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 المقدمة
 

شرعة ومنهاًجا, وأشهد أن ال إله  احلمد هلل الذي اختار لنا اإلسالم         
إال اهلل, حنمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا, من يهده اهلل فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن 

 .حممًدا عبده ورسوله
 وبعد: 
إن من ينظر يف حال أمتنا اإلسالمية اليوم, ويتأمل واقعها, جيدها قد         

ضلت طريقها وتنكبت اجلياد يوم أن طرحت الشرع السماوي جانًبا, وذهبت 
لتبحث تشريًعا غري شرع اهلل هو من صنع البشر ورضيت أن تصاغ حياهتا وفق 

حثالة أمناط متناقضة, وقوانني وضعية وهي حمض زبالة األذهان, وصرف 
 األفكار.

لقد بلغ حتدي احلكام يف أكثر البالد اإلسالمية حًدا ال حيتمل, فمنهم 
من يرفض اإلسالم جهده, مناديًا بالتبعية للشرق والغرب, ومنهم من استورد 
األفكار والقوانني من غري املسلمني, وجعل أحكامها ملزمة والويل ملن خالفها 

بت هذا البحث املتواضع أداء للواجب, أو تردد يف التحاكم إليها, فلهذا كت
وبينت ضرورة تطبيق هذه الشريعة وطرح هذه القوانني الوضعية اليت جلبت 

 الويالت واهلموم للمسلمني, وقد قسمت هذا البحث إىل سبعة مباحث:
 التعريف بالشريعة اإلسالمية.المبحث األول: 
 مصادر الشريعة اإلسالمية.المبحث الثاني: 

 خصائص الشريعة اإلسالمية. ث:المبحث الثال
 النصوص اليت تؤكد يسر الشريعة اإلسالمية. المبحث الرابع:

 حكم تطبيق الشريعة اإلسالمية. المبحث الخامس:
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 أسباب احلكم بغري ما أنزل اهلل. المبحث السادس:
ذكر بعض الشبه اليت تثار حول تطبيق الشريعة  المبحث السابع:

 اإلسالمية وتنفيذها.
 ة.الخاتم

 
 
 
 
 

* * * * 
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 المبحث األول
 تعريف الشريعة اإلسالمية

 

ارِبَِة. الشريعة في اللغة: - رُِد الشَّ ْْ  َشرََّع َمْشَرَعَة املاء. وهو َمٍو
ما َشرََّع اهلُل لعباده من الدين, وقد َشرَّع هلم يشرِّع والشريعة:  -

كان بابه شرًعا؛ أي سن. والشارع: الطريق األعظم. وشرََّع املنزَل: إذا  
على طرق نافذ. وشرعت يف هذا األمر شروًعا: أي خضت. وَشَرَعِت 

 الدوابُّ يف املاء, وتشرع شرًعا: إذا دخلت.
ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة والشرعة: الشريعة. ومنه قوله تعاىل: -

َهاًجا َوِمن ْ
(1). 

: قد رق والشراع أيًضا: شراع السفينة. قالوا للبعري إذا رفع عنقه-
 .(2)شراعه 

والشريعة: ما شرع لعباده. والظاهر املستقيم من املذاهب  -
رع  بالكسر: -كالشرعة بالكسر فيها, والعتبة مورد الشاربة, والشِّ

راعية   بالضم وبكسر: الناقة طويلة العنق.-شراك النعل. والشُّ
 .(3)والناس شرع واحد, واإلشراع: األنف الذي امتدت أرنبه-

 
                              

 .84سورة املائدة, اآلية:  (1)
 .757, ص2تاج اللغة وصاح العربية, إمساعيل بن محاد اجلوهري, ج (2)
 .786حممد يعقوب الفريوزآبادي, صالقاموس احمليط,  (3)
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اإلسالمية يف االصطالح: ما شرعه اهلل لعباده من  والشريعة
العقائد والعبادات واألخالق واملعامالت ونظم احلياة يف شعبها 

 .(1)املختلفة لتحقيق سعادهتم يف الدنيا واآلخرة
 
 
 
 

* * * * 

 

                              
 .7وجوب حتكيم الشريعة اإلسالمية, مناع خليل القطان, ص (1)
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 المبحث الثاني
 مصادر الشريعة

 أواًل: القرآن الكريم:
اءة وقرآنًا. ومعناه يف القرآن الكرمي يف األصل مصدر: قرأ يقرأ قر 

اللغة: اجلمع والضم؛ فالقراءة: ضم احلروف بعضها إىل بعض يف 
, فصار له  النطق, وقد خص القرآن بالكتاب املنزل على حممد 

كالعلم, قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآنًا من بني كتب 
 .(1)اهلل؛ لكونه جامًعا لثمرة كتبه؛ بل جلمعه مثرة العلم 

َرٌة أشار تعاىل إىل ذلك بقوله: كما  َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعب ْ
أِلُوِلي اأَلْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفتَ َرى َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بَ ْيَن َيَدْيِه 

َوتَ ْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ 
َويَ ْوَم , وقال: (2)

َعُث ِفي   َنا ِبَك َشِهيًدا  ُكلِّ ُأمَّةٍ نَ ب ْ َشِهيًدا َعَلْيِهْم ِمْن َأنْ ُفِسِهْم َوِجئ ْ
َيانًا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة  َعَلى َهُؤالِء َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمينَ 
(3). 

ينا , ونقل إلوعرف القرآن بأنه كالم اهلل الذي أنزل على حممد 
تواترًا لنتعبد بتالوته وأحكامه, وليكون آية دالة على صدق رسول اهلل 

  يف رسالته, وقد نزل به جربيل على رسول اهلل  بلسان عريب
(8). 

                              
 .11وجوب حتكيم الشريعة اإلسالمية, مناع خليل القطان, ص (1)
 .111سورة يوسف, اآلية:  (2)
 .47سورة النحل, اآلية:  (3)
 .12, 11وجوب حتكيم الشريعة اإلسالمية, مرجع سابق, ص (4)



 تطبيق الشريعة وأثرها على األمم

 

11 

 نَ َزَل ِبِه الرُّوُح اأَلِمينُ  * َوِإنَُّه َلتَ ْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمينَ قال تعاىل: 
ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ  * ْنِذرِينَ َعَلى قَ ْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلمُ  *

؛ (1)
العرب وهم أرباب الفصاحة والبيان, فظهر  فتحدى به رسول اهلل 

 عجزهم, وهبذا قامت احلجة عليهم.
ا نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا َفْأُتوا قال تعاىل:  َوِإْن ُكْنُتْم ِفي رَْيٍب ِممَّ

اءَُكْم ِمْن ُدوِن اهلِل ِإْن ُكْنُتْم ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهد
َصاِدِقينَ 

(2). 
والقرآن الكرمي هو أساس الدين أو مصدر التشريع, وحجة اهلل 

 البالغة يف كل عصر ومصر.
تالوًة له وحفظًا ودراسًة ملعانيه  وتلقاه الصحابة عن رسول اهلل 

نوا وعماًل مبا فيه, قال أبو عبد الرمحن الّسملي: حدثنا الذين كا
يقرِّؤننا القرآن: عثمان بن عفان, وعبد اهلل بن مسعود, وغريمها, أهنم  

آيات ال يتجاوزوهنا حىت يتعلموها وما  كانوا إذا تعلموا من النيب 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل »فيها من العلم والعمل, قال: 

 .(3)«مجيًعا
مة ولقد استمر حفظ املسلمني للقرآن يف كل عصر, وتوارثت األ

نقله بالكتابة على مر الدهور جياًل بعد جيل من غري حتريف أو 

                              
 .175-172سورة الشعراء, اآليات:  (1)
 .23سورة البقرة, اآلية:  (2)
أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه نقاًل من كتاب وجوب حتكيم الشريعة اإلسالمية,  (3)

 .16ص
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ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه تبديل, وهذا مصداق لقوله تعاىل: 
َلَحاِفُظونَ 

(1). 
 ثانًيا: السنة ومكانتها في التشريع:

السنة لغة: هي الطريقة والسرية؛ سواء أكانت حممودة أو -
وقد ورد استعماهلا يف القرآن الكرمي ويف احلديث النبوي هبذا  مذمومة.

