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 تطبيق انشزيعتو مفهىو انشزيعت

حول قضية  ،جدل كثَت وصراع مرير، يدوران اليوم ُب عموم الدول واجملتمعات اإلسالمية
والقضية ُب جزء منها تعود إىل ما تعيشو النخب الثقافية والسياسية  .الشريعة وتطبيق الشريعة

ديكن وصفهما بالتيار  ،الثقافية والسياسية يتجاذبان الساحة ،من انقسام إىل تيارين كبَتين
من ىذا الصراع  ولكن جزءاً  .(أو ما يعرف بالتيار العلماين احلداثي) والتيار ادلدين ،الديٍت

 .يرجع إىل االلتباس احلاصل ُب مفهوم الشريعة وتطبيق الشريعة
اذلدف اخلائفُت  أو عند ادلناوئُت ذلذا ،وسواء عند ادلتبنُت لتطبيق الشريعة ادلدافعُت عنو

وىو ما  .فإن ىناك مفاىيم وتصورات قاصرة أو مشوىة دلفهوم الشريعة ولتطبيق الشريعة ،منو
ديكن تالفيها أو تقليصها بادلعرفة الصحيحة للشريعة  ،تًتتب عنو مشاكل وصراعات عدة

 .ومضامينها
على  من الناس تصوروا الشريعة وتطبيق الشريعة فبسبب ىذا االلتباس، صلد عدداً 

ُب عهد  ونسبياً  ،إن الشريعة مل تطبق إال ُب العهد النبوي: ، فقالوا بناء على ذلكطريقتهم
أن ىذه الشريعة غَت قابلة للتطبيق ُب ىذا  - ُب نظرىم -وىذا معناه . اخللفاء الراشدين

ادلهم أن تطبيقها توقف ُب وقت  .أو لغَت ذلك من األسباب ،أو لقصورىا ،دلثاليتها ،الزمان
بعد  ،فكيف يراد تطبيقها اليوم. يسَتاً  ومل يصمد أمام التطورات والتغَتات إال زمناً  ،مبكر

 !أربعة عشر قرنا من توقف تطبيقها ؟
، فكرىوىا رأى آخرون أن الشريعة تتسم بالبدائية والتخلف واذلمجية ،وبسببو أيضاً 

وسيوف  ،صاص وحدودعبارة عن ق -فيما مسعوا وفهموا  -؛ فهي وكرىوا من يريد إحياءىا
وضلن ُب زمن احلضارة واحلداثة  ،فالعودة إىل الشريعة عودة إىل الوحشية واذلمجية .ودماء

 !وحقوق اإلنسان
 -أن مجيع احلكومات واجملتمعات  ،ظهر لبعض ادلتدينُت والدعاة ،بسبب ذلك أيضاً و 

وقد غال بعضهم  ،قد نبذت اليوم شريعة اهلل وعطلتها وتنكرت ذلا - "سابقاً "اإلسالمية 
ومن ىنا  .وحكومات شعوباً  ،قد عمت معظم البلدان اإلسالمية ،فتحدثوا عن ردة واسعة

 ،وىو ما صلمت عنو إلزامات وتداعيات وردود فعل خطَتة..  ارتفعت درجة الكراىية والغليان
 .ما زلنا نعيش آثارىا
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بد من احلديث عن ال  -وقبل احلديث عن قضية الشريعة وتطبيق الشريعة اليوم  -لذلك 
 .معٌت الشريعة ومفهوم السريعة
 :مفهىو انشزيعت من بدايته

أن نرجع  -ُب كثَت من القضايا وادلفاىيم األساسية  -أننا ضلتاج  ،ذكرت ُب حلقة سابقة
 .وأن نرجع إىل البدايات، فلنرجع اآلن إىل البداية أيضاً  ،إىل الوراء

ُب القرآن الكرًن يشمل معناىا  -الشرع ومنها الشريعة والشرعة و  - "ش ر ع"مادة  
وأحكام عادات  ،وآداب ،وأخالق ،وعبادات ،من معتقدات ،كل ما أنزلو اهلل لعباده

وتأٌب العقائد والعبادات ُب طليعة ما شرعو اهلل وجعلو شريعة للعباد، كما ىو  .ومعامالت
يِن َما َوصَّى بِوِ  واضح ُب قولو تعاىل َنا  اً نُوح َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ َنا إِلَْيَك َوَما َوصَّي ْ َوالَِّذي َأْوَحي ْ

