 (2018): 1, https://doi.org/10.19105/alihkam.v13i1.1583.
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العلماء منصب "ويل األمر" أمرا ضروراي حبيث ال يوجد أفضل من سوكانوا يف ذلك
املوقف احلرج ،وال جيوز خلو الدولة عن اإلمام 6،هذا القرار يرجع إىل كالم اإلمام
الغزايل7واحلصين يف كفاية األخيار 8.ويف هذا القرار اختالفات وانتقادات حادة ،بل
علّل بعضهم أن هذا القرار جمرد قرار سياسي نفعي مؤقت ،فضال عن كون سوكارنو ال
9
يستحق ذلك اللقب.
وأما ما قيل إن سبب ذلك اإللغاء هو صدور إنذار من النصارى يف شرق
إندونيسيا وهم قلة قليلة يف إندونيسيا ابالنفصال عن إندونيسيا إذا مل حتذف تلك
العبارات اإلسالمية ،وأتى ابملتطلبات واإلنذار جند القوات البحرية الياابين ( Opsir
ملحا له على إجناز تلك املتطلبات يف مساء 17
 )kaigunإىل انئب الرئيس حممد هتا ّ
أغسطس 1945م 10،فهو خرب غامض وقصته خفية حبيث يصل ذلك التعديل
وإلغاء العبارات اإلسالمية مع عدم حضور مجيع الزعماء اإلسالميني الذين مت توقيعهم
على امليثاق ومع إهبام شخصية اجلند اليباين الذي جاء إىل حممد هتا وعدم التعرف
على النصارى يف شرق الدولة الذين صرعوا ذاك اإلنذار حىت اليوم.
6

مت إصدار القرار من قبل مجعية هنضة العلماء يف  15-10حمرم 1384ه 13-8/سبتمرب 1954م يف

سورااباي .انظر :جلنة حبث املسائل لنهضة العلماء ،أحكام الفقهاء يف مقررات مؤمترات هنضة العلماء -1926

( 2010جاكرات :جلنة التأليف والنشر جبمعية هنضة العلماء ،د.ط ،د.ت) ،ص.290-289
7

أبو حامد حممد بن حممد الغزايل ،إحياء علوم الدين (مصر :مؤسسة ابيب احلليب1387 ،ه1967/م)،

ج ،1ص.157

 8أبو بكر بن حممد احلصين الدمشقي ،كفاية األخيار يف حل غاية االختصار (سورااباي :مكتبة أمحد نبهاين،

د.ت) ،ج ،2ص.110

 9انظر :منتهى أراتليم ،فقه التعايش بني املسلمني وغريهم يف إندونيسيا :دراسة مقاصدية (د.م :اجلامعة
اإلسالمية العاملية مباليزاي ،د.ط2013 ،م) ،ص.109
Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 (Jakarta: Gema
Insani Press, 1997). p.51.
1010
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ويرى الباحث أن ذلك اإللغاء عبارة عن خيانة البانتشاسيال ،كما أن تلك
احلادثة كارثة اترخيية وليست موافقة ملقاصد الشريعة لعدم الشورى اليت تتطلب عليها
الشريعة اإلسالمية ،وألن تقدمي البانتشاسيال على اإلسالم وميثاق جاكرات يف سن
دستور الدولة هو تنازل عن املبادئ اليت آلت بسببه الويالت واالفرتاق إىل يومنا هذا.
ولسببه ضاعت حقوق املسلمني ،بل هي اهنزام املسلمني حتت القوى الوطنية
والنصرانية.
بني التشريع اإلسالمي (الشريعة) والتشريع الوضعي (البانتشاسيال)
إن التشريع اإلسالمي ال متاثل للبانتشاسيال وال تساوي معها ،وال ميكن القياس
بينهما ،وذلك ألن طبيعته ختتلف عن طبيعتها .فيسعى الباحث يف هذا املبحث
استعراض االختالفات املتعددة بني التشريع اإلسالمي والباتشاسيال وما يتقف عليهما.
فيختلف التشريع اإلسالمي عن البانتشاسيال يف ثالثة أوجه:
الوجه األول :أن أصل متيز التشريع اإلسالمي على التشريع الوضعي