َلَك ِمْن املعىن؛ ففي القرآن الكرمي قال تعاىل:  ُسنََّة َمْن َقْد َأْرَسْلَنا قَ ب ْ
ُرُسِلَنا َوال َتِجُد ِلُسنَِّتَنا َتْحِويالً 

ُسنََّة اهلِل الَِّتي َقْد , ويقول: (2)
َد ِلُسنَِّة اهلِل تَ ْبِديالً َخَلْت ِمْن قَ ْبُل َوَلْن َتجِ 

(3). 
لتتبعن سنن من كان قبلكم »: ويف احلديث الشريف يقوله 

ر ضب حج اشبًرا بشبر، وذراًعا بذراع، حتى لو سلكو 
 .(8)«فمن, قلنا: يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال: لسلكتموه

من سن في اإلسالم سنة حسنة، فله أجرها وأجر »ويقول: 
ير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن بعده من غمن عمل بها 

في اإلسالم سنة سيئًة كان عليه من وزرها ووزر من عمل بها من 
 .(5)«بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

 

                              
 .7سورة احلجر, اآلية:  (1)
 .77سورة اإلسراء, اآلية:  (2)
 .23سورة الفتح, اآلية:  (3)
 متفق عليه. (4)
 رواه مسلم. (5)
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من غري وجوب؛  والسنة عند الفقهاء: ما ثبت عن النيب -
 فهي أحد األحكام التكليفية اخلمسة:

 روه, واملندوب.الواجب, واحلرام, السنة, واملك
غري القرآن الكرمي  والسنة عند األصوليني: ما صدر عن النيب -

 من قول, أو فعل أو تقرير.
من قول, أو فعل, أو  والسنة عند احملدثني: ما أثر عن النيب -

 .(1)تقرير, أو صفة, أو سرية 
من قول  ولقد اتفق املسلمون على أن ما صدر عن رسول اهلل 

يف شأن من شؤون التشريع أو شؤون الرئاسة  أو فعل أو تقرير
والقضاء, ونقل إلينا بسند صحيح, يكون حجة على املسلمني 
ومصدرًا تشريعًيا؛ يستنبط منه اجملتهدون األحكام الشرعية, واألفعال 

 .(2)املكلفني هبا 
 ثالثًا: اإلجماع:

ذكر يف تعريف اإلمجاع: أنه اتفاق مجلة أهل احلل والعقد من أمة 
 .(3)«يف عصر من األعصار, على حكم واقعة من الوقائع د حمم

 
واتفق املسلمون على أن اإلمجاع حجة شرعية جيب العمل به 

                              
 .21, 21وب حتكيم الشريعة اإلسالمية, مرجع سابق, صوج (1)
 .23املرجع السابق, ص (2)
 .71احلكم مبا أنزل اهلل, عبد لعظيم فوده, ص (3)
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 على كل مسلم, والدليل على حجية اإلمجاع من الكتاب والسنة:
َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َلُه أما الكتاب: -

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن نُ َولِِّه َما تَ َولَّى َوُنْصِلِه  اْلُهَدى َويَ تَِّبعْ  َغي ْ
...َجَهنَّمَ 

(1). 
أمتي ال تجتمع »قال:  وأما من السنة, فقد روي عن النيب -

 أال يجمع أمتي على اللاللة فأعطانيه، على الخطأ، سألت اهلل
ومن سره بحبوحة الجنة فليتزم الجماعة، ومن فارق الجماعة قيد 

 .(2)«فقد خلع ربقة اإلسالم من عقه شبرٍ 
 رابًعا: القياس:

القياس يف اصطالح األصوليني: هو تسوية واقعة مل يرد نص -
حبكمها بواقعة ورد نص حبكمها يف احلكم الذي ورد به النص 

 .(3)لتساوي الواقعتني فل علة هذا احلكم 
ومجهور الفقهاء متفقون على أن القياس دليل شرعي تثبت به 

 كام.األح
 واستدل اجلمهور على حجية القياس بأحاديث كثرية, منها:

بلة يف القُ »؛ قال لعمر حني سأله عن ما روي عن رسول اهلل -
كان   ،هتَ جْ جَ بماء ثم مَ  تَّ لأرأيت لو تملم»«: حال الصوم

                              
 .115سورة النساء, اآلية:  (1)
 .72احلكم مبا أنزل اهلل, مرجع سابق, ص (2)
 .16مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه, عبد الوهاب خالف, ص (3)
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. وهذا تعليم باملقايسة؛ فإنه عليه الصالة والسالم قاس «يلرك؟
 .(1) تضر الصوم القبلة على املضمضة؛ يف أهنا ال

وكان الصحابة رضوان اهلل عليهم جيتهدون يف بعض األحكام, 
بني ظهرانيهم, ومل يعاتبهم, وذلك عندما أمرهم يوم  والنيب 

األحزاب أن يصلوا العصر يف بين قريظة, فاجتهد بعضهم وصالها يف 
ا فنظرو «. وإمنا أراد سرعة النهوض ؛منا التأخري دْ رِ مل يُ »الطريق, وقال: 

إىل املعىن, واجتهد آخرون وأخروها إىل بين قريظة فصلوها, ونظروا إىل 
 اللفظ.

والقياس هو أول طريق يلجأ إليه اجملتهد الستنباط احلكم فيما ال 
 نص فيه, وهو أوضح طرق االستنباط وأقواها.

 والقياس يقوم على أركان أربعة:
 األصل الذي ورد به احلكم. -1
 سه على األصل.الفرع الذي يراد قيا -2
 العلة؛ وهي ما بين عليه حكم األصل, وختفيف الفرع. -3
احلكم الوارد يف األصل, مث: إن كان هذا اجلامع موجبًا  -8

 .(2)لإلمجاع على احلكم كان قياًسا صحيًحا؛ وإال كان فاسًدا 
 

 خامًسا: االستحسان:
                              

 .131, ص1أصول السرخسي, للسرخسي, ج (1)
 .813املستصفى يف علم األصول, أبو حامد الغزايل, ص (2)
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االستحسان يف اصطالح األصوليني القائلني به: هو العدول عن 
م اقتضاه دليل شرعي يف واقعة إىل حكم آخر فيها؛ لدليل شرعي حك

اقتضى هذا العدول... وهذا الدليل الشرعي املقتضي للعدول هو سند 
 .(1)االستحسان 

ٍح  واالستحسان عبارة عن ترجيح دليل على آخر يعارضه مبرجِّ
مغريٍِّ شرًعا, وقد يكون هذا الرتجيح بالعدول عن مقتضى قياس ظاهر 

ياس خفي, أو العدول عن مقتضى نص عام إىل حكم خاص, إىل ق
.  أو العدول عن حكم كليٍّ إىل حكم استثنائيٍّ

 «.هو القول بأقوى الدليلني»وقال اإلمام مالك: 
إنه ترجيح قياس خفي على قياس »وقال اإلمام أبو حنيفة: 

يل استقر يف عقل للد ؛ة من أصل كلييأو استثناء مسألة جزئ ,جلي
 .(2)اطمأن إليه اجملتهد و 

*     *     * 

                              
 .77احلكم مبا أنزل اهلل, مرجع سابق, ص (1)
 .41املرجع السابق, ص (2)
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 المبحث الثالث
 خصائص الشريعة اإلسالمية

الشريعة اإلسالمية شريعة ربانية منزلة من عند اهلل, وكل  أوالً: -
ما فيها من عند اهلل؛ إما نًصا أو تفصياًل, وإما استنباطًا من نص أو 

ب قياًسا عليه, ووسائل االستنباط والقياس منصوص عليها يف الكتا
 .(1)والسنة, وأقوال الفقهاء 

الشريعة اإلسالمية حتقق اخلري واملصلحة للفرد واجملتمع؛  ثانًيا: -
وذلك أنه ما دامت الشريعة اإلسالمية من عند اهلل سبحانه وتعاىل 

الذي أحاط بكل شيء علًما, ويعلم خبايا النفوس وطبائع اخللق يف  
لهم, ومن مث فإهنا كل زمان ومكان؛ يعلم ماضيهم وحاضرهم ومستقب

حتقق السعادة لبين اإلنسان إذا ما التزموا هبا يف حياهتم؛ ألهنا انطوت 
على قواعد تنظيم حياة اإلنسان, وحتقق له السعادة واخلري؛ حىت قبل 
أن يوجد يف هذه احلياة, فأمرت األب أن حيسن اختيار األم, قال 

 :«مه حق الولد على والده أن يحسن موضعه وأن يحسن اس
. ويف الوقت نفسه جعل لآلباء حقوقًا على األبناء؛ ممثلة يف «وأدبه

َواْعُبُدوا اهلَل َوال ُتْشرُِكوا ِبِه طاعتهم واإلحسان إليهم, بقوله تعاىل: 
َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا

(2). 
 

                              
 .176تاريخ الشرائع, الدكتور خمتار القاضي, ص (1)
 .136سورة النساء, اآلية:  (2)
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 ثالثًا: الشريعة اإلسالمية عالمية، صالحة لكل زمان ومكان: -
عة اإلسالمية مقيدة مبكان يقتصر سلطاهنا فيه عليه مل تأت الشري

دون سواه من األمكنة, وال موقوفة ينتهي العمل هبا عند انتهاء؛ 
فحيثما وجد إنسان على ظهر األرض يف أي زمن من األزمنة 
اختصت الشريعة اإلسالمية بتنظيم حركته يف هذه احلياة وتنظيم 

, وهذه اخلاصية مرتتبة على  شئونه االجتماعية والعقائدية والتشريعية
 .(1)كوهنا من عند اهلل خالق الكون كله 

 رابًعا: أحكام الشريعة اإلسالمية مرتبطة بالعقيدة: -
إن املتتبع ألحكام الشريعة اإلسالمية جيد أن منها ما يتعلق 
بالنواحي االقتصادية, وأخرى متعلق باجلوانب االجتماعية, ومنها ما 

قية, ومنها ما يتعلق باألحكام املنظمة لقواعد يتعلق باجلوانب األخال
التعامل من بيع وشراء وإجيار, ومنها ما يتعلق باجلرائم اليت يرتكبها 
األفراد, هذه األحكام املتنوعة جندها مرتبطة ارتباطًا وثيًقا بالعقيدة؛ 

 * َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤِمُنونَ فالزكاة مثاًل هي ركن من أركان اإلسالم: 
 َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ  * يَن ُهْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعونَ الَّذِ 

َوالَِّذيَن ُهْم ِللزََّكاِة فَاِعُلونَ  *
. إىل غريه من األحكام مثل الربا (2)

جند آثار العقيدة اإلسالمية وضياءها متعلقة باملعامالت التجارية 
 .«غش فليس منا ومن»: يرتبط حترميها بالدين والعقيدة, قال 

 
                              

 .66الشريعة اإلسالمية, مصطفى فرغلي الشقريي, ص يف وجه املؤامرة على تطبيق (1)
 .8-1سورة املؤمنون, اآليات:  (2)
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وحد السرقة عقوبة تتعلق من ناحية بالنظام األخالقي, ومن  
اِرُق ادي, وهي مربوطة بالعقيدة: ناحية باجلانب االقتص َوالسَّ

اِرَقُة فَاْقَطُعوا َأْيِديَ ُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اهلل َوالسَّ
(1). 