يَن َواَل تَ تَ َفرَُّقوا ِفيوِ   [ٖٔ/الشورى] ِبِو ِإبْ رَاِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِّ
 ُيِن َما ملَْ يَْأَذْن بِِو اللَّو  [ٕٔ/الشورى]  أَْم ذَلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا ذَلُْم ِمَن الدِّ

يِن َما َوصَّى ِبِو نُوح َشرََع َلُكْم ِمنَ  :عن السدّي، ُب قولوو "   "ىو الدين كلو: قال اً الدِّ
ٍُبَّ َجَعْلَناَك َعَلى ُب قولو تعاىل  ،، فقد ورد ُب القرآن الكرًن مرة واحدة"شريعة"أما لفظ 

 [ ٛٔ/اجلاثية] يَن اَل يَ ْعَلُموَن َشرِيَعٍة ِمَن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َواَل تَ تَِّبْع أَْىَواَء الَّذِ 
ق ، ُب قولو تعاىل"شرعة"لفظ  ،وورد شقيقو ِلَما بَ ُْتَ  اً َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ

نَ ُهْم ِبَا أَنْ َزَل اللَُّو َواَل تَ تَِّبْع أَىْ  اً َيَدْيِو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمن ا َجاَءَك ِمَن َعَلْيِو فَاْحُكْم بَ ي ْ َواَءُىْم َعمَّ
َهاج  [ٛٗ/ادلائدة] اً احلَْقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

ْرعة": قال اإلمام الطربي رعة ِشَرع: والشِّ ، والشريعة شرائع، ولو اً الشريعة بعينها، جتمع الشِّ
 .ٕ"مجعت الشرعة شرائع كان صوابا، ألن معناىا ومعٌت الشريعة واحد

رعة والشريعة" :قال القرطيبو  : والشريعة ُب اللغة. الطريقة اليت يُتوصل هبا إىل النجاة :والشِّ
والشريعة ما شرع اهلل لعباده من الدين، وقد شرع ذلم . الطريق الذي يتوصل منو إىل ادلاء

 .ٖ"الطريق األعظم: والشارع. أي سن :يشرع

                                                 
 
 1 2/   1حفسٍز انطبزي  

   ٖٗٛ/  ٓٔ، ربي تفسَت الط ٕ
 ٖٛ/ٛألحكام القرآن  اجلامع ٖ
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 .ادلسقيم تعٍت الطريق العظيم والصراط ،فالشريعة ُب اللغة
كل ما ُب .الذي ىو الصراط ادلستقيم ،والشريعة ُب استعمال القرآن مساوية دلعٌت الدين

َشرََع  فهو الذي ،ىو باعتبار واضعها وىو اهلل تعاىل ،"الشريعة"األمر أن استعمال
 .وىو اإلنسان ،فباعتبار من يدين بو "الدين" وأما استعمال ،...َلُكمْ 

( ه ٖٓٙادلتوَب سنة)ألف اإلمام أبو بكر اآلجري  ،جلامع للشريعةوهبذا ادلعٌت الواسع ا
 .مع أن أكثر ما فيو مسائل عقدية وتربوية ،(الشريعة)كتابو الذي مساه 

كتابو   ،(ه ٕٓ٘أو ،ٓٓ٘ادلتوَب سنة )صفهاين وبعده ألف ادلفكر الفيلسوف الراغب األ
فالراغب يعترب  .األخالق والًتبية وىو كتاب ُب فلسفة ،(الذريعة إىل مكارم الشريعة)الشهَت 

وىو يُعرف . أن هتذيب النفوس والعقول واألخالق من صميم الشريعة ومكارمها -حبق  -
 ،واحللم ،والقيام بالعدالة بُت الناس ،احلكمة :ومكارم الشريعة ىي" :مكارم الشريعة فيقول

  ."رب العزة تعاىلوجوار ، والقصد منها أن تبلغ إىل جنة ادلأوى . والفضل ،واإلحسان
الغايات الثالث فإن مكارم الشريعة تتلخص ُب حتقيق  ،وقبل الوصول إىل جنة ادلأوى

ومن مل يصلح خلالفة " :يقول  .واخلالفت ،وانعبادة ،انعمارة :وىي ،نساينالكربى للوجود اإل
  "فالبهيمة خَت منو ،وال لعمارة أرضو ،وال لعبادتو ،اهلل تعاىل

