
 

 
 

 
 

 ملخص كتاب 

 التشريع الوضعي
 دراسة عقدية 

 
 أتليف 

 محمد بن حجر القرن . د

 أم القرى العقيدة بجامعة أستاذ 

 

 تلخيص    

 ة شحاته حمز .أ

 

 



  

https: //www.taseel-edu.com  

 ملخص التشريع الوضعي 2

 

 
 

  



 

 

 

omedu.c-//www.taseel: https 

 

 ملخص التشريع الوضعي 3

  املعلومات الفنية للكتاب 
 دراسة عقدية. -ي التشريع الوضع: عنوان الكتاب

 . ، أستاذ العقيدة جبامعة أم القرىحجر القريند. حممد بن : اسم املؤلف

 مركز التأصيل للدراسات والبحوث. : دار الطباعة

 م. 2015هـ/1436عام  الطبعة األوىل: واترخيها  رقم الطبعة

 .( صفحة445عدد صفحاته ) و   يقع يف جملد: حجم الكتاب 

 ( صفحة.80): حجم امللخص

لنيل درجة املاجستري من قسم  أصل الكتاب رسالة علمية تقدم هبا املؤلف 

العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القرى، وقد أجيزت بتقدير ممتاز  

 مع التوصية ابلطبع. 
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   دراسة عقدية– الوضعي التشريع 

 : ابلعقيدة وصلته التشريع: األول الباب
 التشريع عالقة املؤلف فيه ويبني

تالزم هناك أن إىل ووصل ابلعقيدة،
 .والتشريع التوحيدبين

 
 : وبني ذلك يف ثالثة فصول

 واملراد العرب لغة يف التشريع: األول
 .الوحي نصوص يف منه
 منها مسائل عدة إىل فيه وتطرق

 ربطها واليت والتقبيح، التحسني
 الوحي نصوص إىل وتطرق ابلتشريع،

 .املسائل من وغريها وشرحها،
 

 ابلتوحيد التشريع صلة: الثاين
 بني الوثيقة العالقة على دلل وهنا

 .والتوحيد التشريع
 

 اإلنسانية النفس حقيقة: الثالث
 .اإلسالمية الشريعة ومقاصد

 اإلنسانية النفس أن عن فيه وأفصح
 وأن اإلهلي، التشريع على مفطورة

 لتحقيق األنسب هي الشريعة مقاصد
 .األفضل اإلنسانية احلياة

 

 وما اترخيه الوضعي، التشريع: الثاين الباب
 .إليه انتهى

 اتريخ بسرد فيه املؤلف ويشرع
 الوضعي، وإىل أين وصل اآلن وماالتشريع

 التشريع عليها أسس اليت األسس
 .املعاصر الوضعي

 
 : وبني ذلك يف ثالثة فصول

 ،الوضعي التشريع اتريخ: األول
 إىل وصل أن إىل التاريخ فيه وسرد

 .الظالم عصور يف األوروبية الكنيسة
 

 ،املعاصر الوضعي التشريع فلسفة: الثاين
 اليت والفلسفات املدارس الكاتب فيه يبني
 قيام وسبب املعاصر، التشريع عليها قام

 .الفلسفات تلك من بعض
 

 ،املعاصر الوضعي التشريع أسس: الثالث
 عليها قامت اليت األسس فيه ويوضح

 التشريع عليها انبىن اليت الفلسفات
 وردود نشأهتا أسباب بني ويربط املعاصر،

 .فعلها

 .الوضعي التشريع حكم: الثالث الباب
 اإلميان شرح الشرعي احلكم يبني لكيو

 أقوال وشرح السنة أهل قواعد على
 يبين مث والوعيدية، املرجئة من خمالفيهم
 من وضحه ما على الشرعي احلكم

 .واجلماعة السنة أهل قواعد
 

 : وبني ذلك يف ثالثة فصول
 السنة أهل عند اإلميان حقيقة: األول

 .واجلماعة
 املخالفني أقوال وسرد اإلميان، شرح وفيه
 اإلميان شرح وكما عليها، ورد السنة ألهل

 السنة أهل طريقة على نواقضه شرح
 يف الشرعي ابحلكم ذلك لريبط واجلماعة

 .الوضعي التشريع
 

 يف السنة أهل قواعد مقتضى: الثاين
 .الوضعي التشريع

 وفعله الوضعي التشريع كون فيه وشرح
 .املخالفني على روردكفًرا يكون مبجرده

 
، حكم متابعة التشريع الوضعي: الثالث

 وفيه يبني احلكم وفصل املسائل وفرق بينها.
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 :  متهيد ❖

ذلك من قبل خالقه، احتاج  وألنه ُفطر على ؛ اإلنسان حباجة إىل الوحي وإىل شرع إهلي
أن الدين ما هو إال حيلة  : ذلك احتياًجا فطرًًي، بعكس ما يقوله فالسفة الغرب كـ )ماركس(

 وخدعة إلخضاع الناس، أو أهنا خرافة وضعها اإلنسان كما قال )كونت(.
  فيما والفطرة اإلنسانية تدرك اإلله املعبود وتدرك أهنا حباجة إىل شرع ملزم للتحاكم إليه

  تغري كما أخرب رسول هللاتتلوث أو تاختلفت فيه العقول البشرية، ومع ذلك فالفطرة انقصة قد 
ولذا كانت حاجة البشرية إىل إرسال الرسل لتنقية فطرهتم، وإزالة ما طرأ ؛ صلى هللا عليه وسلم

 وأهواء.  وأمراضعليها من شوائب 
الرسل وشرعهم الذي شرعه هللا على لساهنم هي الطريقة املعصومة ملعرفة اخلري   فكان

، ولو بعد البشر عن تلك الطريقة لتحاكموا إىل عقوهلم، والعقول  من الشر والصواب من الزلل
خمتلفة، فينتج اخلالف والشقاق، ويظهر الفساد يف األرض مبا كسبت أيدي الناس، فال بد من  

بشر إىل معيار جامع يعصمهم من التشقق، وأن يعتصموا به حىت يفلحوا  ال قودنور إهلي ي
 وتصلح دنياهم. 