فاعلية نَفَذت إىل أعماق وهكذا اكتسبت أحكام الشريعة قوة و 
 الضمري اإلنساين.

 خامًسا: الشريعة اإلسالمية تربي اللمير: -
يغرس اإلسالم يف قلوب املسلمني اخلشية من اهلل واخلوف منه؛ 
فضاًل عن ارتباط أحكام الشريعة اإلسالمية بالعقيدة؛ مما جيعل املسلم 

يار ال عن قسر يلتزم مبا شرعه اهلل من أحكام وقوانني عن طواعية واخت
وإرغام, ألنه حيس أن االلتزام بالقانون اإلسالمي ديًنا وطاعًة هلل, بينما 
يتفنن الناس يف التحايل يف سبيل التفلت من اخلضوع واالنقياد 
للقوانني الوضعية؛ إحساًسا منهم بأن االنقياد هلا ليس طاعة واهلروب 

 .(2)منها ليس معصية 
يف صياغة الضمري البشرى ولقد جنحت الشريعة اإلسالمية 

؛ حينما وهتذيبه على حنو نادر وفريد, وهذا جنده يف قصة ماعز 
 أنبه ضمريه وخوفه من اهلل حينما وقع يف الزنا, فجاء إىل النيب 

استغفروا لماعز بن »فطلب منه أن يطهره, فأمر به وُرِجَم, وقال: 
 .«سمت بين أمة لوسعتهمقمالك لقد تاب توبًة لو 

 
                              

 .34سورة املائدة, اآلية:  (1)
 .64يف وجه املؤامرة على تطبيق الشريعة اإلسالمية, مرجع سابق, ص (2)
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ال املعامالت دجد نفس الروح اإلسالمية العالية والضمري ويف جم
بعث مبتاع إىل حفص بن  أن أبا حنيفة احلي اليقظ؛ فمما يؤثر 

عبد الرمحن شريكه يف التجارة, وأعلمه أن يف ثوب منه عيًبا للناس 
فباع حفص املتاع, ونسي أن يبني, واستوىف مثنه كاماًل؛ لثوب  غري  

كان بثالثني ألًفا, أو خسمة وثالثني ألًفا, فأىب كامل, وقيل أن الثمن  
أبو حنيفة إال أن يبعث لشريكه يكلفه أن يبحث عن املشرتي, ولكنه 
مل يهتد إىل الرجل, فأىب أبو حنيفة إال فصااًل من شريكه, ورفض أن 

 .(1)يضيف مثن الثوب إىل ماله, وتصدق به 
ريع اإلسالمي وهبذا الضمري احلي الذي رباه اإلسالم اكتسب التش

قوة على غريه من القوانني الوضعية اليت ليس هلا تأثري يف نفوس الناس؛  
 كما كان عليه التشريع السماوي.

وإن ما حيدث يف اجملتمعات اليت احنرفت عن اإلسالم وأعرضت 
خلري شاهد  -عن شريعته من انعدام األمن واالستقرار وانتشار اجلرائم

شريعة اإلسالمية, وصدق اهلل العظيم على صدق الدعوة إىل تطبيق ال
َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهلِل ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ إذ يقول: 

(2). 
 سادًسا: الشريعة اإلسالمية تقوم على المساواة: -

ال حتقق القوانني الوضعية املساواة بني الناس؛ فتميِّز بني رئيس 
سائر أفراد األمة؛ ففي و  -ملًكا كان أو رئيس مجهورية -الدولة األعلى

الدساتري, ال يسأل رئيس الدولة عن أي جرمية ارتكبها, وتعفي 
                              

 .71املرجع السابق, ص (1)
 .51سورة املائدة, اآلية:  (2)
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القوانني الوضعية رؤساء الدول األجنبية وحاشيتهم من أن حياكموا 
على ما يرتكبون من جرائم, ومتارس حكومة جنوب إفريقيا هذا التميز 

هري العرقي بكل وقاحة, وتتبجح وتتحكم حفنة من البيض يف اجلما
 .(1)الغفرية من السود

أما الشريعة اإلسالمية فإهنا متتاز عن القوانني الوضعية مببدأ 
املساواة منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا؛ فالناس مجيًعا يف ظل الشريعة 
اإلسالمية سواٌء يف احلقوق ويف الواجبات ويف املسئوليات؛ ال فرق بني 

ًرا يَ َرهُ َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ قَ احلاكم واحملكوم:  َوَمْن يَ ْعَمْل  * اَل َذرٍَّة َخي ْ
ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ َرهُ 

(2). 
وعن املعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالرََّبَدة وعليه حلة, 
تُه  وعلى غالمه حلة, فسألته عن ذلك فقال: إين سَبْبت رجاًل فعريَّ

أبا ذر أعيرته  يا»: بأمه؛ قلت له: يا ابن السوداء, فقال يل النيب 
 .«بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية

أمام أمري املؤمنني عمٍر  وخاصم يهودي عليًّا بن أيب طالب 
بن اخلطاب, فقال له عمر: قم يا أبا احلسن واجلس أمام خصمك, 
ففعل ويف وجهه التأثر, فلما انتهت اخلصومة قال له عمر: أَكرِْهَت يا 

 ولكين كرهت أنك مل تراع عليُّ أن دجلس أمام خصمك؟ فقال: كال
 املساواة بيننا بقولك أبا احلسن؛ إذ الكنية تشري إىل التعظيم.

 
                              

 .118ة, مرجع سابق, صوجوب حتكيم الشريعة اإلسالمي (1)
 .4, 7سورة الزلزلة, اآليات:  (2)
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وتقام احلدود يف الشريعة اإلسالمية على الناس مجيًعا شريفهم 
ووضيعهم, والقمة يف ذلك حديث املخزومية عن عائشة رضي اهلل 

من يكلِّم  عنها أن قريًشا أمهتهم املرأة املخزومية اليت سرقت فقالوا:
, , ومن جيرتئ عليه إال أسامة ِحّب رسول اهلل فيها رسول اهلل 

مث قام  في حد من حدود اهلل؟ أتشفع»فقال:  فكلَّم رسول اهلل 
يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا فخطب فقال: 

إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم اللعيف أقاموا 
وأيم اهلل، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع عليه الحد، 

 .(1)«محمد يدها
 
 
 
 

* * * * 

 

                              
 رواه البخاري ومسلم. (1)
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 المبحث الرابع
 النصوص التي تؤكد يسر الشريعة اإلسالمية

 أواًل: النصوص من القرآن الكريم: -
ال ُيَكلُِّف اهلُل نَ ْفًسا ِإال ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت قال تعاىل: 

َها َما اْكَتَسبَ  ْت رَب ََّنا ال تُ َؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَب ََّنا َوال َوَعَلي ْ
َنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا رَب ََّنا َوال  َتْحِمْل َعَلي ْ

ْلَنا َما ال طَاَقَة َلَنا ِبهِ  ُتَحمِّ
(1). 

طفه تعاىل نعم, مل يكلف اهلل أحًدا فوق طاقته ووسعه, وهذا من ل
خبلقه, ورأفته هبم, وإحسانه إليهم؛ فهو سبحانه بلطفه وإنعامه علينا مل 
يكلفنا مبا يشق علينا وال باألمور املؤملة, كما كلف َمْن قبلنا بقتل أنفسهم 
َل علينا ورفق بنا ووضع  وقرض موضع البول من ثياهبم وجلودهم؛ بل سهَّ

يُرِيُد قال تعاىل:  (2)قبلناعنا اإلصر واألغالل اليت وضعت على من كان 
اهللُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 

(3). 
فهذه اآلية أصل القاعدة الكربى اليت تقوم عليها »قال السيوطي: 

فهي يسرية ال عسر فيها مسحة ال تكلف فيها  ؛تكاليف هذه الشريعة
يها فروع  وهي أصل لقاعدة عظيمة ينبين عل ,سهلة ال تعقيد فيها

 وهي: كثرية,

                              
 .246سورة البقرة, اآلية:  (1)
 .112وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كل عصر, صاحل السدالن, ص (2)
 .145سورة البقرة, اآلية:  (3)
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وهي إحدى القواعد اخلمس اليت  ,«أن املشقة دجلب التيسري»
الضرورات تبيح »وخنتار من القواعد: قاعدة  ,ينبين عليها الفقه

 .(1) «إذا ضاق األمر اتسع» :وقاعدة «احملظورات
يِن مِ »قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل:  ْن َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

: أي ما كلفكم ما ال تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم َحَرجٍ 
 .(2)«إال جعل اهلل لكم فرًجا وخمرًجا

فالصالة اليت هي أكرب أركان اإلسالم بعد الشهادتني دجب يف 
احَلَضِر أربًعا, ويف السفر تُ ْقَصُر إىل اثنتني, ويف اخلوف يصليها بعض 

وغري مستقبليها, وهذا دليل على  األئمة ركعة واحدة مستقبلي القبلة
 يسر الشريعة اإلسالمية, ومساحتها.