 .وىذا ىو ادلفهوم األول ذلا ،وىذه ىي مكارمها ومقاصدىا ،فهذه ىي الشريعة
 ظهر استعمال الشريعة استعماالً  ،ومع التوسع العلمي وتشعب التخصصات العلمية

ويقُصرُىا على  ،واالستعمال االصطالحي عادة ما يضيق من مدلوالت األلفاظ. اصطالحياً 
 .بعض مدلوالهتا اللغوية

و يادلعٌت الذي يعن ،ة اليت اسُتعمل هبا لفظ الشريعةومن ادلعاين االصطالحية اخلاص
ُصرف معناىا إىل التكاليف  ،فالشريعة ىنا. "احلقيقة والشريعة"الصوفية عندما يقابلون بُت 

فهي اجلواىر والبواطن  ،وأما احلقيقة .ادلكلفُت "عامة" ادلوجهة إىل ،والضوابط الشرعية الظاىرة
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ومن ىنا نشأ القول بعلوم  .. ن العباد والزىاد والعارفُتم "اخلاصة"واألسرار اليت يدركها 
وىي   .وًب على ىذا األساس التفريق بُت وظيفة الفقو ووظيفة التصوف ،الظاىر وعلوم الباطن

ينبغي أال حتجب عنا ادلعاين وادلفاىيم الشرعية، كم  ،كلها اصطالحات وتقسيمات طارئة
 .وكما ىي عند ادلتقدمُت ،ىي ُب نصوص الشرع

بصفة خاصة  -ىو استعماذلا للداللة  ،على أن أشهر استعمال اصطالحي للفظ الشريعة
لكن مع االحتفاظ ُب ىذه  ،ُب الدين، أي كل ما سوى العقائد انعمهيتعلى األحكام  -

 ،ومنها العبادات الظاىرة والباطنة ،الداللة جبميع اجملاالت التشريعية العملية الواردة ُب الدين
ومن ىنا جاء  .فالشريعة هبذا ادلعٌت تشمل الدين كلو إال العقيدة .آلدابواألخالق وا

 .، على أساس أن العقيدة غَت الشريعة "اإلسالم عقيدة وشريعة"استعمال عبارة 
لدى العلماء، ولكنو مل  واستعماالً  أصبح ىذا ادلعٌت ىو األكثر شيوعاً  ،ومنذ قرون طويلة

 .لكل اجملاالت التشريعية وشامالً  كما أنو ظل واسعاً   ،والشرع ادلعٌت األول واألعم للشريعة يُلغِ 
 .ِبعناه االصطالحي ادلعروف ،"الفقو"ىو نفسو رلال  فمجال الشريعة ىنا أصبح تقريباً 

من األحكام  ،ويبقى الفرق بينهما ىو أن الشريعة تطلق على ما ىو منزل ومنصوص وصريح
يراد بو خاصة ما ىو مستنبط ورلتَهد  -م الفقو أو عل -بينما الفقو  ،ومن القواعد الشرعية

 .فيو
وُب العصر احلديث اجتو استعمال اسم الشريعة ضلو مزيد من التخصيص والتقليص، 

 .ِبعناه القانوين "التشريع "على غرار  ،"التشريع اإلسالمي"وخاصة حينما بدأ التعبَت بلفظ 
 .لى التشريعات ادلنظمة للحياة العامةيطلقان ع ،وىكذا بدأ لفظ الشريعة والتشريع اإلسالمي

إذا أطلقت لفظ التشريع أين   فمصطلحي": الذي يقول ،وىو اصطالح العالمة ابن عاشور
فادلندوب وادلكروه ليسا . وال أريد بو مطلق الشيء ادلشروع ،أريد بو ما ىو قانون لألمة

  ".نةِبراَدْين يل، كما أرى أن أحكام العبادات جديرة بأن تسمى بالديا
ومن ىنا جاءت  ادلقابلة  .دلعٌت القانون - أو مقابالً  - وهبذا أصبح معٌت الشريعة شلاثالً 

وحتولت إىل  ،وقد تعززت ىذه ادلقابلة .(القوانُت الوضعية)و( الشريعة اإلسالمية)وادلقارنة بُت 
                                                 