(البانتشاسيال) ،راجع إىل مصدر كل منهما ،فإن التشريع اإلسالمي يستمد من
الوحي الذي أنزله هللا ﷻ وتتمثل فيه عظمة اخلالق ،كماله ،قدرته ،إحاطته مبا كان وما

يكون ،حبيث حتيط بكل شيء يف احلال واالستقبال ،وكان علمه حميط ﷻ بكل
ات ِ
شيء ،وأمر ﷻ أن ال تغري وال تبدل فقال ﷻ ﴿الا تا ْب ِديل لِ اكلِم ِ
للا﴾ ]يونس:
ا ا
 ،[64ألنه ال يتاج إىل التغيري والتبديل مهما تتغري األزمان ،واألوطان ،وتطور
اإلنسان 11،بينما البانتشاسيال مستمدة من عقول البشر وعرف وعادات اجملتمع
 11عبد القادر عودة ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي (بريوت :دار الكاتب العريب ،د.
ت) ،ص.18
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اإلندونيسي 12،وملا كانت البانتشاسيال تؤخذ منها يتمثل فيها نقص البشر وضعفهم
13

وعجزهم وقلة حيلتهم  ،ومن مث كانت حباجة إىل التعديل والتغيري والتبديل والتطوير،
وكلما تطور شعب الدولة إىل درجة غري متوقعة ،أو وجدت يف حاالت غري منتظرة،
فالبانتشاسيال ال ميكن مواكبتها ،وال حتيط مبا سيكون وإن أمكن اإلملام مبا كان ،بل
ميكن أن يطرأ عليها النقص والقصور وتدخل فيها األهواء والنزعات ،لكون صانعيها
ال يوصفون ابلكمال والعصمة.
الوجه الثاين :أن البانتشاسيال عبارة عن قواعد مؤقتة وضعتها جلنة اإلعداد

الستقالل إندونيسيا لتنظيم شؤون مجهورية إندونيسيا وشعبها ،وسد حاجاهتا 14،وهي
قواعد مؤقتة متشي مع حال شعبها املؤقت ،وتستوجب التغري كلما تغريت أحواهلم،
وأما التشريع اإلسالمي فقواعد أثبتها هللا ﷻ على سبيل الدوام لينظّم شؤون الناس
أمجعني ،فهو خيتلف عنها يف أن قواعده دائمة اثبتة غري قابلة للتعديل والتبديل
15
والتغيري.
الوجه الثالث :أن جلنة اإلعداد الستقالل إندونيسيا هم الذين صنعوا

البانتشاسيال ،16ويلوهنا بعادات شعب إندونيسي وتقاليدهم وأدايهنم 17،واألصل فيها
أهنا توضع لتنظيم شؤون الدولة وشعبهم ال لتوجيههم ،ومن مث أتخرت عنهم واتبعت
لتطورههم ،فهي صنع اإلندونيسيني .وأما الشريعة اإلسالمية فهي من صنع هللا الذي
12 Adian Husaini, Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat
Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), p.214.
13 Ngudi Astuti. Pancasila dan Piagam Madinah. Jakarta: Media Bangsa,
p.26.