 ثانًيا: من السنة النبوية:
قال:  ما رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن أيب أسامة  -1

إني »: يف سرية من سراياه, فقال النيب  خرجنا مع رسول اهلل 
بالحنفية  لم أبعث باليهودية وال بالنصرانية ولكني بعثت

 .(3)احلديث «سمحة...ال
ما »وروى البخاري عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت:  -2

بني أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل تكن إمثًا؛ فإن   رسول اهلل  رَ ي ِّ خُ 
لنفسه يف  كان إمثًا كان أبعد الناس منه, وما انتقم رسول اهلل 

, إال أن تنتهك حرمة اهلل فينتقم هبا هلل  .(8)«شيء قطُّ
                              

 .18انظر: اإلكليل يف استنباط التنزيل, للسيوطي, ص (1)
 .3/236سري ابن كثري, تف (2)
 .5/266مسند اإلمام أمحد,/  (3)
 ( كتاب األدب.41, باب )7/111صحيح البخاري,  (4)
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م ذو إن دين اإلسال»قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعاىل: و 
ُيْسٍر, ومسي الدين يسرًا مبالغة بالنسبة إىل األديان قبله؛ ألن اهلل رفع 
عن هذه األمة اإلصر الذي كان على من قبلهم, ومن أوضح األمثلة 
له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم, وتوبة هذه األمة باإلقالع والعزم 

 .(1)« والندم
 
 
 
 

* * * * 

 

                              
, 1/73فتح الباري, بشرح صحيح البخاري, للحافظ ابن حجر العسقالين رمحه اهلل  (1)

 .37, حديث رقم 78
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 المبحث الخامس:
 وجوب الحكم بالشريعة اإلسالمية

اإلميان باهلل واالعتقاد بوحدانيته يقتضيان بأن نؤمن بأنه سبحانه 
خالق السماوات واألرض ومن فيهن؛ فاخللق خيتص به وحده, وال 
يوجد أحد من دون اهلل يعرف أسرار اخللق والتدبري, أو يشاركه يف 

 هذا األمر.
إذا كان اخللق والتدبري هلل وحده, فإن األمر واحلكم خاصٌّ به أيًضا, و 

والعباد خاضعون ألمره مطيعون حلكمه, وهذا مقتضى العبودية, 
 .(1)ومضموهنا؛ فهي خضوع وانقياٌد وطاعٌة هلل وامتثاُل أمره

والقرآن بني حقيقة األلوهية يف آيات كثرية؛ من ذلك قوله تعاىل: 
ِإَلَه ِإال ُهَو َلُه اْلَحْمُد ِفي اأُلوَلى َواآلِخَرِة َوَلُه اْلُحْكُم  َوُهَو اهلُل ال

َوِإَلْيِه تُ ْرَجُعونَ 
(2). 

َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإال اهلُل َلَفَسَدتَا وقوله سبحانه وتعاىل: 
ا َيِصُفونَ  َفُسْبَحاَن اهلِل َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ

(3). 
سية, وهي أن اخللق والتدبري بيد اهلل هذه اآليات تقرر فكرة رئي

وحده, ويرتتب على ذلك أن تكون أمور العباد كلها خاضعة له 
 .(8)منقادة حلكمه

                              
 .22احلكم مبا أنزل اهلل, مرجع سابق, ص (1)
 .71سورة القصص, اآلية:  (2)
 .22سورة األنبياء, اآلية:  (3)
 املصدر السابق. (4)
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َعثْ َنا والعبادة هلل تعاىل هي االنقياد والطاعة, قال تعاىل:  َوَلَقْد بَ 
ُهْم َمْن ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اهلَل َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفمِ  ن ْ

الَلُة َفِسيُروا ِفي اأَلْرِض  ْت َعَلْيِه اللَّ ُهْم َمْن َحقَّ َهَدى اهلُل َوِمن ْ
بِينَ  َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

(1). 
يقول ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية:  بعث اهلل يف كل أمة؛ أي 

 عبادة اهلل, يف كل قرن وطائفة من الناس رسالً, وكلهم يدعون إىل
؛ فاهلل سبحانه وتعاىل يأمر عباده (2)وينهون عن عبادة ما سواه 

بإخالص العبادة له, وعدم اخلضوع للطواغيت اليت يطيعوهنا من دون 
اهلل؛ سواء كانت أصناًما أو رؤساءهم الذين خيضعون هلم ويطيعوهنم 

يَ ْزُعُموَن َأن َُّهْم َأَلْم تَ َر ِإَلى الَِّذيَن فيما مل يأذن اهلل, قال تعاىل: 
آَمُنوا ِبَما أُْنِزَل ِإَلْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك يُرِيُدوَن َأْن يَ َتَحاَكُموا ِإَلى 
ْيطَاُن َأْن ُيِللُهْم  الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َويُرِيُد الشَّ

َضالاًل َبِعيًدا
(3). 

لى من يدعي اإلميان مبا أنزل اهلل هكذا إنكاٌر من اهلل عز وجل ع
على رسوله وعلى األنبياء األقدمني, وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم 

يف فصل اخلصومات إىل غري كتاب اهلل وسنة رسوله 
؛ فمن (8)

فقد  يتحاكم إىل غري ما أنزل اهلل يف كتابه وما جاء به الرسول 
م الطاغوت وحتاكم إليه.  حكَّ

                              
 .36سورة النحل, اآلية:  (1)
 .12/58تفسري ابن كثري,  (2)
 .61سورة النساء, اآلية:  (3)
 .5/877تفسري ابن كثري,  (4)
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اهلل هو اجلور والظلم والضالل والكفر,  واحلكم خبالف ما أنزل
َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنْ َزَل اهلُل َفُأوَلِئَك والفسوق, وهلذا قال تعاىل: 

َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنْ َزَل اهلُل َفُأوَلِئَك ُهُم  ُهُم اْلَكاِفُرونَ 
َفُأوَلِئَك ُهُم  َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنْ َزَل اهللُ  الظَّاِلُمونَ 
اْلَفاِسُقونَ 

(1). 
فانظر كيف سجل تعاىل على احلاكمني بغري ما أنزل اهلل الكفر 

 .(2)والظلم والفسوق
ونفى اهلل تعاىل اإلميان عن املسلمني إذا مل يرضخوا حلكم الرسول 

 :فقال سبحانه , ُموَك ِفيَما َفال َورَبَِّك ال يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ
ا َقَلْيَت َوُيَسلُِّموا َشَجَر  نَ ُهْم ُثمَّ ال َيِجُدوا ِفي َأنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ِممَّ بَ ي ْ

َتْسِليًما
(3). 

 
 
 

* * * * 

 

                              
 .87, 85-88سورة املائدة, اآليات:  (1)
 .15حتكيم القوانني, مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ, ص (2)
 .65سورة النساء, اآلية:  (3)



 تطبيق الشريعة وأثرها على األمم

 

24 

 المبحث السادس:
 أسباب الحكم بغير ما أنزل اهلل ونتائجه

 أواًل: أسباب الحكم بغير ما أنزل اهلل:-
 السبب األول: انعدام اإليمان أو ضعفه:-

ن يف نفوس كثري من املسلمني هو األصل اجلامع إن ضعف اإلميا
لكل احنراف وقعوا فيه, وال غرو؛ فإن اإلميان باهلل تعاىل وما يقتضيه 
هو نقطة البدء اليت ينبغي أن ينطلق منها املسلم؛ بل وتعد عنصًرا 

 .(1)فعاالً يف االستجابة ألوامر اهلل تعاىل وتطبيق شرعة 
عاء, أو ال يتجاوز النطق بكلمة أما أن ال يتجاوز اإلميان إال د

اإلميان, فإذا نظرت يف واقع مدعيه ال دجده شيًئا؛ فمثاًل هذا اإلميان 
ال حيرك ساكًنا وال ينتج أثرًا, وال يشعر صاحبه حبالوته, وإمنا إمياٌن 
اعرتاه فتور أو موت, ويتبع هذا والعياذ باهلل املرض القليب الذي جيعل 

ويُقبل على حكم البشر الذي ثبت  املريض يعرض عن حكم اهلل,
َويَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِاهلِل َوبِالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ُثمَّ يَ تَ َولَّى َفرِيٌق : (2)عجزه 

ُهْم ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَما ُأوَلِئَك بِاْلُمْؤِمِنينَ  َوِإَذا ُدُعوا ِإَلى اهلِل  * ِمن ْ
نَ ُهْم ِإَذا َفرِ  ُهْم ُمْعِرُضونَ َوَرُسوِلِه ِلَيْحُكَم بَ ي ْ يٌق ِمن ْ

(3). 
 