 
 ى عُىاٌ كخاب نهشٍخ يذًىد شهخىث ، شٍخ األسهز األسبقوه 
3
 (يقاصد انشزٌعت اإلساليٍت  :أي) فهى ٌُبه عهى أٌ هذا اصطالح خاص ، ٌسخعًهه  فً هذ انكخاب  
 
  1 يقاصد انشزٌعت اإلساليٍت ص  
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ة من إزاح -ادلدنية واجلنائية  -بسبب ما تعرضت لو أحكام الشريعة  ،خصومة ومنافسة
وىذا ما جعل العالمة األستاذ عالل الفاسي . لفائدة القوانُت ادلستوردة من الغرب ،قسرية

، وذلك ُب كتابو القيم (الشريعة االستعمارية)و( الشريعة اإلسالمية)يتحدث عن صراع بُت 
 .(دفاع عن الشريعة)

الدول  -وما زالت  -اليت سهرت عليها  ،"التطهَت التشريعي"ُب خضم عملية 
من  ارتفعت درجة احلساسية ضد ىذا ادلسار، بل أصبحت ىذه احلساسية جزءاً  ،ستعماريةاال

 الذي اجتو أساساً  ،"تطبيق الشريعة" وىنا رُفع شعار .الصحوة اإلسالمية وزلركا من زلركاهتا
باعتبار أن ىذا  ،أي الشريعة ادلمثلة ُب قوانُت الدولة وزلاكمها ،إىل الشريعة بأضيق معانيها

 ."زلل النزاع وميدان الصراع" ٌت ىوادلع
كان ىو اجملال اجلنائي، فإن رد الفعل قد   ،"التطهَت التشريعي"وِبا أن أول وأبرز ضحايا 

وىكذا بدأت عملية اختزال دلفهوم الشريعة ولتطبيق  .تركز على ىذا اجملال وعلى تضخيمو
رمزًا لتطبيق  "ود الشرعيةاحلد"وأصبحت  .ُب تطبيق العقوبات اجلنائية اإلسالمية ،الشريعة

 .لتعطيل الشريعة الشريعة أو رمزاً 
ينبغي أن توضع وتفهم ُب سياقها  ،أن ادلعاين اخلاصة وادلضيقة دلفهوم الشريعة :واخلالصة

وعلى ىذا  .حتجب عنا ادلعٌت األصلي والكامل للشريعة وينبغي أال حتجبنا أو ،ورلاذلا
 .. عةديكننا التحدث عن تطبيق الشري ،األساس

 :بال حدود. .شزيعت
قَاَل  :تنفيذا لوعده القدًن ،ما أنزلو اهلل وأرسلو إىل عباده كلىي   ،الشريعة اإلسالمية

يع َها مجَِ ا يَْأتِيَ نَُّكْم ِمٍتِّ ُىًدى َفَمِن ات ََّبَع ُىَداَي َفاَل َيِضلُّ  اً اْىِبطَا ِمن ْ بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ فَِإمَّ
 [ٖٕٔ/سورة طو] ...َواَل َيْشَقى

والسنة  .ىو الشريعة اإلسالمية ،من فاحتتو إىل هنايتو ،وكل ما تضمنو ،فالقرآن الكرًن
 .ىي الشريعة اإلسالمية ،وكل ما فيها ،النبوية الصحيحة كلها

 .كلها شريعة اهلل  ،وتقوى اهلل ،واحلياء من اهلل ،واخلوف من اهلل ،فاإلديان باهلل
 .كلها شريعة اهلل  ،وذكره وشكره ،واإلخالص لو ،والتوكل عليو ،وعبادة اهلل
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.. .ورفق وتواضع ،وصدق ووفاء ،من عدل وإحسان ،والتخلق ِبكارم األخالق واآلداب
 .ف األخالق ورذائلهائوكذلك التنزه والتخلص من سفا .كل ىذا من شريعة اهلل

الشريعة جزء من  ،والوقوف عند ادلباحات الطيبات ،والتعفف عن اخلبائث واحملرمات
 .ومن تطبيق الشريعة

 .عبادة وشريعة ،وبذلو ونشره وادلساعدة عليو  -أي علم نافع  -وطلب العلم 
فهو  ،ُب حفظ الدين والنفس والعقل والنسل وادلال ،وكل ما حيقق وخيدم مقاصد الشريعة

لق ومقصود الشرع من اخل" :كما قال اإلمام الغزايل  ،من صميم الشريعة، ومن مصاحل الشريعة
فكم ما يتضمن حفظ  ،وىو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماذلم :مخسة