 14املرجع نفسه ،ص.27-26
 15عودة ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي ،ص.20-29
Pandji Setijo, Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa
(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011), 52-53.
17 Syihab, Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah, p.4.
16
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أحاط علمه كل شيء وأتقنه خلقه ،فالشريعة ومقاصدها ال توضع لتنظيم شؤون
اجلماعة املعينة فحسب ،وإمنا املقصود من التشريع اإلسالمي تكوين األفراد الصاحلني
واألمة املسلمة الصاحلة ،وإجياد الدولة املثالية ،والعامل املثايل ،ومن أجل هذا ،جاءت
نصوصها ومقاصدها أمسى من مستوى العامل كله وقت نزوهلا ،وما فتئت كذلك حىت
18
اآلن.
بناء على ما سبق ،يظهر للباحث أهم املميزات اليت متيز الشريعة عن
البانتشاسيال؛ خبمس ميزات جوهرية:
 .1اإلهلية :إن الشريعة اإلسالمية شريعة إهلية ،بينما البانتشاسيال شريعة وضعية.
 .2الكمال :إن الشريعة متتاز عليها ابلكمال ،أي بن استكملت كل ما حتتاجه
الشريعة الكاملة من قواعد ومبادئ ونظرايت ،وأهنا غنية ابملبادئ والنظرايت اليت
تكفل سد حاجات الناس أمجعني يف احلاضر القريب واملستقبل البعيد.
 .3السمو :متتاز الشريعة عليها ابلسمو أي بن قواعده ومبادئه أمسى دائما من
مستوى اجلماعة ،وأن فيه من املبادئ والنظرايت ما يفظ له هذا املستوى
السامي مهما ارتفع مستوى اجلماعة ،وأن تكون مقاصده ونصوصه من السمو
واالرتفاع ووصل من السمو درجة ال يتصور بعده مسو حبيث ال ميكن أن يتأخر
يف وقت أو عصر ما عن مستوى اجلماعة.
 .4الدوام :إهنا متتاز عليها ابلدوام والثبات واالستقرار ،فنصوصها ال تقبل التعديل
والتبديل مهما مرت األعوام وطالت األزمان ،وهي مع ذلك تظل حافظة
19
لصالحيتها يف كل زمان ومكان.
 18عودة ،التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي ،ص.22-21
 19املرجع نفسه ،ص.25-24
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 .5املرونة والعموم 20:أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من املرونة والعموم إىل
آخر حدود العموم واملرونة حبيث تتسع حلاجات اجلماعة مهما تقدمت
21
اجلماعة ،وتعددت احلاجات وتنوعت وطالت األزمان.
إن هناك جامعاً بني مفهومي البانتشاسيال والشريعة اإلسالمية ،وهو ميكن
القول بن املبدأ ين كالمها عبارة عن القواعد واملبادئ اليت هتدف إىل حتقيق املصاحل
ودرء املفاسد ،مع العلم أن مقاصد الشريعة يف حقيقتها تتجاوز كوهنا مبادئ جمردة إىل
كوهنا خطااب للناس كافة ،وكما أن كليهما ُوضعا لتنظيم اجلماعة .فتبني مما سبق أن
البانتشاسيال إذا كان معانيها وحمتواها توافق ملقاصد الشريعة وميكن هبا تطبيق الشريعة
يف مجهورية إندونيسيا فال مانع من إطالقها شرعا ،ألن نوط األحكام الشرعية تتعلق
ابحلقائق واملعاين ال ابأللفاظ واملباين 22،وأما إذا كانت خمالفة للشريعة ،سواء كانت
من النظرايت اليت تتفق عليها الدولة ،أو املسائل املختصة هبا فهي غري معتربة.
الرؤية املقاصدية يف املبادئ اخلمسة (البانتشاسيال)

إن سن البانتشاسيال دستورا للدولة ليس فيه بس ما دامت تراعى مقررات اثبتة يف
الشريعة اإلسالمية ومقاصدها الكلية العامة 23،كما يعرب ابن اجلوزية عن مثل هذا بنه

 2020حممد الطاهر امليساوي ،الشيخ حممد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية (د .م:
البصائر لإلنتاج العلمي ،ط1997 ،1م1418/ه ـ) ،ص.223
21

عبد القادر عودة ،الفرق بني الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية،

(Retrieved 28th December

>.2018). <https://etudes-islamic.blogspot.my/2016/02/blog-post_53.html

 22امليساوي ،الشيخ حممد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.245
’Taufiq, Faruq, and Khaldun, “Implementation of ‘The Madina Charter
”in a Democratic Country : Indonesia as a Model.
23
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سياسة جزئية حبسب املصلحة 24،وكما أن تصرفات النيب حممد ﷺ ابلتشريع اخلاص
هي شرع غري ملزم على سبيل الدوام يف ذاته وملزم يف منهجه ومقاصده وغاايته
25
وأهدافه ومرتبط بزمان أو مكان أو أحوال أو أفراد معينني ال عامة جلميع املسلمني.
فحاول الباحث أن يسعى تقدمي احللول يف التفسري املوافق املقاصد الشريعة
للبانتشاسيال.