                              
 .7أسباب احلكم بغري ما أنزل اهلل, د. صاحل السدالن, ص (1)
 .7انظر: املرجع السابق, بتصرف يسري, ص (2)
 .84, 87سورة النور, اآليات:  (3)
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 السبب الثاني: مداهنة الكفار والركون إليهم:-
إن اإلسالم يواجه حربًا من أعداء شرسني وحاقدين؛ سواء من 
الشيوعيني امللحدين والصهيونيني واليهود عليهم لعائن اهلل؛ كل هؤالء 
يعملون بكل طاقاهتم حلرب اإلسالم واملسلمني, ومن املؤسف أن 

ضم إليهم وتعمل حلساهبم فئة تنتسب إىل اإلسالم, وتقصد بتلك تن
الفئة الطبقات املتعاقبة من أصحاب القانون الوضعي, وهي الطبقات 
البديلة ممن تربوا يف أحضان الغرب ودانوا بفكرهتم ومتذهبوا مبذاهبهم, 
على آثارهم يهرعون, ومبذاهب العلمانية واالشرتاكية, والشيوعية, 

, يتمذهبون, يهتفون بامسهم, ويدعون إىل مبادئهم, والصهيونية
وحيملون الناس عليها؛ فهؤالء إىل غري اإلسالم أقرب؛ ألهنم يعملون 
عمل الكفار وما هم مبسلمني, ولو قالوا ألف مرة بألسنتهم أهنم من 

 .(1)املسلمني
ُدوِن  ال يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْوِلَياَء ِمنْ قال تعاىل: 

ُقوا  اْلُمْؤِمِنيَن َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن اهلِل ِفي َشْيٍء ِإال َأْن تَ ت َّ
رُُكُم اهلُل نَ ْفَسُه َوِإَلى اهلِل اْلَمِصيرُ  ُهْم تُ َقاًة َوُيَحذِّ ِمن ْ

(2). 
إن هذا هني عن التويل العام هلم واختاذهم أعوانًا وأنصارًا وأولياء, 

 والدخول يف دينهم.
قال الشيخ سليمان بن عبد اهلل آل الشيخ رمحه اهلل يف حكم 

م رمحك اهلل تعاىل لاع ,بسم اهلل الرمحن الرحيم»مواالة أهل الشرك: 
                              

 .7بتصرف من أسباب احلكم بغري ما أنزل اهلل, املرجع السابق, ص (1)
 .24سورة آل عمران, اآلية:  (2)
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مواالة هلم,  ؛أن اإلنسان إن أظهر للمشركني املوافقة على دينهم
, ومداراة هلم, ومداهنة لدفع شرهم, فإنه كافر مثلهم, منهم اوخوفً 

ينهم, ويبغضهم, وحيب اإلسالم واملسلمني, هذا إذا وإن كان يكره د
مل يقع منه إال ذلك, فكيف إن كان يف دار منعة واستدعى هبم, 
ودخل يف طاعتهم وأظهر املوافقة على دينهم الباطل وأعاهنم عليه 
بالنصرة وواالهم, وقطع املواالة بينه وبني املسلمني, وصار من جنود 

كان من جنود اإلخالص والتوحيد   القباب والشرك وأهلها, بعد ما
وأهله؛ فإن هذا ال يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة هلل 

 .»(1)تعاىل ورسوله 
ومن أبرز مالمح مواالة الكفار ما وقع يف كثري من أهل البالد 

 اإلسالمية يف مواالة الكفار ومداهنتهم:
 فقده. حتكيم القوانني الوضعية, وهذا نتيجة لضعف اإلميان أو-

 السبب الثالث: الجهل بأحكام الشريعة اإلسالمية:-
إن أكثر املسلمني اليوم يتوارثون اإلسالم تقليديًا, وجدوا عليه 
آباءهم وأجدادهم؛ هلذا نشأ اجلهل بأحكام الشريعة اإلسالمية لدى 
كثري من أبناء األمة اإلسالمية قيادات وشعوبًا, حىت أصبح كثري منهم 

إال امسه؛ فال يعرف أحكامه وعقائده وال أخالقه  ال يعرف من دينه
 وآدابه؛ مما سهل على أعداء اهلل أن ينشروا ضالهلم ويبثوا مسومهم.

وإليك صورًا من اجلهل املنتشر بني أبناء األمة اإلسالمية؛ ففريق 

                              
 .15, 18املرجع السابق, ص (1)
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استهوته الشياطني من البشر فراح ينادي بعدم صالحية الشريعة 
 ذا الفريق انقسم إىل صنفني:اإلسالمية للتطبيق وأنفسهم, ه

صنف مل يدرس الشريعة ومل يفهم أحكامها, ولكن لقن على -
بأن الدين تأخر واحنطاط, وحتجر, ورجعية, أيدي اخلبثاء املغرضني 

وأن الوسيلة الوحيدة للتحضر واالرتقاء والتقدم هو االنسالخ من 
 الدين بالكلية.

لوضعية فقط, وصنف مل يدرس الشريعة ولكن درس القوانني ا_
بل  ؛وتوىل تربية جيل من املسلمني ال يعرف شيًئا عن حقيقة اإلسالم

 .(1)يعرف عن ذلك شبهات حتوم يف نفسه حول هذا الدين
وفريق توىل إفساد املسلمة وإخراجها باسم الثقافة واحلرية -

وجعلها أحبولة الفساد يف اجملتمعات  ,والدميقراطية سافرة ومتربجة
 .(2)«مث تعطيل وهدم كيان اجملتمع اإلسالمي اإلسالمية, ومن

لقد وقع كثري من السذج واجلهلة بل وبعض العلماء يف أيامنا 
هذه يف ِشْرٍك حقيقي, وبرهاُن ذلك ما نراه بأعيننا يف كثري من البالد 
العربية واإلسالمية؛ إذ يتساقطون على األضرحة واملشاهد؛ ويقصدون 

 .(3)النفع ودفع الضرر املوتى, ويعتمدون عليهم يف جلب
 ثانًيا: النتائج السلبية المترتبة على عدم تطبيق شرع اهلل تعالى:-
 النتيجة األولى:-

                              
 .278جاهلية القرن العشرين, حممد قطب, ص (1)
 .251واقعنا املعاصر, حممد قطب,  (2)
 .35-38مصرع الشرك واخلرافة, خالد علي احلاج, ص (3)
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بسبب البعد عن شرع اهلل وتطبيقه نًصا  في مجال العقيدة:
وروًحا, كانت الكارثة األوىل اليت تسببت هبا األمة؛ فساُد عقيدهتا, 
وأصابتها ملوِّثات مادية زرعت الشك واإلحلاد يف كثري من نفوس 

 .(1)أبنائها 
 النتيجة الثانية:-

تعرضت العبادات لكثري من االحنرافات,  في مجال العبادة:
 لدى الغالبية العظمى من املسلمني؛ منها:وسوء الفهم 

الغلو واإلفراد يف أدائها, وما أحسن ما وصفهم به ابن عقيل -
أو رهبانية  ع,ا هوى متبمما أعجب أموركم: إ»رمحه اهلل: 

 .(2)«ةمبتدع
 النتيجة الثالثة:-

« ويساريةً  ميينيةً »فشلت النظم املستوردة  في المجال االجتماعي:
والطمأنينة واالستقرار لإلنسان؛ بل إهنا تسببت يف  يف تأمني السعادة

شقاء اإلنسان وانغماسه, وانعكس ذلك على األسر؛ فتفككت وضعفت 
الروابط األسرية, واهندمت األواصر العائلية, وانعدمت القيم واملكارم, 
وبدت ظاهرة القلق واالضطراب واالكتئاب على كثري من أفراد اجملتمعات 

هلل, وترتب على ذلك العيادات النفسية وارتفاع نسبة اليت تنكرت لشرع ا
االنتحار وشرب اخلمور, واملسكرات, واإلفراط يف التدخني, واالنغماس 
يف املوبقات والشذوذ اجلنسي واقرتاف الرذائل, وهذا بسبب سيطرة النظم 

                              
 .57أسباب احلكم بغري ما أنزل اهلل, مرجع سابق, ص (1)
 .216تلبيس إبليس البن اجلوزي, ص (2)
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 .(1)الوضعية
 النتيجة الرابعة: في مجال السياسة ونظام الحكم: -

م عدٌل مطلق يطبق على الكبري والصغري, إن العدل يف اإلسال
والشريف, والوضيع واألمري, والسوقة, واملسلم, وغري املسلم, واملساواة 
على إطالقها؛ فال قيود وال استثناءات, وإمنا مساواة تامة بني األفراد, 
ومساواة تامة بني األجناس, ومساواة تامة بني احلاكمني واحملكومني, 

 قوق والواجبات واملسؤوليات.ومساواة تامة يف احل
والشورى من أهم قواعد الشريعة اإلسالمية, وهي ألهل احلل 
والعقد, والتجربة, واخلربة, وهي الدعامة اليت يقوم عليها نظام احلكم 
يف اإلسالم, ولكن هذه قد تعطلت بسبب أهواء كثري من احلكام 