الذي يتبعه لزاًما اجلهل بشريعته ومنهاجه، فعبادة غري  ؛ الضالل يف عدم معرفة هللا وأصل
النتهاك احلرمات والضالل بشرعه، والضالل يف أحدمها يلزمه الضالل يف   هللا واإلشراك به مالزم  

 اآلخر. 
سبب دمار اإلنسان وعيشته  ومهاكان الضالل يف هذين األصلني من أشد الضالل،   وملا

،  إرشاًدا للبشرية إىل ما خلقوا لهأنزل هللا الكتب، وأرسل الرسل لتحقيقهما  =معيشة الضنك
نُوِحي ِإلَْيِه أَناُه اَل ِإلَََٰه  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالا ]: إرسال الرسل علةيف  قال هللا تعاىل

: إىل أن قال …[الاِذيَن يـَتاِبُعوَن الراُسوَل الناِِبا اأْلُمِ يا ]: ، وقال{25: }األنبياء[ِإالا أاََن فَاْعُبُدونِ 
الطاي ِبَاِت َوُُيَر ُِم َعَلْيِهُم اخْلَبَاِئَث َوَيَضُع َعنـُْهْم ََيُْمُرُهْم اِبْلَمْعُروِف َويـَنـَْهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيُِلُّ هَلُُم  ]

 .{١5٧: }األعراف[ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الاِِت َكاَنْت َعَلْيِهمْ 
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، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما  هو االستسالم واالنقياد والتسليم هلل وحده فاإلسالم
 :  الدين الذي ارتضاه هللا لعباده هوو هنى عنه وزجر، 

 عبادته وحده ال شريك له.  -١
تحرمي ما حرمه، وحتسني ما حسنه، وتقبيح ما قبحه الذي هو الشرع  باتباع شرعه  -2

 . الشريف
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 الباب األول 

 التشريع وصلته ابلعقيدة. 
 

 : ويشتمل على

  المراد بالتشريع:  الفصل األول . 

ررر   ال ا ت :  وفيه مخس مباحث رررص الو ي،   ر رررلغة انر رررلغة لالت التشر التشر
ررررلغة لا  ت و ت ا ني ل  ررررط بنيبت اشري رو التشر ررررلغة الص  هتا رب الل  لي، هر التشر

 الدع ة إىل التجدغد.

 صلة التشريع ابلتوحيد. :  الفصل الثاين 

رررررررررررلغة  لت انيرد بر :  مبهاحهثوفيهه مدهدمهة وة ةهة   رررررررررررررل التشر   .ومل رديرل    نر
 نرل التشلغة رت انيد اللر رنيلت لت انيد األمسوء لال فوتت لت انيد األل  نيل.:  لاملبواث

 م ئمة الشريعة اإلهلية للنفس اإلنسانية. :  الفصل الثالث 

 :  ويتضمن
 .ا ني ل النفس اإل سو نيل لاو ت و لشلع هللا  - 1
 .اإلهل ي وند التشلغة    - ٢
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 .التشريع وصلته ابلعقيدة:  الباب األول
 .املراد ابلتشريع:  الفصل األول

إن معرفة ماهية التشريع وداللته أمر مهم، واجلهل به هو سبب اخللط يف تلك  
 حيث؛ ، ونسبة األشياء للشرع أو رفضها عنه جبهل دون علم ودرايةاألمور وخلطها ببعض

أدخل بعضهم يف التشريع ما ليس فيه وعطل منه ما هو داخل فيه، ابسم االجتهاد  
 والتجديد واإلصالح وما إىل ذلك، كما حصل يف الدولة العثمانية ومصر. 

 :  التشريع لغة: املبحث األول  ❖
ومن هذه  يف لغة العرب،  حبسب اشتقاقاهتا مادة )ش ر ع( هلا معان ودالالت كثرية

 : االشتقاقات
 :  ومن معاين هذا االشتقاق، َشرَع وأشرع وشرَّع •

 .(1)وسنَّ  ابتدأ .1
 .(2)بنّي  .2
 .(3)وضح .3
 .(4) أورد .4

حيث أن من تلك املعان سن، وسن   ؛ جد فيها التشابه والرتابطينناوابلنظر لتلك املع
ن من إإذ ؛ االبتداءتعين أنه ابتدأ شيئًا مل يكن موجوًدا، واالستقالل يف التشريع تعين 

خصائص التشريع أنه ُيدث شيئًا مل يكن موجوًدا، ولو فقدت تلك اخلاصية لكان إحياء ال  
 تشريًعا وابتداء.

 : ومن معاين هذا االشتقاق َشرْع، وشريعة، وشرعة، وتشريع، •
 

 (.١٧5/٨لسان العرب )(١) 
 (.١٧٦/٨لسان العرب )(2) 
 (. 2٤١/١١اتج العروس ) (3) 
 (.١٧5/٨لسان العرب )(٤) 
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مورد الشاربة الِت يشرعها الناس فيشربون منها، : ، وهيَمْشَرعة املاء .١
 .(1)ومباشراعوها دواهبم لتشرب منها، واملاء فيها ال ينقطع ويكون ظاهرًا

 وحنوهم.  ، والطريق والنهج املستقيم، والطريقة واملذهب، والعادةالسبيل .2
حبيث ال يتعب صاحبها كما  ؛ إيراد اإلبل حنو شريعة املاء ومتكني اإلبل منها .3

}أهون السقي  :  يتعب لو كان املاء بعيًدا، ومن ذلك قول سيدان علي
 .(2) التشريع{

 .  جعل الشيء شارًعا وشرًعا وشريعة
 :  يستفاد من ذلك كله 

أن لفظة الشريعة ال تطلق إال على ما كان ظاهرًا واضًحا ال انقطاع له، كـشرعة املاء،   -١
 أو النهج الواضح والسبيل املعلوم. 

 أهنا أتيت مبعىن اإلنشاء، كـ سن وبدأ وحنوه.  -2

 : نصوص الوحي يفلتشريع املقصود اب:  الثايناملبحث  ❖
 خيتص مبعان دلت عليهاإال أنه يف الوحي  وهو ال خيتلف كثريًا عن نظريه اللغوي

 :  ومنها، اللغة
، وأهنا ما شرعها هللا لعباده  أن الشريعة هي الطريق الوحيد للوصول إىل هللا سبحانه -١

 .(3)ابلعبادة والطاعةمن الدين، والدين هو إفراد هللا 
، كما تقدم معناها اللغوي يف أن الشريعة ماؤها ال  أن الشريعة مستمرة غري منقطعة-2

ينقطع، فكذا شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم مستمرة ال تنقطع وال تغري وال تبدل، وإمنا  
َشرََع َلُكم مِ َن   ]: قال هللا تعاىل؛ انسخة لغريها يف الفروعو هي نفس الشريعة يف األصول

نَا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسىَٰ َوِعيَسىَٰ أَْن أَ  نَا ِإلَْيَك َوَما َوصايـْ يِن َما َوصاىَٰ ِبِه نُوًحا َوالاِذي أَْوَحيـْ ِقيُموا الدِ 
يَن َواَل تـَتَـَفراقُوا ِفيهِ  الا نُوِحي  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل إِ  ]: ، وقال{١3: }الشورى[الدِ 

 
 (.١٧5/٨لسان العرب )(١) 
 . (١٦5/2رواه إبراهيم احلريب يف غريبه ) (2) 
 . (١٤٧/25تفسري ابن جرير )(3) 
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على أن تلك الشريعة اثبتة يف  يدل ، فهذا {25: }األنبياء[ِإلَْيِه أَناُه اَل ِإلَََٰه ِإالا أاََن فَاْعُبُدونِ 
)كان دين النِب ودين ابقي األنبياء يف توحيد هللا،  : األصول وأركان التوحيد، قال ابن جرير

، فالدين واحد وفروعه تنسخ بغريها  (1) واحًدا(واإلقرار مبا جاء من عنده واالنتهاء إىل أمره 
ألن الشارع ؛ دين األنبياء، ونسخها استمرارها صلى هللا عليه وسلمكما نسخ دين النِب 
 واحد وأصله اثبت. 