 .1الرابنية املتفردة

يراد هبا الشهادة بن هللا تعاىل هو الواحد األحد ،املطلق املتعايل رب كل ما يف الوجود

ومالكه 26،حبيث يؤمن العبد بن هللا موجود ليس معدوم ،قدمي ليس حبادث ،قادم ال
يطرأ عليه العدم ،خماف للحوادث ال شيء مياثله ،قائم بنفسه ال يتاج إىل حمل وال
خمصص ،واحد ال مشرك له يف ذاته وال صفاته وال أفعاله ،القادر ،واملريد ،والعامل،
احلي ،والسميع ،والبصري ،واملتكلم 27.ويؤمن مبا جاء به أنبياؤه عموما ونبينا حممد
و ّ

ﷺ خوصوصا ،حبيث من اعرتف ابإلهلية والوحدانية ولكنه جحد النبوة من أصلها

 24ابن قيم اجلوزية ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،حتقيق :انيف بن أمحد احلمد (جدة :دار عامل
الفوائد للنشر والتوزيع ،ط1428 ،1ه2008/م) ،ص.47
25

أمحد يوسف ،تصرفات الرسول صلى للا عليه وسلم ابإلمامة وصلتها ابلتشريع (د.م :جامعة قطر،

جملة مركز حبوث السنة والسرية ،العدد الثامن1415 ،هــ) ،ص.438-437
 26املرجع نفسه ،ص.62

 27حممد هاشم أشعري التبوايريين اجلانباين ،هذه الرسالة جامعة املقاصد ،حتقيق :عصام الدين حاذق
(جونبنج :مكتبة الرتاث اإلسالمي ،د.ط ،د.ت) ،ص.3
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عموما أو نبوة نيينا خصوصا ،واحدا من األنبياء الذين نص هللا عليهم بعد علمه
28

بذلك فهو كافر ال ريب.
هبذا املبدأ تتيح احلكومة للشعب حرية االعتقادات حبيث تعرتف بتعدد األداين
يف اجملتمع اإلندونيسي مع امكان التعايش السلمي بني أفراده واحلفاظ على هوية
اجملتمع وخصوصيته مع مراعاة املبادئ اإلسالمية ،وترتك كل حماوالت اإلجبار واإلكراه
على تغيري الدين أو املعتقد أو مذهب ،ال مبعىن أن تقرر الضالني والكافرين على
كفرهم 29كما ال بد على احلكومة من حفظ الدين اإلسالمي حبيث تقيم أركانه وأن
تثبت قواعده من العمل به واجلهاد من أجله والدعوة إليه واحلكم به ،وأن تدفع كل ما
خيالف دين اإلسالم من األهواء والبدع واملنكرات.

30

وهبذا املبدأ جييب على كل فرد أن جيعل شريعة هللا ﷻ مرجعا أساسيا ومصدرا
رئيسيا يف كل جمال حياته سواء كان ذلك يتعلق ابلفرد أم ابألسرة أم ابجملتمع واألمة أو
ابلوطن والبلد وكذا يلزم على احلكومة وممثلي الشعب يف الربملان أن ال تتخذوا قرارت
وقوانني إال موافقة للشريعة ومقاصدها 31.وهذا املبدأ أكد أن اإلسالم دين التوحيد:
توحيد اإلله وتوح يد الرسل يف التيشري هلذا الدين الواحد ،فهو دين الوحدة بني العبادة
واملعاملة ،والعقيدة والشريعة ،والروحيات واملادايت والقيم االقتصادية واملعنوية ،وعن

 28أشعري ،هذه الرسالة جامعة املقاصد ،ص .13

 29الزحيلي ،قضااي الفقه والفكر املعاصر ،ص.571

 30اليويب ،مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية ،ص.195-194
Jalil and Taufiq, “Al-Ȃtsȃr Al-Mutarattibah ‘Ȃla PERPPU (Lawȃih AlHukûmiyyah Al-Badaliyyah) Min Al-Munazhzhamȃt Al-Mujtama’Iyyah
Raqm 2 Li ‘Ȃm 2017 Dlidda Wujûd Hizb Al-Tahrîr Indûnîsiyȃ Min Manzhûr
”Saddi Al-Dzarî’Ah.
31
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تلك الوحدة تصدر تشريعاته وفرائضه وتوجيهاته وحدوده وقواعده يف سياسية احلكم
وسياسة املال ويف احلقوق والواجبات.