مية من واستبدادهم وقوانينهم الوضعية, ولقد عانت الشعوب اإلسال
 .(2)جراء ذلك وكابدت األَمرَّْين 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:
وإذا خرج والة األمور عن احلكم بغري ما أنزل اهلل وقع بأسهم »

وما حكم قوم بغير ما أنزل اهلل إال وقع بأسهم »: بينهم, قال 
 .«بينهم

 وهذا من أعظم أسباب تغري الدول, كما قد جرى مثل هذا مرة
بعد مرة يف زماننا وغري زماننا, ومن أراد اهلل سعادَته جعله يعترب مبا 
أصاب غريه؛ فيسلك مسلَك من أيده اهلل ونصره, ويتجنب مسلك 

                              
 .54كم بغري ما أنزل اهلل, مرجع سابق, صانظر: أسباب احل (1)
 .61املرجع السابق, ص (2)
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َوَليَ ْنُصَرنَّ اهللُ من خذله اهلل وأهانه؛ فإن اهلل يقول يف كتابه العزيز: 
نَّاُهْم ِفي اأَلْرِض  الَِّذينَ  * َمْن يَ ْنُصُرُه ِإنَّ اهلَل َلَقِويٌّ َعزِيزٌ  ِإْن َمكَّ

َأَقاُموا الصَّالَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر 
َوهلِل َعاِقَبُة اأُلُمورِ 

(1). 
فقد وعد اهلل من ينصره وهو نصر كتابه ودينه ورسوله؛ ال ينصر 

 .(2)يعلم من حيكم بغري ما أنزل اهلل ويتكلم مبا ال 
أن أداة احلكم يف تلك البالد اليت حتتكم إىل غري ما  والخالصة:

أنزل اهلل قد فسدت وتعفنت, وانتشرت روائح الفساد يف كل جانب 
من جوانب احلكم فيها؛ فاحلاكم يستويل على احلكم بالقوة املسلحة 
وحيتفظ مبنصبه باحلديد والنار, ورجال السياسة الباروزن؛ سواء كانوا 

 احلكم أو كانوا من املعارضني كلهم من العلمانيني. يف
 النتيجة الخامسة:-

نشأت مشاكل حرب الطبقات والظلم  في مجال االقتصاد:
االجتماعي واالستغالل احلريب واالحتكار والفقر والبطالة, إىل ما ال هناية 
له من املشاكل اليومية, ولقد متثل الشعب بسادته وكربائه يف سوء 

فَعمَّ النفاق وفشا الربا وضاعت األخالق والكرامات, ومل يبق أخالقهم, 
 .(3)بني هؤالء من له ذمة أو ضمري أو خلق إال قليل
 المبحث السابع:

َبِه التي تُثار  ذكر بعض الشُّ
                              

 .81, 81سورة احلج, اآليات:  (1)
 .35/344انظر: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  (2)
 .61املرجع السابق, ص (3)
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 حول تطبيق الشريعة وتفنيُدها
منذ بزوغ فجر اإلسالم وقوى الشرك والضالل تكيد لإلسالم 

امرات وحتيل الشبهات لكسر شوكته, وتضع املخططات, وتدبر املؤ 
ومكافحة دعوته والقضاء عليه, ولكن اإلسالم هو اإلسالم؛ مل 
ينكسر له جيش ومل تنكس له راية, ومل ينهزم يف معركة طوال تلك 

 احلقبة من الزمن.
وأعداء اإلسالم قد جربوا احلرب مع املسلمني وذاقوا املرارات يف 

مية يف كل مواجهة بينهم وبني معاركهم وعادوا جيرون أمسال اهلز 
املسلمني...وفكروا ونظروا أن سر تقدم املسلمني وانتصارهم إمنا 
يكمن وراء دينهم, وأن اإلسالم هو مبعث وحدهتم وقوهتم, فأمجعوا 
أمرهم ودبروا كيدهم هلدم اإلسالم, مث انطلقوا يضعون املخططات 

شوهون حقائقه ويرمسون اخلطط لتشويه اإلسالم, ويتهمونه بالباطل وي
 الناصعة.

وسوف أذكر بعض هذه االهتامات الباطلة اليت يوجهها خصوم 
اإلسالم لإلسالم, مث أتبع كل واحد منها مبا يكشف عن زيفها 

 وبطالهنا.
 أن تطبيق الشريعة اإلسالمية يثري»قالوا:  الشبهة األولى:-

اد املشاعر السلبية لدى األقليات غري املسلمة, ويهيج نوازع األحق
الطائفية يف نفوسهم, مما يعرض األمة خلطر األحقاد الطائفية يف 
نفوسهم؛ مما يعرض األمة خلطر التدابر واالنقسام, وخري لألمة أن 
تكون يف مأمن من هذا اخلطر عندما يلتقي أبناؤها على شرعة وضعية 
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 .(1)«ال صلة هلا بعقيدة أو دين؛ مما يتخالف الناس فيه
ون الشريعة اإلسالمية بأهنا تتجاهل حقوق فهم يقولون وهم يتهم

األقليات اليت ال تنتسب إىل اإلسالم, فتحرمهم حقوقهم وال تسمح 
هلم مبمارسة احلياة اإلنسانية يف ظل الكرامة اجلديدة باإلنسان, ولكن 
على هؤالء أن يعلموا علم اليقني أن هذه هتمٌة باطلة تكذهبا 

سلمني يوم كانوا حيكمون بالًدا النصوص ويكذهبا التاريخ املعروف للم
فيها أقليات غري مسلمة؛ بل ويكذهبا أيًضا املنصفون منهم, وال 

 يتهمون بالتعصب لإلسالم.
يِن َقْد تَ بَ يََّن فأما النصوص, يقول تعاىل:  ال ِإْكَراَه ِفي الدِّ

الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ 
(2). 

ستعمال أشد فبينما كان رؤساء أكثر األديان يأمرون أتباعهم با
الطرق اإلكراهية حلمل الناس على الدخول يف دينهم نرى أن اإلسالم 
ال يكره أحًدا على الدخول فيه, بل ويدع الناس يف ظله أحرارًا يف 

 .(3)عقائدهم اخلاصة 
 

َوَلْو َشاَء رَبَُّك آلَمَن َمْن ِفي  :ويقول سبحانه خماطًبا رسوله 
َأْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمِنينَ اأَلْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا َأفَ 

(8). 
                              

 .176انظر: شبهات حول اإلسالم, حممد قطب, ص (1)
 .256سورة البقرة, اآلية:  (2)
 .231يق الشريعة اإلسالمية, مرجع سابق, صوجوب تطب (3)
 .232وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية, مرجع سابق, ص (4)
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أن يكره أحًدا على اإلميان وليس مبستطاع له  ما لرسول اهلل 
ذلك, وال من وظائف الرسالة اليت بعث هبا أن تكره الناس على 
اإلميان؛ فاإلكراه يف الدين اإلسالمي منهي عنه؛ ألنه ال مثرة له, ومن 

ما سنَّه اإلسالم من أدب املناقشة الدينية مع أهل  آثار هذه احلرية
, حماولة أساسها العقل وعمادها اإلقناع «اليهود والنصارى»الكتاب؛ 

 ولكن باليت هي أحسن:
 َوال ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإال بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإال الَِّذيَن

ُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَّذِ  َنا َوأُْنِزَل ِإَلْيُكْم َوِإَلُهَنا َظَلُموا ِمن ْ ي أُْنِزَل ِإَلي ْ
َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ 

(1). 
ورغم قطع الوالء بني املسلم وأقاربه من الكفار وانفصام عرى 
احملبة بينه وبينهم, فإن القرآن أمر بأن يصل اإلنسان رمحه, ولو كفروا 

َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك  َوِإنْ بدينه الذي اعتنقه: 
نْ َيا َمْعُروفًا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن  ُهَما ِفي الدُّ ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ

َأنَاَب ِإَليَّ ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفأُنَ بُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ 
(2). 

خصية, أما من الناحية العامة فلم ينهنا هذا من الناحية الش
اإلسالم عن برهم واإلحسان إليهم, إذا كفوا أيديهم عنا وأعلنوا 

َهاُكُم اهلُل َعِن الَِّذيَن َلْم  (3)االنضواء حتت سلطان املسلمني  ال يَ ن ْ
يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تَ بَ رُّوُهْم  يُ َقاتُِلوُكْم ِفي الدِّ

                              
 .86سورة العنكبوت, اآلية:  (1)
 .15سورة لقمان, اآلية:  (2)
 .232املرجع السابق, ص (3)
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َوتُ ْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 
(1). 