خامتة الرساالت، مهيمنة على غريها، اثبتة مستمرة ال   صلى هللا عليه وسلموشريعة حممد 
قًا ل َِما َبنْيَ   ]:  تعاىلقال هللاانقطاع هلا إىل قيام الساعة،  َوأَنزَْلنَا ِإلَْيَك اْلِكتَاَب اِبحْلَقِ  ُمَصدِ 

ُ َواَل تـَتاِبْع أَْهَواَءُهْم َعماا نَـُهم مبَا أَنَزَل اَّللا َجاَءَك ِمَن   يََدْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه فَاْحُكم بـَيـْ
ُ جَلََعَلُكْم أُماًة َواِحَدًة َولََِٰكن ل ِيَـبـُْلوَُكْم يِف َما  احْلَقِ  ِلُكلٍ  َجَعْلنَا  ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـَْهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللا

يًعا فـَيـُنَـبِ ُئُكم مبَا ُكنُتْم ِفيِه ََتَْتِلُفونَ  رْيَاِت ِإىَل اَّللاِ َمْرِجُعُكْم َجَِ : املائدة} [آاَتُكْم فَاْسَتِبُقوا اخلَْ
٤٨} . 

 (2) ، كما فسر ذلك بعض العلماءاإلنشاء، اإللزام، اإلذن: لتشريع يف الوحي معناها -3
 :  كلمة شرع، أهنا مبعىن

 . سن لكم •
 .اختار لكم •
 . وأوجب عليكم وأمركم •

 :  وهذه املعاين تتضمن ما فسره به العلماء ومنها
 .(3) هلا(نشئًا مُ : أي ،)الشرع ورد كامسه، شارًعا لألحكام: قال الكفوي؛ اإلنشاء ▪
سنه  : )الشرع والشريعة هو ما شرعه هللا لعباده من الدين، أي: قال ابن األثري؛ اإللزام ▪

 .(4) وفرضه عليهم(

 
 ( 2٧٠/٦تفسري ابن جرير ) (١) 
 (. ١٩٦/5(، تفسري املاوردي )٦٨/١(، تفسري السمعاين )٧٦/5تفسري البغوي ): راجع (2) 
 (52٤: )صالكليات  (3) 
 (. ٤٦٠/2النهاية يف غريب احلديث ) (٤) 
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حكم هللا وتشريعه هو إما طلب ابلفعل واألمر، أو طلب ابلنهي   ذلك أن؛ اإلذن
 .(1)والرتك، أو ابإلابحة والتسويغ يف الفعل أو الرتك، وهذا هو معىن اإلذن

االستقالل ابإلنشاء واإللزام واإلذن، وأنه  : الوحي هو استعمالالتشريع يف  وحقيقة - ٤
 :  قال هللا تعاىلسبحانه هو املشرع الوحيد، وأن أي شرع استقل به البشر عنه ابطل، 

يِن َما مَلْ ََيَْذن ِبِه اَّللا ] :  ، قال السعدي{2١: }الشورى[أَْم هَلُْم ُشرََكاءُ َشَرُعوا هَلُم مِ َن الدِ 
، وفسر (2)على كل أحد أن يشرع شيئًا ما جاء عن هللا وال عن رسوله( جرُ احل)فاألصل 

، واالبتداع مقابل للشرع، فالبدعة (3)يف اآلية السابقة بـ)ابتدعوا ]شرعوا[ بعض العلماء كلمة 
؛  فمن أحدث شيئًا فقد انزع الرب يف اإلحداث واإلنشاء؛ إحداث ما مل يكن موجوًدا: هي

ُ أَِذَن  ]: قال هللا تعاىل ُ َلُكم مِ ن ر ِْزٍق َفَجَعْلُتم مِ ْنُه َحرَاًما َوَحاَلاًل ُقْل آَّللا ُقْل أََرأَيـُْتم ماا أَنَزَل اَّللا
]أذن لكم[ فيه  : ، وقوله(4) ، فجعلتم مبعىن شرعتم{5٩:  }يونس[أَْم َعَلى اَّللاِ تـَْفرَتُونَ َلُكْم 

يشرع شيئًا لعباده وأن املرجع إليه واملنتهى إليه، دليل على أنه الواحد الذي يقدر على أن 
 وأن كل اجتهاد إمنا يرد إليه ويقاس على ما شرعه وحدده.

، ومن حاول شرع شيئًا مل َيذن به هللا  فاهلل وحده هو املستقل ابإلنشاء والتشريع 
َوال  ] :فقد انزع هللا يف خصائصه، وفعله إمنا هو تشريع شرعي مردود عليه، قال هللا تعاىل

)ليس ألحد أن ُيكم من : قال ابن اجلوزي{، 2٦: }الكهف[ ُحْكِمِه َأَحًدا يِف  ُيْشرِكُ 
 .(5)(ذات نفسه، فيكون شريًكا هلل يف احلكم

 :  على كل ذلكبناء و 
أعلم   وأنهجيب على العبد اإلقرار واإلميان أبن هللا تعاىل هو وحده املستقل ابلتشريع،  - ١

مبا يضر العباد وما ينفعهم، وأن ما يشرعه سبحانه موافق للفطرة والعقل، غري ضار مبصاحل  
 املستشرقون.  على عكس ما يدعيهالعباد وحياهتم، 

 
 (. ١٤5: )صعبدالكرمي النملة على روضة الناظر البن قدامة  حاشية د. : انظرراجع تعريف األصوليني للحكم،  (١) 
 ( ٤2٠/٤تفسري السعدي ) (2) 
 (. 2١/25تفسري ابن جرير ) (3) 
 انظر تفسري ابن كثري.  (٤) 
 (. ١3١/5زاد املسري )(5) 
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، وإمنا شرع (1) الشرع قد نطق بكل شيءأن الدين كله هلل، وليس معىن ذلك أن  - 2
الكليات الِت بُنيت عليها اجلزئيات، وشرع األصول الِت بُنيت عليها الفروع، فكل اجتهاد  