وكم ما يفىث هذه األصىل فهى مفسدة ودفعه  ،هذه األصىل اخلمست فهى مصهحت

   ".مصهحت
 .شريعة ،وإصلاب األوالد وتربيتهم وتعليمهم ،والزواج وحسن العشرة الزوجية شريعة

فهو من الشريعة  ،ادلادية أو ادلعنوية ،عزز كرامة اإلنسان ورفعتووكل ما جيلب أو حيقق أو ي
 .ومن إقامة الشريعة

فهو من صميم  ،وكل عمل أو رلهود يرفع عن الناس الظلم والقهر والتسلط واالستبداد
 .الشريعة

جزء كبَت من  ىو ،وبكل ما ىو عدل وإحقاق للحق ،واحلكم بُت الناس ِبا أنزل اهلل
ليقوم الناس  ،فإن اهلل أرسل رسلو وأنزل كتبو" :قال العالمة ابن القيمكما ،شريعة اهلل

وقامت  ،فإذا ظهرت أمارات احلق. وىو العدل الذي قامت بو السموات واألرض ،بالقسط
   ".فثم شرع اهلل ودينو ورضاه ،وأسفر ُصبحو بأي طريق كان ،أدلة العقل

ومثلو التعاون على الرب  .الشريعةركن من أركان  ،واألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر
 .والتقوى

                                                 
  
  3 /   المستصفى 
 
  
 ٖٖٚ /ٗعالم ادلوقعُتأ 
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ألي فساد أو ضرر ُب  ،وكذلك كل إزالة أو إعاقة ،وكل إصالح ونفع على وجو األرض
 .فهو من الشريعة ،األرض

كما جاء ُب احلديث النبوي   ،ىو تطبيق للشريعة ،وإسداء النفع واإلحسان إىل احليوان
ٍب  ،فشرب ،فوجد بئرا فنزل فيها ،العطش اشتد عليو ،بينما رجل ديشي بطريق) :الشريف

لقد بلغ ىذا الكلَب من  :فقال الرجل ،يأكل الثرى من العطش ،فإذا كلب يلهث ،خرج
فسَقى  ،ٍب أمسكو بفيو حىت رَقيَ  ،فمأل خفو ماءً  ،فنزل البئرَ  ،العطش مثُل الذي بلغ يب

فقال  ،!ُب البهائم ألجرًا ؟إن لنا  ،يا رسول اهلل :فقالوا .(فغفر لو ،فشكر اهلل لو ،الكلب
 .  (ُب كل ذات كبد رطبة أجر) :صلى اهلل عليو وسلم

وىو يعدد صنوف  -ومن ىذا ادلعُت الشريف استقى اإلمام عز الدين بن عبد السالم 
؛ وذلك بالقيام اإلحسان إىل الدواب ادلملوكة" :قولو -اإلحسان اليت جاءت هبا الشريعة 

فال يكلفها من ذلك ما  ،وبالرفق ُب حتميلها ومسَتىا ،تاج إليوأو رعيها بقدر ما حت ،بعلفها
ويداوي  ،وأن يهنأ جرباىا ،ب من ألباهنا إال ما فضل عن أوالدىالوبأن ال حي ،ال تقدر عليو

وأن ال يتعرض ذلا  ،مع إضجاعها برفق ،بأن حيد شفرتو ويسرع جرتو :وإن ذحبها ،مرضاىا
فليفرق بينها وبُت ما  ،ضها يؤذي بعضا بنطح أو غَتهوإن كان بع .بعد ذحبها حىت تربد

وإن رأى َمن محل الدابة أكثر شلا تطيق، فليأمره  .. (ُب كل كبد رطبة أجر)  يؤذيها، ف
فإن مل  ،َمن رأى منكم منكرا فليغَته بيده)  ف ،فإن أىب فليطرحو بيده ،بالتخفيف عنها

إذا ) :وقال عليو السالم .(ديانوذلك أضعف اإل ،فإن مل يستطع فبقلبو ،يستطع فبلسانو
، فبادروا هبا 3 وإذا سافرًب ُب السنة ،سافرًب ُب اخلصب فأعطوا اإلبل حظها من األرض

 .  "وقد ُغفر لبغي بسقي كلب ،(  قيهان
أو فعل، إال وجدنا لو  ءدلا بقي شي ،ولو ذىبنا نستعرض تشعبات الشريعة وامتداداهتا