مثاًل أعلى ملعاملة أهل الكتاب وكفل  ولقد أعطى النيب 
حقوقهم الدينية واإلنسانية, وحفظ هلم مواثيقهم وعهودهم, ووىف 
هلم, وأوصى هبم خريًا, ما داموا يعيشون حتت مظلة احلكم 

قادة الفتوحات اإلسالمية من  اإلسالمي, والناظر يف تصرفات
وأمرائه ووالته, ومن جاء بعدهم من التابعني  أصحاب رسول اهلل 

وتابعيهم, يرى أهنم كانوا أحرص الناس على الرفق والسماحة يف تنفيذ 
العهود واملواثيق, وأحفظ من عرف التاريخ حلقوق من يقطنون ديارهم 

 .(2)ويدينون بغري دينهم 
أن أبا عبيدة »اإلمام مكحول الشامي: ويروي أبو يوسف عن 

صاحل أهل الذمة بالشام واشرتط عليهم حني دخلوا  بن أيب اجلراح 
أن ترتك كنائسهم وبِيَ ُعهم وطلبوا منه أن جيعل هلم يوًما يف السنة 
خيرجون فيه صلباهنم بال رايات, وهو يوُم عيدهم األكرب, فأجاهبم 

 .(3)«شرطهمعلى ما طلبوا وَوىفَّ هلم املسلمون ب
 ومن حقوق غري املسلمني, بل ومن آكدها وأقواها:

احملافظة على شروط صلحهم أو معاهداهتم إن كانوا من أهل 
الصلح واملعاهدة؛ حمافظة حترِّم على أي مسلم أن يبخس بشيء مما 
جاء يف تلك العهود واملواثيق؛ فقد روى أبو داود بسنده عن رسول 

                              
 .4سورة املمتحنة, اآلية:  (1)
 .238املرجع السابق, ص (2)
 .134اخلراج أليب يوسف, ص (3)
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معاهًدا أو انتقصه، أو كلفه فوق  أال من ظلم»أنه قال:  اهلل 
طاقته، أو أخذ منه شيًئا بغير طيب نفسه، فأنا حجيجه يوم 

 .(1)«القيامة
 قال: أن النيب  وروى ابن ماجه يف سننه عن أيب هريرة 

ذمة اهلل، وذمة رسوله، فال يرح رائحة الجنة، من قتل معاهًدا له »
 .(2)«وإن ريحها يوجد من مسيرة سبعين عاًما

وقتل رجل من بين بكر بن وائل رجاًل من أهل الذمة باحلرية يف »
, فأمر عمر بتسليم الرجل إىل أولياء عهد عمر بن اخلطاب 
 .(3)«املقتول فسلم إليهم فقتلوه

هبذه املعاملة الطيبة اليت عامل هبا املسلمون أصحاَب الديانات 
رين األخرى من أهل البالد اليت فتحوها جعلت بعض عقالء املفك

املسيحني املنصفني يعرتفون بتلك احلقيقة ويشيدون باملسلمني 
 ومبعامالهتم السمحة الندية...

اإلسالم خواطر »يقول الكونت هندي كاسرتو يف كتابه 
ولقد درست تاريخ النصارى يف بالد اإلسالم فخرجت منه «: وسوانح

حبقيقة مشرقة وهو أن معاملة املسلمني للنصارى تدل على لطف يف 
 «.املعاشرة وترفع عن الغلظة, وعلى حسن مسايرة ورقة وجماملة

                              
(, حديث رقم 33, كتاب اخلراج واإلمارة والفيء, باب )3/37سنن أيب داود  (1)

(3152.) 
 .2717, حديث رقم 2/112سنن ابن ماجه,  (2)
 .283وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية, مرجع سابق, ص (3)
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وهبذا التشريع املستنبط من عدالة اإلسالم وروح الوحدة اإلنسانية 
عامل املسلمون غري املسلمني, وال يزالون على هذه السنة احملمدية إىل 
اليوم, وتلك املعاملة تعد أساًسا أسلوب دعوة إىل اهلل تعاىل, على 

ىل اهلل أن ال يغفلوا؛ عليهم أن يقوم بني املسلمني وغري الدعاة إ
املسلمني والء وتناصر وتوادٌّ على حساب العقيدة؛ إذ إن الوالء احلق 

 ال يكون إال هلل ودينه ورسوله واملؤمنني.
إن اإلسالم حني يبيح للمسلم معاملة من ال حياربه يف دينه 

كتاب والرب هبم يف باحلسنة ويدعو إىل السماحة يف معاملة أهل ال
اجملتمع املسلم يقصد من وراء ذلك تأليفهم وترغيبهم يف اإلسالم ال 

 .(1)غري 
 الشبهة الثانية: ما يتعلق بأحكام الحدود في اإلسالم:-

قالوا: العقوبات اإلسالمية قاسية ال تساير روح العصر, وال تتقدم 
باحلجارة, أليس مع ركب املدنية, مث قالوا: ملاذا كان حد احملصن رمجًا 

ذلك حتقريًا له, مث إن إقامة احلدود تقتضي إزهاقًا لألرواح وتقطيًعا 
لألطراف, وبذلك تفقد البشرية كثريًا من الطاقات وينشر املشوهون 
واملقطعون, مث قالوا: إن إقامة احلدود ردة تارخيية ونكسة إنسانية, وال 

مليالدي أن يأخذ يليق بإنسان عاقل متمدن يعيش يف القرن العشرين ا
 بقانون نشأ بني جبال مكة.

قبل أن ندحض هذه الشبهة نوضح األسباب والدوافع اليت 
 جعلتهم يستفيضون هذه العقوبات:

                              
 .251-284املرجع السابق, ص (1)
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 اجلهل حبكم التشريع اإلسالمي يف العقوبات. السبب األول: -
أهنم ينظرون نظرة سطحية عند تقومي خطورة  السبب الثاني: -

دود؛ فيستقلوهنا دون أن يرجعوا يف ذلك إىل اجلرائم اليت تطبق هبا احل
 اعتبار احِلْكَمِة املشروِع وتقوميه.

أهنم مل يدرسوا نظرة اإلسالم للجرمية  السبب الثالث: -
 والعقاب على حقيقتها:

نعم إن يف إقامة احلدود َمْظهرًا من مظاهر القسوة والشدة, وإن 
زجر والردع؛ إن مل تشتمل على الشدة والقسوة فأّي أثر هلا يف ال

العقوبة يف ظاهرها قسوة وشدة ويف حقيقتها رمحة وشفقة؛ إذ لو ترك 
العضو املريض وناُر األمل تتوهج وتستشري أَلْوَدى حبياة املريض؛ بل 
وسار سرطان اجلرمية يف أوصال اجملتمع؛ فكان من الواجب ومن 

 .(1)احلكمة أن يُ ْبتَ َر عضٌو فاسد مفِسد؛ إلنقاذ بقية اجملتمع
ًة ملن  إن اإلسالم يقدر عقوباٍت رادعة قد تبدو قاسية َفضَّ
يأخذها أخًذا سطحًيا بال متعن وال تفكري, ولكن ال يطبقها أبًدا حىت 
يضمن أن الفرد الذي ارتكب اجلرمية قد ارتكبها دون مربر وال شبهة 

 اضطرار.
فاإلسالم يقرر قطع يد السارق, ولكنه ال يقطعها أبًدا إذا كانت 

ك شبهة بأن السرقة نشأت من جوع, واإلسالم يقرر رجم الزانية هنا
والزاين, ولكنه ال يرمجهما إال أن يكونا حمصنني, وإال أن يشهد 

                              
 .254انظر: وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية, املرجع السبق, ص (1)
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عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة؛ وهذا يعين أن العقوبات ال تنفذ 
 .(1)جزافًا أو تسلطًا على الناس بال حساب 

مل ينفذ حد السرقة  -سالممن أبرز فقهاء اإل -وعمر بن اخلطاب
؛ فهذا مبدأ صريح ال حيتمل التأويل؛ وهو أن قيام (2)يف عام الرمادة 

ظروف ومالبسات تدفع اجلرمية مينع تطبيق احلدود؛ عماًل حبديث 
وا الحدود بالشبهات وأقيلوا عثرات الكرام ؤ ادر »: رسول اهلل 

 .«إال في حد من حدود اهلل
سانية أن تقام حدود اهلل, وليس من إن االزدراء والتحقري باإلن

االزدراء والتحقري باإلنسانية إذالل اإلنسان وتعذيبه خبلع أظافره, 
وإحراق جسمه, وتسليط الصدمات الكهربائية على خمه وعصبه, وَكيِّه 
بالنار, وقلع شعره, والعبث بكرامته وأذيته, كما يتعرض لذلك 

يت تتشرف باحلريات املعارضون يف الرأي والسياسة يف البالد ال
 والدميقراطيات واالشرتاكية, والشيوعية, وتتباهى بقوانينها ونظمها؟!

إن املراد من قتل احملصن رمجًا إمنا املراد من هذا القتل الزجر والردع 
عن مقارفة اجلرمية الشنعاء, إن قتل املرجوم رمجًا يقصد بذلك الشارع 

فة تلك اجلرمية النكرة وعربًة ملن زيادًة يف اإليالم وتنفريًا لغريه من مقار 
 تسول له نفسه أو يزين الشيطان أن يقع يف مثل ما وقع فيه.

                              
 .137شبهات حول اإلسالم, حممد قطب, ص (1)
ه , وقد 14مسي عام الرمادة ألن الريح كانت تسفي ترابًا كالرماد, وكان ذلك سنة  (2)

أصاب الناس يف هذه السنة جماعة وقحط. انظر: الفاروق عمر بن اخلطاب, 
 تأليف حممد رضا. 215ص
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وفوق هذا كله: أن الذي فرض العقوبة وقدرها وبني كيف تكون 
 .(1)إمنا هو العليم اخلبري الذي يعلم دروب النفس وخباياها 

 َِواهلُل يَ ْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلح
(2) يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق  َأال

َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيرُ 
(3). 