32

 .2اإلنسانية العادلة املهذبة
املراد ابإلنسانية جمموعة من األفكار الغالية والتصرفات احلميدة اليت تصدر عن الفرد
واليت تدمج ما بني العقل والروح لتُبني أمهية وجود اإلنسان وقيمته يف اجملتمع ،فنزل هبا
اإلنسان يف مرتبة عالية وميكنه بعقله وبضمريه إجياد قيم ونظم إجيابني .فال تتم
اإلنسانية العادلة إال فيها مبادئ احلرية والتسامح واملساوة ،فاحلرية هي اإلابحة اليت
متكن اإلنسان من القول والفعل املعرب عن إرادته ،يف أي ميدان من ميادين الفعل،
وبي لون من ألوان التعبري مع مراعاة حدود الشرع اإلسالمي .وهي تطلق على منعيني
أحدمها ضد العبودية بن ال يتوقف تصرف الشخص العاقل ابألصالة على رضا
شخص آخر ،واملعىن الثاين هو متكن اإلنسان من التصرف يف نفسه وشؤونه كما
33

يشاء مع عدم معارض.
فاحلرية ابملعىن الثاين تتعلق مظاهرها بصول الناس من اعتقاداهتم وتصرفاهتم من
أقواهلم وأفعاهلم ،فحرية االعتقادات قد تقدم حبثه يف املبدأ األول ،وأما احلرية القولية
فيقصد هبا التصريح ابلرأي واالعتقاد يف ميدان اإلذن الشرعي مثل حرية العلم والتعليم
والتأليف ،كما أن حرية األعمال إما يف عمل املرء يف خويصته وإما يف عمله املاس
بعمل غريه ،فاألوىل تدخل يف تناول مجيع املباحات املأذون فيها حبيث ال يتجاوز
 32سيد قطب ،العدالة االجتماعية يف اإلسالم (بريوت :دار الشروق ،د.ط1415 ،ه1995/م) ،ص.26
Moh. Zahid and Moh Hasan, “The Existence of Wasathiyyah Islam in
Madura (An Analysis of Urban Society’s Acceptance of Islamic Content on
Social Media),” AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 13, no. 2 (2018):
382, https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1875.
33
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العمل عامله ويكون العمل املؤثر يف عمل غريه ال يُنشأ ضرارا عليه مثل اختيار املالبس

واملطاعم واملساكن ،وأما من حرية األعمال اليت تتعلق بعمال الغري فما جييب به املرء
على نفسه مبوجب هذه احلرية من التزامات وإجراء العقود ملصلحة يراها 34،فإلزام
نفسه ذو أتثري حرية العمل املوجب به حقا لغريه عليه على تفاصيل العقود
الشخص َ
35
اليت جتب ابلتعاقد القويل واليت ال جتب إال ابلشروع يف العمل.
والتسامح هو احرتام متبادل بني الشعب اإلندونيسي بعضهم بعضا،
واالستعداد لتقبل املختلف واحرتام البشر املختلفني من حيث املظهر ،ولون البشرة،
36
واجلنس ،والداينة واملعتقدات مع عدم جتاوز احلد الشرعي.
واملساواة يراد هبا أن يقام مجيع الشعب اإلندونيسي أمام القضاء واحلكم ويف
احلقوق والواجبات على سواء من غري متييز وال تفريق بينهم إال عند وجود مانع من
موانع املساواة ،واملراد هبا العوارض اليت إذا حتققت تؤدي إىل إلغاء حكم املساواة
38
لظهور مصلحة 37راجحة يف ذلك اإللغاء أو لظهور مفسدة عند إجراء املساواة.
واعتبار هذه املوانع يكون يف اهلدف الذي من حقها منع املساواة ليس على اطالقها،
انع إجراء مبدأ التساوى يف بعض األحكام الشرعية تنقسم إىل
فالعوارض اليت تتعترب مو َ
أربعة أقسام ،وهي على النحو التايل:
Muhammad Taufiq, “A Critique against the Perspective of Al-Thufy on
the Contradiction of Maslahat and the Holy Text,” Millati: Journal of Islamic
Studies
and
Humanities
5,
no.
2
(2020):
121–28,
https://doi.org/10.18326/mlt.v5i2.121-128.
34