ا فهو ابطل،  خالف كلي   ئي ٍ ا فهو مردود على صاحبه، وكل جز فرعي خالف أصاًل قطعي  
لسلطة الُعليا الِت حتاكم إليه فالشرع هو املعيار العام املُتحاكم إليه، فهو املرجع األول وا

 األقوال، ال العكس. 
واعلم أن ما فرضه رب العزة عز وجل على عباده وشرعه هلم، ال خيالف عقاًل وال   - 3

 : كما عليه اعتقاد أهل السنة واجلماعة، وأن ما استقل به إنشاًء للتشريع على قسمنيفطرة 
إثبات ما ال تدرك العقول حسنه من  هو و ؛ إنشاء الوصف مع اإللزام ابحلكم -أ

 . قبحه، مث يرتتب عليه إنشاء اإللزام ابحلكموهو إما على الفرض أو التخيري أو الرتك
أن التجرد من اإلحرام والتطهر ابلرتاب ال يعلم حسنه أو قبحه عقاًل، : ومثال ذلك

لعقل سبب القبح  وإمنا يعلم حسنه شرًعا ألن الشارع أمر به، وكذا فيما هنى عنه وال يدرك ا
 فيها.

هو ما أدرك العقل حسنه وقبحه قبل ورود الشرع، وأنزل  و ، إنشاء اإللزام -ب
من  دادالشارع فيه حكًما ابلفعل أو النهي، فهو ُيضفي عليه ُحْسنَا لو كان َحَسنًا، ويز 

 قبحه لو كان قبيًحا.
الصدق والكذب واألمانة وحسن الضيافة وغريها، فهو على سبيل  : ومثال ذلك

)الشارع عر ف املوجود، وأثبت  : ( رمحه هللا٧2٨ابن تيمية )اإللزام ابألمر أو النهي، قال 
 .(2)(املفقود، فتحسينه إما كشف وبيان، وإما إثبات األمور يف األفعال واألعيان

،  العقل الصحيح ال خيالف النص الصريحوأهل السنة واجلماعة يعتقدون أن 
العقل دائر مع النص بني املطابقة واملوافقة، فما علمه العقل قبل إخبار الشارع عنه أن و 

صار مطابقة، وما أمر به الشارع وأخرب به كان للعقل موافقة، وكما أن العقل دائر مع  
 عقل.الشرع، فالبدعة ضدمها، فال يكون املبتدع موافًقا للنقل وال ال

 
 (. ١٤،١3: )صالطرق احلكمية  (١) 
 ( 22/٨): درء التعارض: شيخ اإلسالم (2) 
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؛  لعقل، وإمنا جعلوا له حدوًدا وهذبوه ابلشرعالعنانلأهل السنة  يطلقولذا مل 
ذلك أنه كأي آلة خلقها هللا لإلنسان هلا حدود وغاًيت وهناًيت، فكما أن للبصر هناية 

فـللعقل هناية، وأكرب دليل على ذلك ما هو مدون يف التشريعات الوضعية احلالية ممن يدعي  
 والتنوير، وفيها من املخالفات للعقل والفطر السوية ما فيها! العقل 

العقل شرط يف معرفة العلوم وكمال وصالح ): ( رمحه هللا٧2٨تيمية )قال ابن 
بل هو غريزة يف النفس ؛ لكنه ليس مستقاًل بذلك؛ األعمال وبه يكمل العلم والعمل

اتصل به نور اإلميان والقرآن كان كنور العني  فإن ؛ وقوة فيها مبنزلة قوة البصر الِت يف العني
إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه مل يبصر األمور الِت يعجز وحده عن  

أمورًا حيوانية قد يكون فيها  : كانت األقوال واألفعال مع عدمه:  دركها وإن عزل ابلكلية
 حمبة ووجد وذوق كما قد ُيصل للبهيمة. 

مع عدم العقل انقصة واألقوال املخالفة للعقل ابطلة، والرسل  فاألحوال احلاصلة
لكن املسرفون فيه قضوا  ،جاءت مبا يعجز العقل عن دركه، ومل أتت مبا يعلم ابلعقل امتناعه

وعارضوا   ،ا وهي ابطلبوجوب أشياء وجوازها وامتناعها حلجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حق  
قوا أبشياء ابطلة ودخلوا يف أحوال وأعمال  ن عنه صدا واملعرضو  ،هبا النبوات وما جاءت به

تقدمي  ): ، وقال أيًضا(1) (فاسدة وخرجوا عن التمييز الذي فضل هللا به بين آدم على غريهم
املعقول علي األدلة الشرعية ممتنع متناقض، وأما تقدمي األدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف،  

ا ابلعقل، أو غري معلوم ابلعقل،  الشيء معلومً وذلك ألن كون ؛ فوجب الثاين دون األول
فإن زيدا قد ؛ ليس هو صفة الزمه لشيء من األشياء، بل هو من األمور النسبية اإلضافية

يعلم بعقله ما ال يعلمه بكر بعقله، وقد يعلم اإلنسان يف حال بعقله ما جيهله يف وقت  
ه دليل معلوم للناس، بل فيها هذا  ا بنفسه، وال عليا بينً ا واحدً وليست العقول شيئً ... آخر

االختالف واالضطراب، لوجب أن ُيال الناس علي شيء ال سبيل إىل ثبوته ومعرفته، وال 
 اتفاق للناس عليه.

 
 (.33٩/3جمموع الفتاوى ) (١) 
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وأما الشرع فهو يف نفسه قول الصادق، وهذه صفة الزمة له، ال َتتلف ابختالف  
وهلذا جاء التنزيل برد الناس عند ؛ أحوال الناس، والعلم بذلك ممكن، ورد الناس إليه ممكن

َ َوأَِطيُعوا الراُسوَل   }: التنازع إىل الكتاب والسنة، كما قال تعاىل ًَي أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اَّللا
تـُْؤِمُنوَن اِبَّللاِ َواْليَـْوِم   اَّللاِ َوالراُسوِل ِإن ُكنُتْم فَِإن تـَنَاَزْعُتْم يِف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل  َوأُوِل اأْلَْمِر ِمنُكمْ 

ِلَك َخرْي  َوَأْحَسُن أَتِْوياًل  اآْلِخرِ  فأمر هللا تعاىل املؤمنني عند التنازع ابلرد إىل  ،[5٩: ]النساء{ ذََٰ
 .(1)هللا والرسول(

،  لذا اتفق العلماء على أن مرد األقوال وأصوهلا إمنا هي للشرع ونصوص الوحي
هي  فـاإلَجاع البد له من نص، والقياس ال بد له من أصل وارد عن نص، واملصلحة هلا ضوابط 