 ويقولون أن إقامة احلدود إزهاٌق لألرواح وتقطيٌع لألطراف.. إخل.
ونقول هلؤالء: إن القتل وتقطيع األطراف يف احلدود لفئات شريرة 
تعطل العمل واإلنتاج, وتؤدي إىل حفظ مئات األرواح وآالف 

ة منتجة, مع مالحظة أن املشوهني األطراف سليمة طاهرة عامل
واملقطوعني ال يكادون يشاهدون يف البالد اليت يقام فيها شرع اهلل 
تعاىل؛ وذلك ألن إقامتهم للحدود قد حالت بني الناس واجلرائم اليت 
تقام بسببها احلدود, فقلَِّت اجلرائم, وبالتايل قل من تقام عليه احلدود, 

َلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا ُأوِلي وَ وصدق اهلل العظيم إذا يقول: 
ُقونَ  اأَلْلَباِب َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

(8). 
 
 
 

                              
 .261وجوب تطبيق الشريعة اإلسالمية, مرجع سابق, ص (1)
 .221سورة البقرة, اآلية:  (2)
 .18سورة امللك, اآلية:  (3)
 .177سورة البقرة, اآلية:  (4)
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 ة اتم  الخ
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات, والصالة والسالم على من 

 ال نيبَّ بعده.
 وبعد:

فلله احلمد واملنة, وله الفضل على إمتام هذه النعمة؛ حيث 
البحث املتواضع وتطرقت لبعض جوانب تطبيق  استكملت يف هذا

الشريعة اإلسالمية من حيث مصادرها وخصائصها والنصوص اليت 
تؤكد ُيْسَر الشريعة اإلسالمية ومساحتها, وحكم تطبيق الشريعة 

 اإلسالمية, وذكرت بعض الشبه حول الشريعة اإلسالمية وتنفيذها:
رَِد بعض النتائج وإذ بلغ البحث هنايته فإن من املناسب أن َأسْ 
 اليت وصل إليها هذا البحث, وهي على النحو التايل:

 إن الشريعة اإلسالمية هي الناسخة جلميع الشرائع. -1
إن مصادر هذه الشريعة من عند الواحد األحد عامل مبا  -2

 يصلح أحوال الناس وما يصلح هلم.
جيب على املسلمني حتكيم الشريعة اإلسالمية؛ سواء كانوا  -3

 كاًما أو حمكومني.ح
 إن تعطيل الشريعة اإلسالمية سبب لكل شر وفتنة. -8
إن لعدم تطبيق الشريعة اإلسالمية آثارًا سلبية يف احلياة  -5

 السياسية واالجتماعية, واألخالقية, واالقتصادية.
 



 تطبيق الشريعة وأثرها على األمم

 

86 

وجود حفنة قذرة تثري الشكوك والفتنَة حول تطبيق الشريعة  -6
 هذه الشريعة من حياة الناس.اإلسالمية القصد منها تنحية 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 
 أشرف األنبياء واملرسلني.

 
 
 
 
 

* * * * 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي. -1
القاموس احمليط للعالمة حممد يعقوب الفريوز آبادي مؤسسة  -2

 الرسالة الطبعة الثانية.
 للسرخسي, اجلزء األول.أصول السرخسي,  -3
احلكم مبا أنزل اهلل, عبد العظيم فودة, دار البحوث العلمية  -8

 للنشر والتوزيع, الكويت, الطبعة األوىل.
اإلكليل يف استنباط التنزيل, جالل الدين السيوطي, دار  -5

 الكتب العلمية, لبنان, الطبعة الثانية.
السدالن, دار أسباب احلكم بغري ما أنزل اهلل, د/ صاحل  -6

 املسلم, الطبعة األوىل.
 اخلراج أليب يوسف, طبع دار املعرفة, لبنان. -7
حتكيم القوانني الوضعية, حممد بن إبراهيم آل الشيخ, دار  -4

 الوطن للنشر والتوزيع, الطبعة التاسعة.
 تلبيس إبليس, البن القيم, طبع دار العريب, لبنان. -7

يب نصر إمساعيل بن محاد تاج اللغة وصحاح العربية أل -11
 اجلوهري, اجلزء الثاين, دار الفكر للنشر والتوزيع, الطبعة األوىل.

 تاريخ الشرائع, د/ خمتار القاضي, الطبعة األوىل. -11
تفسري القرآن العظيم, احلافظ ابن كثري, طبع بالقاهرة,  -12

 ه (.1375الطبعة الثالثة, )
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طبع دار الشروق  جاهلية القرن العشرين, حممد قطب, -13
 ه (.1812بالقاهرة, لبنان )

سنن ابن ماجه, طبع شركة الطباعة العربية السعودية, طبعة  -18
 ه (.1818ثالثة, )

 سنن أيب داود, طبع دار املعرفة, لبنان, اجلزء الثالث. -15
شبهات حول اإلسالم, حممد قطب, مكتبة وهبة بالقاهرة  -16

 م(, الطبعة السادسة.1768)
 حيح البخاري, اإلمام البخاري, اجلزء التاسع.ص -17
الفاروق عمر بن اخلطاب, حممد رضا, دار الكتب  -14

 العلمية, لبنان, اجلزء األول.
يف مواجهة املؤامرة على تطبيق الشريعة اإلسالمية,  -17

مصطفى فرغلي الشغريي, مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 
 (.1423, 11512اإلسالمية, برقم: )

مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نصَّ فيه, عبد الوهاب  -21
 خالق, الطبعة األوىل.

املستصفى من علم األصول, أبو حامد الغزايل, الطبعة  -21
 األوىل.

 مصرع الشرك واخلرافة, خالد علي احلاج, الطبعة األوىل. -22
 

جمموعة فتاوى ابن تيمية, مجع وترتيب ابن قاسم ج   -23
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 ونشر الرئاسة العامة للبحوث السعودية. (, طبع35)
مسند اإلمام أمحد بن حنبل, طبع املكتب اإلسالمي,  -28

 ه (.1815لبنان, الطبعة الثانية )
وجوب حتكيم الشريعة اإلسالمية, مناع خليل القطان,  -25

 ه (.1815طبع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية )
يف كل عصر, صاحل بن وجوب حتكيم الشريعة اإلسالمية  -26

غامن السدالن, دار بلنسية للنشر والتوزيع, السعودية, الطبعة األوىل 
 ه (.1817)

 

 

 

 

* * * * 



 تطبيق الشريعة وأثرها على األمم

 

51 

 الفهرس
 

 5 ............................................................. املقدمة
 7 ................................تعريف الشريعة اإلسالمية بحث األولامل
 7 ......................................... مصادر الشريعةثاين بحث الامل

 7 ............................................. أواًل: القرآن الكرمي:
 11 ................................ ثانًيا: السنة ومكانتها يف التشريع:

 12 ................................................. ثالثًا: اإلمجاع:
 13 ................................................. رابًعا: القياس:

 18 .......................................... خامًسا: االستحسان:
 16 ..................................................... املبحث الثالث

 16 ......................................... خصائص الشريعة اإلسالمية
 16 ....................................................... أواًل: -
 16 ....................................................... ثانًيا: -
 17 ....... ثالثًا: الشريعة اإلسالمية عاملية, صاحلة لكل زمان ومكان: -
 17 ............... رابًعا: أحكام الشريعة اإلسالمية مرتبطة بالعقيدة: -
 14 ....................... خامًسا: الشريعة اإلسالمية تريب الضمري: -
 17 .................. سادًسا: الشريعة اإلسالمية تقوم على املساواة: -

 22 ............... النصوص اليت تؤكد يسر الشريعة اإلسالمية املبحث الرابع
 22 ................................ أواًل: النصوص من القرآن الكرمي:

 23 ......................................... ثانًيا: من السنة النبوية:
 25 ..................... وجوب احلكم بالشريعة اإلسالمية املبحث اخلامس



 تطبيق الشريعة وأثرها على األمم

 

51 

 24 ................ أسباب احلكم بغري ما أنزل اهلل ونتائجه املبحث السادس
 24 .......................... أواًل: أسباب احلكم بغري ما أنزل اهلل: -
 24 ........................ السبب األول: انعدام اإلميان أو ضعفه: -
 27 ................... مداهنة الكفار والركون إليهم:السبب الثاين:  -
 31 .............. السبب الثالث: اجلهل بأحكام الشريعة اإلسالمية: -
 31 ..... بيق شرع اهلل تعاىل:ثانًيا: النتائج السلبية املرتتبة على عدم تط -
 31 .............................................. النتيجة األوىل: -
 32 .............................................. النتيجة الثانية: -
 32 .............................................. النتيجة الثالثة: -
 33 ................. النتيجة الرابعة: يف جمال السياسة ونظام احلكم: -
 38 ............................................ النتيجة اخلامسة: -

َبِه اليت تُثار املبحث السابع  35 .. حول تطبيق الشريعة وتفنيُدها ذكر بعض الشُّ
 35 ............................................... الشبهة األوىل:-
 81 ............. الشبهة الثانية: ما يتعلق بأحكام احلدود يف اإلسالم:-

 85 ............................................................ اخل  امت ة
 87 .................................................... املصادر واملراجع

 51 ............................................................الفهرس
 
 

* * * * 

 