 35امليساوي ،الشيخ حممد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.287-280
Maimun Maimun, “Islam Nusantara in Islamic Law Epistemology
Perspective,” Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 11, no. 2 (2017): 392,
https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.779.
37 Taufiq, “A Critique against the Perspective of Al-Thufy on the
”Contradiction of Maslahat and the Holy Text.
36

 38املرجع نفسه ،ص.235
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 .1املوانع اجلبلية
هذه املوانع تقتصر على موجبات أصل اخللقة مثل إبطال حكم التساوي بني الرجل
واملرأة يف اخلالفة وإمارة اجليش .فمن ملحقات اجلبلي ما هو من آاثر اجلبلة مثل منع
التساوي بينهما يف النفقة حبيث جيب ذلك على الرجل (الزوج) ملا تقرر ىف العوائد من
كونه هو الكاسب لألسرة ،وصفات تكتسب انشئة عن قابلية وعن سعي ،وترك آاثر
يف اخللقة ال تبلغ إىل مثلها إال من اكتسب أسباهبا وتفيد كماله يف التفكري
واإلحساس ،مثل عدم املساواة بني العامل وغريه يف الصالحية إلدراك املدركات اخلفية
39
من فهم النصوص الشرعية واستنباط األحكام وحتقيق املناط يف النوازل وغريها.
 .2املوانع الشرعية
ويراد هبا ما كان أتثريها بتعيني التشريع احلق ،ألنه ال يستند إال إىل حكم وعلل
ومقاصد ومعاين معتربة ،وقد تكون تلك احلكم خفيّة وقد تكون جليّة ،فالشريعة ذات
القدوة والسلطة يف حتديد هذه املوانع وما ينشأ عن أصول تشريعة تعترب إجراء املوانع
أرجح من إجراء املساواة ،وهذه تعرف ابلقواعد مثل قاعدة حفظ النسب يف أن مينع
التساوي بني املرأة والرجل يف جواز تعدد األزواج ،وبتتبع اجلزئيات يف ألحكام الشرعية
40
مثل اعتبار شهادة املرأتني يف اجملاالت املالية.
 .3املوانع االجتماعية
هذه املوانع غالبها تبين على ما فيه املصاحل االجتماعية يرجع بعضها إىل املعاين
املعقولة مثل منع التساوي بني العامل واجلاهل يف التصدي للنظر يف مصاحل األمة،

 39امليساوي ،الشيخ حممد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.237
 40املرجع نفسه ،ص.238-237
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وبعضها اآلخر إىل عرف الناس وعاداهتم اليت أتصلت فيهم مثل منع املساواة العبيد
41

لألحرار يف قبول الشهادة ،وكما أهنا توجد كثريا يف اجملاالت االجتهادية.
 .4املوانع السياسية
وهي األحوال اليت هلا أتثري يف سياسة األمة ،فتتطرق إىل منع حكم املساواة بني
أصناف ،أو أفراد ،أو يف اجملاالت واألحوال اخلاصة ،وال يكون ذلك إال لتحقق
مصلحة من مصاحل الدولة .وغالبية هذه املوانع تقع موقتة 42،مثل ما قاله ﷺَ « :من
ِ
ِ
الس َال َح فَـ ُه َو ِآم ٌنَ ،وَمن أَغلَ َق َاببهُ فَـ ُه َو
َد َخ َل َد َار أَِيب ُسفيَا َن فَـ ُه َو آم ٌنَ ،وَمن أَل َقى ّ
43
ِآم ٌن».
 .3الوحدة اإلندونيسية
فالوحدة يف البانتشاسيال تنبىن على شعار "بينيكا تونغال إيكا
 ")Ikaيعين الوحدة يف التنوع ،وإرادة الشعب اإلندونيسي ابلوحدة بن ينضم الشعب
إىل وحدة جيمعهم فيها الوطنية اإلندونيسية وتراد هبا وحدة الدستور والسياسة
( Bhinneka Tunggal