الِت حددها النص، واالجتهاد منوط ابلنصوص موافقة هلا وخمالفة، فال يصح اجتهاد خمالف  
وابلتاِل فإن عمل العقل  ؛ لنص قطعي الداللة والثبوت أو للكليات العامة الِت حددها الشارع

 دائر مع النص مرتبط به ال منعزل عنه وال يفصل بينهما فاصل. 
  -التحسني والتقبيح  -وملا خالفت بعض الفرق منهج أهل السنة يف هاته املسألة 

 األشاعرة واملعتزلة. : ومن أبرزهمكان ذلك مدخاًل ألهل األهواء والفرق املنحرفة، 
 :  األشاعرة 

غري منوط ابملصلحة وال يلزمه، إمنا هو اتبع لإلرادة فريون أن إنشاء الشرع أما األشاعرة 
وذلك ما قرره بعض  ؛ املصاحل وال درء املفاسد جلب فيلزم من قوهلم أن الشرع ال يراعي؛ اإلهلية

)لو أمر الشارع ابلكذب لكان  : املتأثرين ابلفكر الغريب ونسب قول األشاعرة للسلف قائاًل 
خريًا يف ذاته أو  ءٍ شرًا، ذلك ألنه ال ميكن اعتبار شيخريًا، ولو هنى عن الصدق لكان الصدق 

، وقارن ذلك مبا عليه كنيسة أورواب يف عصور الظالم، وأن (2) (شرًا يف ذاته دون إخبار الشارع
خمالفة للحياة والعقل، فمذهب األشاعرة كان ممهًدا لظهور تلك   ألهنا؛ األدًينو رفضهم للتشريع 

 اآلراء الِت تساوي بني الشرع الشريف وكنيسة أورواب.
 :  املعتزلة 

 
 (. ١٤٦، ١٤٤/١درء التعارض ) (١) 
 . (3٨2، ١52، ١5١، ١٤٩: )صأسس الفلسفة : توفيق الطويل (2) 
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أن العقل يدرك حسن كثري من األفعال وقبحها ضرورة أو نظرًا، فيجيء  أما قول املعتزلة 
وما يقتضيه ذلك اإلدراك من مدح وذم،   ! رًا ملا أدركه العقل من حسن وقبحًها ومقر ِ الشرع منب ِ 

وثواب وعقاب، وقد ال يدرك حسن الفعل أو قبحه، فيجيء الشرع كاشًفا عن وجه احلسن  
 .(1)(والقبح ال منشئًا

، ويعتمد املعتزلة يف ذلك مبدأ فهذا يلزم منه عدم قبول الوحي إال لو وافق العقل
م، فتجعل العقل ميزااًن حاكًما  التأويل لكل ما هو ُمشكل يف نظرهم ليطابق عقوهل

ومع ذلك مل ينص املعتزلة على أن العقل ميكن أن يستقل ابلتشريع من دون  علىالنصوص، 
ولكن مذهبهم كان من أكرب ما استغله أصحاب  ، ، بل هم على أنه ال حاكم إال هللاهللا

 ا. التشريع الوضعي، مع أن أصوهلم َتتلف ُكلي  
، واعتمدوا منهج أتويل النصوص وجتاوزوا به ليجعلوه ُيمل قابلية  (2) املعتزلةفبدأوا مبدح 

إلغاء النصوص، مث قالوا ابلتحسني والتقبيح العقليني وذهبوا إىل نسبية حسن األشياء وقبحها،  
فما كان حسنًا عند شخص قد يكون سيئًا عند غريه، وما حسن يف زمن قد يكون سيئًا يف  

مما اَتذوا مذهب املعتزلة فيه ذريعة للوصول لكل األقوال الشاذة املنحرفة  وغري ذلك ، زمن آخر
 املخالفة.

 :  التشريع الذي خيتص به الرب، ومن ضل فيه من الفرق: املبحث الثالث ❖

الشريعة اإلسالمية أنزهلا هللا مبقاصد كلية جامعة، وتلك املقاصد جيب حفظها وال  
: ( رمحه هللا٧٩٠الشاطِب )، فمن خرقها فقد خرق التشريع، وهي كما ذكر جيوز خرقها

:  )اتفقت األمة بل سائر امللل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورًيت اخلمس
 .(3) (حفظ الدين، والنفس، واملال، والنسل، والعقل، وعلمها عند كل األمة ضروري

فالتشريع اإلهلي ليس حمصورًا ؛ اخلمس وكل أحكام الشريعة تدور حول هذه الكليات
يف العبادات أو الشعائر التعبدية، وإمنا هي شريعة جامعة، هتتم بكل ما يطرأ لإلنسان، وما  

 
 (. ٤3٨،٤3٧آراء القاضي عبد اجلبار الكالمية): عبدالكرمي عثمان (١) 
 (. 3٩، 53هذا هو اإلسالم ): (، فاروق الدملوجي١١٧جتديد الفكر العريب ): كما فعل زكي جنيب  (2) 
 (3) 
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ُيتاجه، وكل أفعال املكلفني يف داخل تلك الشرعة هلا حكم، فهو دين غري حمصور يف دور  
 ضاهاة له يف التشريع.العبادة، وإمنا هو حياة تُعاش، وخمالفة ما شرعه هللا هي م

 :  فيه  ا ضلت انتلال  تان الطائف

 :  املتأثرون بالفكر الغرب :  الطائفة األول 

يف كل ما خطوه من   على نسب متفاوتة يف التأثر وتبعوهم لغربينيأتثرواابمن  وهؤالء هم
فلسفة جتاه الدين والدولة بعدما فشلت الكنيسة األوروبية فشاًل ذريًعا، وقاسوا ذلك الفشل  

 ، فضلوا بذلك ضالاًل مبينًا. والدين احلق الكنسي على الشرع احلنيف
ورأيهم يف التشريع أنه حمصور يف العبادات وحسب، وأنه ال دخل له حبياة الناس أو  

وعليه  ح تطبيقه يف الدولة تبًعا ملا قاله سبينوزا يف )الالهوت والسياسة(معيشهم، وال يص
، وأن بعض أحكام الشريعة ليست صاحلة لكل زمان ومكان، وأن تلك  أتسست العلمانية

 القوانني كاحلدود وحنوها هلا زمنها ووقتها، وأننا قد َتطينا تلك املرحلة.
 :  املصطلحات الرشعية من التبست عليهم  :  الطائفة الثانية 

طائفة منسوبة للعلم الشرعي، والتبس عليهم بعض تلك املصطلحات، وظنوا أن   وهذ
ذلك أن املخالف ال  ؛ سن الشرائع ال يعد مضاهاة لشرع هللا، وأن أقصى ما فيه هي املخالفة
 يعتقد املضاهاة يف قلبه، إال لو فعل ذلك نكرااًن ابلشريعة وجحوًدا هبا. 