 ،وىي شريعة الدنيا واآلخرة .ومجاعة فرداً  ،وباطناً  ىراً فهي شريعة اإلنسان ظا .مكانو فيها
 .وشريعة الدولة واجملتمع

                                                 
 1
  8/3صذٍخ ابٍ دباٌ   
 8
 انجدب وقج أي فً 
  
قبم أٌ  وحشزب ، اإلسزاع بانىصىل أو انعىدة ، نكً حأكم اإلبم هُا انُقً ـ بكسز انُىٌ ـ انشذى ، وانًقصىد 

 حسخههك  طاقخها انًدخزة
 2
 8  شجزة انًعارف واألدىال وصانخ األقىال واألعًال ، ص  
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رضي اهلل حديْث َأيب ُىَريْ َرَة  ،ومن أمجع التعبَتات عن معٌت الشريعة وطبيعتها ومضامينها
ُعوَن ) :صلى اهلل عليو وسلمقَاَل َرُسوُل اللَِّو : قَالَ عنو  ديَاُن ِبْضٌع َوَسب ْ  -َأْو ِبْضٌع َوِستُّوَن  -اإْلِ

ِإَماطَُة اأْلََذى َعِن الطَّرِيِق، َواحْلََياُء ُشْعَبٌة ِمَن : قَ ْوُل اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو، َوأَْدنَاَىا: ؛ أَْعاَلَىاُشْعَبةً 
ديَان ِ   .  (اإْلِ

تغطي الدين   -أو األبواب كما بعض روايات احلديث  -وال شك أن ىذه الشَعب  
 .وثالثًة بينهما ،ىا وآخرىا-ولكن احلديث مل يعُت منها إال أولَ . يعة كلهاوالشر  ،كلو

وإماطة األذى عن  ،و إال اهللال إل: وىي -غَت أن الشعب الثالث اليت مسامها احلديث 
 .وعما بينها ،تنبئ عما سواىا -الطريق، واحلياء 

فمنها  .س ىذه الشعبوىي رأ ،ىي رأس اإلديان واإلسالم ،(و إال اهللال إل)فشهادة  
وبُت األوىل واألخَتة . حىت نصل إىل إماطة األذى عن الطريق ،تتفرع وتنحدر بقية الشعب

 .تقع شعبة احلياء
 :ومعٌت ىذا أننا أمام تصنيف إمجايل ثالثي للشريعة 

 (.و إال اهلل ال إل)  :وبدايتو ورأسو ،صنف العقائد واألسس
 .احلياء :ق الفطري الرقيقاخلل ،ومثالو ومنوذجو ،صنف األخالق

 .إماطة األذى عن الطريق :ومثالو بأدىن درجاتو ،صنف ادلعامالت والتكاليف العملية
وقد  .تتوزع وتًتتب سائر توابع اإلديان ومضامُت الشريعة ،وداخل ىذه األصناف الثالثة

 ،(تُتأو البضع والس)اجتهد العلماء وتفننوا ُب البحث عن ىذه الشعب البضع والسبعُت 
منهم الفقيهان  ،(شعب اإلديان)خاصة ُب بيان  وألف بعضهم كتباً . وتصنيفها وترتيبها

ادلتوَب )وأبو بكر البيهقي ( ٖٓٗادلتوَب سنة)أبو عبد اهلل احلليمي : الشافعيان الكبَتان
دفُت مدينة القصر الكبَت  ،(القرطيب) ومنهم العالمة ادلالكي عبد اجلليل القصري(. ٛ٘ٗسنة

 (.ٛٓٙتوُب سنة )بادلغرب 
ألن ىذه ادلصنفات ىي خَت ما  ،وإمنا ذكرت ىؤالء العلماء ومصنفاهتم ُب ىذا ادلوضوع

من حديث نبوي ال شك ُب  وانطالقاً  ،كما ىي  ،يعكس لنا مضمون الشريعة اإلسالمية
اجلامع  ،لَتكشُف لنا عن ادلعٌت الشمويل ،وإن أي نظرة على فهارس ىذه ادلصنفات .صحتو

                                                 
  
 يخفق عهٍه 
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 ،وزلرماهتا ،وآداهبا ،ورقائقها ،وأخالقها ،ومعامالهتا ،بعقائدىا، وعباداهتا: للشريعة ،دلتوازنا
 ...وعقوباهتا