واالقتصاد والشؤون االجتماعية والثقافة واألمن يف حكومة إندونيسيا ،وهتدف إىل
حتقيق احلياة الدولية احلرة يف الدولة املستقلة ذات السيادة الكاملة ،ومحاية الشعب
اإلندونيسي وتطوير رفاهيتهم وتثقيف حياهتم وحتقيق العدالة االجتماعية واحملافظة على

 41املرجع نفسه ،ص.238
42امليساوي ،الشيخ حممد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص.238

 43مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي (بريوت:
دار إحياء الرتاث العرايب ،د.ت) ،ابب فتح مكة ،رقم احلديث ،1780 :ج ،3ص.1407
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السالم العاملي44.وهي ضد االختالف والتفرقة واالنتقاء وهبا حتقق التكافل العام 45بن
يارب التظامل والطغيان.
 .4الشعبية املوجهة ابحلكمة واحلصافة يف الشورى النيابية
الشورى أهم الطرق للوصول إىل ّاختاذ القرارات املتعلقة بشؤون البالد مبا يضمن حقوق

مجيع األفراد استجابة ملتطلباهتم ،وس ّداً حلاجاهتا ،ويتح ّقق ذلك من خالل أخذ آراء
أي قرارات من شأهنا اإلضرار
الناس من أعضاء جملس النواب وراعيتهم قبل ّاختاذ ّ
ابلناس أو إحداث مصاحل هلم ،ومل تصح تلك القرارات إال ابالتفاق أو ابلتصويت
46

الذي هو احلل األخري ،وجييب إذا دعى للتصويت أن يديل بشهادته واليكتمها.
إن للشورى حدودا ال تتعداها حبيث تكون سلطة جمالس النواب غري مطلقة،
وإمنا هي مقيدة ابلقواعد والضوابط واملبادئ واألحكام الشرعية اليت شرعها هللا ،فال
خترج عن إطار شريعة هللا ودينه وأصوله العامة ،وال ميلك برملان والحكومة إلغاء شيء
منها ،وتقيّد هذه األنظمة بنظام اإلسالم بن تعتمد يف اختاذ قراراهتم ووضع قوانينهم
على الشريعة ومقاصدها من حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل
وحفظ املال وحفظ الدولة والعدالة واألمن وحفظ نظام األمة ،فيكون الشعب
حمكومون ابألمرين :الشريعة واألخالق ،فال ميلك جملس النواب خمالفة نص واضح
الداللة يف الكتاب أو السنة النبوية ،وإمنا يتحرك هذا اجمللس يف ثالثة جماالت وهي:
 .1يف ما ال نص فيه ،حبيث مل يرد فيه دليل شرعي نقلي من القرآن والسنة.
Ahmad Hariadi, 45 Butir Nilai Luhur Pancasila Bagian Ajaran al-Quran.
(Jakarta: Yayasan Kebangkitan Kaum Muslimin, 2015). pp.42-64.
45 Hariyanto et al., “Effectiveness of the Economic System to Zakat and
”Waqf for Empowerment of the Ummah in Indonesia.
44

 46القرضاوي ،من فقه الدولة ،ص.37
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 .2فيما فيه نص ظين الداللة.
47

 .3يف إطار التنفيذ أي إصدار القوانني واللوائح التنظمية والقرارات.
وجيب على املرشح للربملان يف إيطار الدميقراطة البانتشاسيلوية أن يكون حفيظا
عليما وقواي أمينا وحكيما عدال ،كما يشرتط يف الناخب العدالة وحسن السرية .وجيوز
48
لكل فرد من الشعب أن ينصحهم وأيمرهم ابملعروف وينهاهم عن املنكر.
 .5العدالة االجتماعية لكل املواطنني اإلندونيسيني