يف العمل وأن الشرك ال بد فيه من اعتقاد الربوبية   مذهب اإلرجاء  على وهو قول يتكئ
لذا متسكوا أبنه حىت لو كان التشريع و ؛ ، وخلطوا بني احلكم على املعني واحلكم املطلقيف املعبود

تصريح  معألفاظ املضاهاة والكفر وحنوها، إال ليه الوضعي خمالف لقطعي فال ينبغي أن تطلق ع
 ة الوضعية بذلك.واضع تلك الشرع

 :  أما أهل السنة فيقولون 

أن التشريع حق خالص هلل، فال حاكم إال هللا، وال مشرع إال هللا، وما على املؤمن إال  
التسليم بشرعته الكاملة، وال يعين أن الشريعة نطقت بكل شيء، وإمنا شرعت الشريعة قواعد 

هبا، وأن اجتهاده دائر حوهلا منوط هبا ال جيوز  كلية جيب على اجملتهد والنظم واملقعد أن يلتزم 
خمالفتها، فإن خولفت على سبيل االستقالل والتنحية كان ذلك مضاهاة هلل يف تشريعه 

 وحكمه.
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 :  اخللط بني مصطلح التشريع ومصطلح االجتهاد والتنظيم:  املبحث الرابع ❖
يه، وشرعه رسول هللا  التشريع خاص ابهلل وحده سبحانه، والشرع هو ما أنزله هللا على نب

، وإمنا االجتهاد يُنقض ابجتهاد مثله  وليس كل اجتهاد يُعد تشريًعا، صلى هللا عليه وسلم
 أصاًل، فال يعد تشريًعا وليس ملزًما يف شيء. 

فالشريعة ملزمة، وهو ما أنزله هللا من اآلايت احملكمات، واألصول الثابتة الراسخة  
مسائل الفروع  : ، وما دون ذلك فليس تشريًعا مثلسلًفا وخلًفااليت أمجعت عليها األمة 

والكليات ال ، وحنوها مما هو مسموح فيه ابالختالف بني اجملتهدين، ومما هو سائغ للخالف
 خالف فيها، وهي التشريع.

 : من أهم االحنرافات يف هذا البابو 
، فأطلقوا على االجتهاد املعاصرين بني التشريع واالجتهاد وحنوه بعضخلط  -1

)نريد : رشيد رضا حممد الفقهي تشريًعا، وعلى التنظيم والتدبري تشريًعا، كما أخرب الشيخ
ابالشرتاع، ما يعرب عنه عندان ابالسنتباط واالجتهاد، ويف عرف هذا العصر ابلتشريع، وهو 

 .(1)(احلكومة إلقامة العدل بني الناسوضع األحكام الِت حتتاج إليها 
فكان هذا اخللط بني املسميات سبًبا يف اخلروج اليوم عن الشريعة بدعوى االجتهاد 

 والتشريع!
ذكر شيئًا  ( رمحه هللا٧2٨ابن تيمية )وهذا االحنراف موجود يف األمة من قبل، حىت أن 

من ذلك، فكانت أقوال املذاهب االجتهادية بسبب اجلمود والتقليد جياًل بعد جيل صارت  
مبنزلة الشريعة اإلهلية، ال جيوز خرقها ولو مبجتهد آخر، بل إن بعض املتعصبة من أتباع املذاهب 

إن خالفت قول  طون أقوال ابقي اجملتهدين املرضية كانوا ُيصرون احلق مطلًقا يف مذاهبهم، ويغل ِ 
 .(2) إمام مذهبهم، فكل ذلك كان متفشيًا يف بعض العصور القدمية واملتأخرة

 
 (. ١٠١: )ص اخلالفة  (١) 
 .  3( اجمللد رقم 25٤-253جمموع الفتاوى ): انظر(، و ٧١١-2٩3االحنرافات العقدية والعلمية لعلي الزهراين ): راجع (2) 
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،  أن الشرع اإلهلي يعامل كأقوال الفقهاء -قدميًا وحديثًا- بعض العلماءاعتبار  -2
 .(1) منه ما هو اجتهاد ومنه ما هو متغري للمصلحة الِت بدورها تتغري بني الزمان واملكان

سببًا يف التشريعات الوضعية واخلروج ؛ االحنرافات واجلهل مبسمى الشريعةفكانت هذه 
لتشريع الوضعي، ابالشرع اإلهلي  بدل فيهالذي استُ عن الشريعة اإلهلية، حىت وصلنا إىل عصران 

 .(2)أشار الشيخ أمحد شاكر إىل ذلك كما
 التشريع الوضعي للعامل اإلسالمي. دخولهذان االحنرافان كاان سببًا يف ؛ إذن

حكم حممد  الدولة العثمانية و عهد يف أواخر والتشريع الوضعي دخل للعامل اإلسالمي  
 .صرعلي ابشا مل

 :  دخول الترشيع الوضعي للدولة العثامنية 

ضعفت الدولة العثمانية، وأرادت تطوير األنظمة من تعليم ودفاع وحنوه، حينها   فعندما
تنظيم اجليش مث  ة ابسم املصلحة والتجديد وما إىل ذلك، فحينما أرادوا يبدأت املخالفات الشرع

التقسيمات الغربية يف تقسيم الوالًيت وحتديد املهام  األنظمة و إصالح اجلهاز اإلداري استوردوا 
 والقضاة.للوالة 

إىل يف التعليم، مث بدأ األمر يتحول شيئًا فشيئًا حىت صارت أوامر السلطان ال تستند  مث
حجة شرعية أو فتوى من شيخ اإلسالم يف الدولة كما كانت من قبل، فكانت أول خطوة يف  

، ومع  (3) إعطاء الذمي وجعله يف وضع املسلم متاماشرعنة القوانني الوضعية، وكان من ضمنها 
فكان ، ضغوطات الدول الغربية وضعف الدولة العثمانية بدأ األمر شيئًا فشيئًا إىل اهنيار الدولة

أقوال الفقهاء واملفتني سببًا يف تنحية الشريعة واعتبار   وجعله مثلعتقاد أبن التشريع اجتهادي اال
 القانون الوضعي.