 ،وقائم بتطبيق الشريعة ،فهو عامل بالشريعة ،من ىذا كلو ءفكل من عمل بشي 
. اً أو أمة أو رلتمع ،أو مرؤوساً  أو رئيساً  ،أو دولة أو حكومة ،أو كان مجاعة ،سواء كان فرداً 

فهو يعطل من الشريعة بقدر سلالفتو  ،شلا ذكر من الشريعة وأٌي من ىؤالء خالف وخرق شيئاً 
 .وخرقو

 .مثلما أن الصدق تطبيق ذلا ،فالكذب تعطيل للشريعة
أو ُب اخلدمات أو ُب  ،أو الصناعة أو التجارة ،والغش ُب الدراسة أو التدريس 

وإكمالو بنزاىة وإخالص، ىو تطبيق  ،لعملمثلما أن إتقان ا ،تعطيل للشريعة ،االنتخابات
 .للشريعة

 . والوفاء هبا عمل بالشريعة ،وإخالف الوعود تعطيل للشريعة 
  .. كل ُشَعب الشريعة وكل مضامينها  وىكذا حىت منر على

إن الشريعة معطلة، أو  :ال ديكنو أن يقول اليوم ،إن من يدرك ىذا ادلعٌت احلقيقي للشريعة
حيتاج إىل  أو ،ىو بيد الدولة ومن اختصاص الدولة ،أو تطبيق الشريعة ،إن تعطيل الشريعة

ُب عدد  ،كما ال ديكنو السقوط ُب حصر الشريعة.. أو قيام اخلالفة ،"الدولة اإلسالمية"قيام 
 . أو من نظامها العقايب بوجو أخص ،زلدود من أحكامها

كلها تصبح   ،"بيق الشريعةوادلطالبة بتط ،وإلغاء الشريعة ،تعطيل الشريعة" :إن مقوالت
 ..بل قليلة الصحة ،نسبية الصحة

لكن ما نسبتها من مساحة الشريعة؟ ما عدد  ،فتعطيل أحكام من الشريعة صحيح
الشَعب ادلعطلة من رلمل ُشَعب الشريعة؟ وما نسبة التعطيل ُب كل شعبة؟ وىل التعطيل 

 خاص باحلكام واحملاكم؟
عرب  -بأن الشريعة مل تطبق  :القول -الشريعة بعد تصحيح مفهوم  -وأيضا ال ديكن 

لقد ظل اجملتمع يعمل  .ىي الفًتة النبوية وفًتة اخللفاء الراشدين ،إال لفًتة زلدودة  -التاريخ 
وظل العلماء يفتون الناس  .وظل القضاة واحملتسبون يطبقون الشريعة .ويعيش بالشريعة

 .وتتنفس الشريعة ،تتغذى بالشريعة ،وظلت ثقافة الناس وأفكارىم وقيمهم. بالشريعة



 الدكتور الريسوين                                                                   مفهوم الشريعة وتطبيق الشريعة 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                           ٓٔ

عملية "عما مساه  ،يتحدث حبسرة وأسف ،مغربياً  "إسالمولوجياً " ىذه األيام مسعت زللالً 
فإين  ،وبغض النظر عن ىذا االستالب واالغًتاب األليم! اجلارية ُب اجملتمع ادلغريب "األسلمة

بدون  ،رتفاع والتحسنأستنتج من ىذه الشهادة أن منسوب الشريعة ُب اجملتمع آخذ ُب اال
 !دولة وال حكومة وال خالفة 

عن مظاىرات  أخباراً   - ىذه األيام أيضاً  -وأنا أمسع  ،ومثل ىذا االستنتاج خطر يل 
ضلن العرب   -، مع أننا !! "َأْسَلمة أوروبا"ضد  ،يراد تنظيمها ببعض الدول األوروبية ،غريبة

وال ضد تغريب العامل اإلسالمي أو  ،دلغرب العريبسة اضد فْرنَ  ،مل نتظاىر يوماً   -وادلسلمُت 
 ...  ومل نتظاىر ضد اأَلْوَربة وال ضد األمركة وال ضد التلتُت  ،علمنتو

                                                 
  
 ...ثقافت انالحٍٍُت وديج انُاس فٍها ، ٌسخعًهه اندكخىر أدًد انعًاري ، وٌزٌد به فزض ان" انخهخٍٍ" يصطهخ 