إن العدالة االجتماعية هي عدالة إنسانية شاملة لكل جوانب احلياة اإلنسانية وليس
جمرد عدالة اقتصا دية حمددة ،ألن احلياة البشرية ليست عالقات مقطوعة ،وإمنا هي
تراحم وتواد وتعاون وتكافل بني املسلمني يف إندونيسيا على وجه خاص ،وبني مجيع
أفراد الشعب من النصارى واليهود والبوذيني وغريهم على وجه عام ،فللعدالة
االجتماعية ركيزاتن ومها :الوحدة املطلقة اليت تتناسق بني مقوامات اإلسالم ،والتكافل
العام بني املواطنني اإلندونيسيني .فالوحدة ضد التجزيء واالنتقاء ،وأما التكافل ضد
التظامل والطغيان .فليس يف العدالة االجتماعية قبول طغيان الفرد على اجلماعة ،وال
إظهار ظلم اجلماعة على فطرة الفرد ومواهبه .بناء على ما سبق ،فحفظ كرامة الفرد
واجب ليتمكن له من أن يبدع وأن يستثمر كامل طاقته مقررا مبدأ تكافؤ الفرض
والعدل بني الشعب ،ولكنه ترك جماال للتفاضل ابلعمل واجلهد .هلذا ال تفرض فيها
املساوة احلرفية يف املال .ألن حتصيله تبع الستعدادات ،كما أن العدل املطلق يؤدى

 47الزحيلي ،قضااي الفقه والفكر املعاصر ،ص.516-515
 48القرضاوي ،من فقه الدولة ،ص.37-36
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إىل تفاوت األرزاق مع حت قيق العدالة اإلنسانية .وأما أساس هذه العدالة ومبادئها
الرئيسية هي ما يلي:
 .1التحرر الوجداين املطلق.
 .2املساواة اإلنسانية الكاملة.
 .3التكافل االجتماعي الوطيد الوثيق بني املواطنني اإلندونيسيني داخلها وخارجها.
وهذا كلها من مضامن قول سيد قطب عن العدالة االجتماعية.

49

اخلامتة
اتضح عند الباحث أن وجه االختالف واالتفاق بني البانتشاسيال والشريعة
اإلسالمية ،فتختلف الشريعة عن البانتشاسال بثالثة أوجه أساسية؛ أوهلا :إن الشريعة
اإلسالمية تستنبط من الوحي إهلي ،بينما البانتشاسيال تستمد من عقول البشر وعرف
وعادات اجملتمع اإلندونيسي .اثنيها :إن الشريعة وضع إهلي ،بينما البانشاسيال وضع
بشري .اثلثها :متتاز الشريعة عن البانتشاسيال يف الكلية واجلزئية ،فالشريعة ال تقبل
التغيري والتعديل شاملة إىل مجيع البشر ،بينما البانتشاسيال هي قواعد مؤقتة متشي مع
حال شعبها املؤقت ،وتستوجب التغري كلما تغريت حاهلم .فأما الوجه اجلامع بني
مفهومي البانتشاسيال والشريعة اإلسالمية ،فيمكن القول بن كال املبدأين عبارة عن
القواعد واملبادئ اليت هتدف إىل حتقيق املصاحل ودرء املفاسد ،مع العلم أن الشريعة يف
حقيقتها تتجاوز كوهنا مبادئ جمردة إىل كوهنا خطااب للناس كافة ،وكما أن كليهما
ُوضعا لتنظيم اجلماعة .فال بد للباحث سعى تقدمي احللول يف التفسري املوافق املقاصد
الشريعة للبانتشاسيال .كما يف املبدأ األول تتيح احلكومة للشعب حرية االعتقادات
 49سيد قطب ،العدالة االجتماعية يف اإلسالم ،ص.32-29
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حبيث تعرتف بتعدد األداين يف اجملتمع اإلندونيسي مع امكان التعايش السلمي بني
 ومبدأ،أفراده واحلفاظ على هوية اجملتمع وخصوصيته مع مراعاة املبادئ اإلسالمية
 ومبدأ الشورى يف، ومبدأ الوحدة للمبدأ الثالث،التسامح واملساواة يف املبدأ الثاين
 وهذه املبادئ كلها ال من مراعاة املقاصد الشرعية. ويف اخلامس مبدأ العدالة،الرابع
اخلمسة من حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال حىت حتقق املصاحلة الوطنية
.والشعبية العامة
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