 :  دخول الترشيع الوضعي ملص 

من عند حممد علي ابشا حينما أراد بناء دولة حديثة على النسق  يف مصر بدأ األمر 
الغريب، فـأرسل البعثات وابتعث األجانب لريسم ماهية الدولة احلديثة، فكان من أوائل الفقهاء  

 
 (.2٦5-2٦3/ ١١ذكر شيخ اإلسالم هذا االحنراف يف جمموع الفتاوى ) (١) 
 (. 5٧: )صالتشريع الوضعي : أصل هذا امللخص: انظر(، و ١٠٧-١٠٦: )صحكم اجلاهلية : أمحد شاكر (2) 
 (. 3٤2-33٨: )صالدولة العثمانية والغزو الفكري  (3) 
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الذين بعثهم للغرب وهو رفاعة الطهطاوي الذي ساعد يف وضع التشريعات الوضعية، ودعا إىل  
، وكون هلا جلنة ية ومرر القوانني الوضعية على الفقهاء يف مصرتنقيح األقضية واألحكام الشرع

ا يف أحد املذاهب األربعة، أو أهنا ال )إن هذه القوانني إما أن توافق نص  : فقالت تلك اللجنة
 .(1) ا فيها، أو أهنا تعترب من املصاحل املرسلة!تعارض نص  

ابلفكر الغريب  الدعوة إىل التجديد من قبل املتأثرين : املبحث اخلامس ❖
 :  والتشريع الوضعي

أراد أهل األهواء أن يربروا خروجهم عن كليات الشرع ابسم االجتهاد والتجديد، 
التجديد، لكنهم أخذوا تلك املصطلحات وفرغوها كذلك و واالجتهاد حث عليه أهل العلم، 

جعلها موافقة ألهوائهم  وجعلوا االجتهاد هو االجتهاد يف ؛ من املضامني احلقيقية هلا
 . ال يف معرفة مراد هللا والتشريعات الغربية

بذل اجلهد يف معرفة حكم هللا يف كذا، وملعرفة حكم هللا جيب االلتزام : فاالجتهاد هو
ت ومل  ابلقواعد الكلية الِت شرعها هللا، وهذا ما مل يلتزموا به، فهدموا تلك األصول والكليا

 يعرتفوا هبا، فليس هو ابجتهاد أصوِل حبال، وإمنا اجتهاد يف اتباع اهلوى. 
مضامني ولكن ضمنوها اتلك املصطلحات الصحيحة ظاهر ب مذهبهم وهبرجوا

ليكون ؛ منها هدم ما استقرت عليه األمة جتاه تلك األصول والكليات اجملمع عليها ابطلة،
اجملال فسيًحا وسائًغا ملن أراد أن خيتلق قواًل حىت لو كان خمالًفا ملبادئ الدين ومقاصده  

الظاهرة، وكل ذلك حبجج تظهر أهنا عقالنية، كـإعمال العقل والتفكري والتحرر من التبعية 
 عدم االنفصال عن الواقع والعيش فيه. الواقعيةو كـوالتقليد، و 

 :  ومما أسسوا به مذهبهم
، كما حكى ذلك حممد  أدلة االجتهادضوابط  سواء اجملتهدين أو جتهادإلغاء ضوابط اال -١

، بل ذهب بعضهم إىل أبعد من ذلك بكثري وهو إلغاء أصول الفقه رأًسا وموضوًعا  (2) أركون

 
 (. ١١3،١١2، ٧5/ ١اتريخ دخول القوانني الوضعية يف مصر )(١) 
 (. ١2، ١١: )صمن نقد االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي  (2) 
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واهتام الشافعي ابالختالق ومضاهاة الرسالة احملمدية وطعن فيه ويف أصوله وما إىل ذلك كما  
}جناية الشافعي{، وغريه من  الذي افرتى فيه على الشافعي ومساه فعل زكرًي أوزون يف كتابه 

 . أهل هذا التيار
، فهم َيخذون من األقوال ما يناسب طرحهم  حماولة تسويغ أقواهلم أبن هلم فيها سلف -2

 .(1)وبغض النظر عن حجتها ضعيفة أو قوية سين أو بدعي بغض النظر عن قائلها من 
أن : ودعوى ، مث ذهبوا إىل أبعد من ذلكتقسيم السنة إىل تشريعية وغري تشريعية -٤

أنتم أعلم أبمور ": النوع الغري التشريعي امللزم، واستدلوا حبديثاألحاديث أغلبها من 
إىل   صلى هللا عليه وسلم، ومما يستدلون به قول اإلمام القرايف يف تقسيم أفعال النِب (2) "دنياكم

ما فعله بوصفه قاضيًا، وما يفعله إماًما، ومفتيًا، ويرون أن فعله وقوله يف القضاء واإلمامة ليس 
 .(3) لملزًما حبا

وميكن ، (4) ولذا كان منهج بعض منهم األخذ ابلسنة يف ابب العبادات دون املعامالت
 :  الرد على كل ذلك فيما يلي

مل ينههم عن التلقيح لكن هم غلطوا يف ظنهم أنه هناهم   )أن النِب صلى هللا عليه وسلم •
كما غلط من غلط يف ظنه أن )اخليط األبيض( و )اخليط األسود( هو احلبل األبيض  

 .(5) واألسود.(
أما ما ذكره القرايف من تقسيم أفعال النِب فهو ليس كما أراد هؤالء، وإمنا قسم أفعال  •

ابب الفتوى مثاًل، وإمنا هي للعلماء، وابلتاِل فأفعال  النِب حىت ال يقلد العامي النِب يف  
النِب منها ما هو خمتص بفئة معينة، كاخلاصة والعلماء واألئمة والوالة، ومنها ما هو  

 ولذلك قسم القرايف تلك القسمة لإليضاح. ؛ عام

 
 . ٩٩أين اخلطأ؟ صـ : عبدهللا العاليلي: انظر(١) 
 (. 23٦3(،)23٤2مسلم ) أخرجه(2) 
:  انظر(، و 3٧-3٤: )صمقال السنة التشريعية وغري التشريعية من جملة املسلم املعاصر، العدد االفتتاحي : سليم العوا (3) 

 (. 2٠-١٩: )صمواجهة مع عناصر اجلمود : كمال أبو اجملد يف مقالفي جملة العريب
 . ١٠٨أين اخلطأ صـ  (٤) 
 (.١2/١٨جمموع الفتاوى ) (5) 
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 وعلى كل، فإن فعل النِب وقوله تشريع ما مل ينسخ بغريه. •
، )فما حقق املصلحة أجريناه، وما  واإلمجاعتقدمي املصلحة على النصوص  -5

عارضها أو ألغاها توقفنا عن إجرائه، وإال كنا خمالفني لألمر الرابين بطاعة رسول 
 .(1)هللا(

، وأن الشريعة )مقاصد قبل أن تكون نصوًصا، وأن اعتماد مقاصد الشريعة -٦
ودالئل على حتقيق تكاليفها كلها ترجع إىل حتقيق مقاصدها، وأهنا ليست إال أمارات 

 .(2)تلك املقاصد يف حاالت جزئية، هي ما جاءت به النصوص
وهبذا خيتارون كل اآلراء الِت تناسب توجهاهتم احلداثية الِت هي عبارة عن جمرد 

فمعيشة الغرب هي املقياس واملعيار احلاكم الذي يصححون  تقارب للمعيشة الغربية، 
وخيتارون من األقوال الفقهية مهما كانت مذاهب   فاسًدا،حيكمونبكونه به القول أو 

دعوة هتدف إىل مطابقة احلضارة الغربية أو االقرتاب  ي ) أصحاهبا تبًعا هلذا املعيار، فه
، ال من أجل االجتهاد  (3)(منها إىل أقصى ما تسمح به النصوص على أقل تقدير

 والتجديد أو تلك املصطلحات الِت يزعمون. 
 

  

 
 (. 3٧: )صية وغري التشريعية مقال السنة التشريع: حممد سليم العوا (١) 
 ( وما بعدها. ١١2: )صمقالة املقاصد الكلية للشريعة، قراءة جديدة )جملة العريب الكويتية(، د.نصر حامد أبو زيد  (2) 
 (. 5١: )صاإلسالم واحلضارة الغربية : الدكتور حممد حممد حسني(3) 
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 .صلة التشريع ابلتوحيد :  الفصل الثاين 
وهي   التشريع هلل وحده،إذ أن ؛ تواترت النصوص على صلة التشريع ابلتوحيد

يِن َما مَلْ ََيَْذن ِبِه  ]: قال هللا تعاىل؛ إرادته الدينية أَْم هَلُْم ُشرََكاءُ َشَرُعوا هَلُم مِ َن الدِ 
  ]: ،فسماهم هللا شركاء، إذ أهنم يشاركون هللا يف حقه، ويف قوله{ 2١: }الشورى[اَّللاُ 

، مع أهنم مل يعبدوا األحبار  {3١: }التوبة[َوُرْهبَاهَنُْم أَْراَباًب مِ ن ُدوِن اَّللاِ اَتاَُذوا َأْحبَاَرُهْم 
والرهبان، وإمنا جعلوهم مشرعني مع هللا، ُيلون هلم وُيرمون هلم بال برهان وال كتاب  

، ويف قوله (1) "تلك كانت عبادهتم": أن صلى هللا عليه وسلممبني، فحدث رسول هللا  
َ َوأَِطيُعوا الراُسوَل َوأُوِل اأْلَْمِر ِمنُكمْ ]: تعاىل :  }آل عمران[ًَي أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اَّللا
، فإن هللا مل جيعل طاعة وِل األمر مستقلة بذاته، وإمنا مقيدة مبا أمر به الشارع، {٨3

الرسول، ألنه )جعل طاعتهم من ضمن طاعة ؛ وحذف فعل أطيعوا عند أوِل األمر
 .(2)(إيذااًن أبهنم إمنا يطاعون تبًعا لطاعة الرسول

  نه وحده سبحانه مستقال  كو ما هو إال إثبات ل ومعىن ال إله إال هللا ومقتضاها
ابلتشريع،فمن معانيها إفراده وحده ابلعبادة والطاعة، فمن غري يف واحدة منها كان  

 مشرًكا ابهلل العظيم.
 :  ونفصل كل نوع من أنواع التوحيد وصلته بالترشيع 

 :  توحيد الربوبية:  أواًل  ❖
املالك، أو السيد املطاع، ومن التوحيد إفراد هللا ابلربوبية، ومن : الربمعىن 

َأاَل َلُه اخْلَْلُق  ]: اخللق، والتدبري، واألمر الذي هو التشريع، قال تعاىل: الربوبية 
 :  على ما َييت، وغريها من معاين الربوبية، ونفصل بعضها { 5٤: }األعراف[َواأْلَْمرُ 

 اخللق. -1
اخللق من أقوى الدالالت على خصائص الرب وقدرته، واخلالق العظيم هو 

ولذا أمرهم مبا يصلحهم، وهناهم عما  ؛ أكثر من نفسهأقدر على فهم ما خلقه 

 
 (. ١٤٤/ ١٠) يف تفسريه  ابن جرير(و 3٠٩5أخرجه الرتمذي )(١) 
 (. ٨3-٨2/ ١إعالم املوقعني ) (2) 
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ألنه أدرى هبم من أنفسهم، فهو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو  ؛ يفسدهم
َربُـّنَا الاِذي أَْعَطىَٰ ُكلا َشْيٍء َخْلَقُه مثُا  ]: قال هللا تعاىلالذي يهديهم ويبصرهم، 

َر فـََهَدىَٰ الاِذي َخَلَق ]: ، وقوله{5٠: }طـه[َهَدىَٰ   .{3،2: }األعلى[َفَسواىَٰ َوالاِذي َقدا
فكما أنه متفرد يف اخللق، متفرد يف اهلداية، وألنه متفرد يف اهلداية فهو متفرد يف  

نَساُن أَن ُيرْتََك ُسًدى]: التشريع، قال تعاىل ، قال اإلمام  {3٦: }القيامة[ َأَُيَْسُب اإْلِ
فهو وحده من أيمر وينهى، وهو ، (1)(يُنهى)السدى الذي ال يُؤمر وال : الشافعي

، فاخللق من أعظم ما يدل  وحده الذي ينبغي أن ينفرد اإلنسان له ابلطاعة املطلقة
 على أنه الوحيد املتفرد للعبادة، وكما أنه متفرد ابلعبادة مستقل ابلتشريع واألمر والنهي. 

 امللك. -2
فكما أنه منفرد ابخللق، فهو املنفرد ابمللك مستقاًل ال ينازعه فيه أحد، وألنه 
مالك لكل شيء فهو الوحيد الذي يقدر على التصرف فيما ميلكه، وال يقدر على  

ُ َلُكم مِ ن ر ِْزٍق   ]: : قال هللا تعاىلفعل ذلك إال من أذن له،  ُقْل أََرأَيـُْتم ماا أَنَزَل اَّللا
ُ أَِذَن َلُكْم  َفَجَعْلُتم ،  {5٩: }يونس [أَْم َعَلى اَّللاِ تـَْفرَتُونَ مِ ْنُه َحرَاًما َوَحاَلاًل ُقْل آَّللا

ألنه وحد املشرع لعباده، املختار هلم، العامل  ؛ فجعل التشريع بدون اإلذن افرتاء عليه
 أبمورهم ومصاحلهم، القاهر فوق عباده وهو احلكيم اخلبري. 

 التدبري. -3
أنه املنفرد ابخللق، انفرد ابمللك، وكما أنه انفرد ابمللك انفرد وحده  فكما 

ابلتدبري لرعيته وكل ما خلق، وسيادته عليهم تعين تدبري أمورهم وإصالحها أبمره الكوين  
 والشرعي، فهو السيد املطاع، املدبر احلكيم لكل شيء.

  )وهو سيد كل شيء، ومدبره: ، روى ابن جرير فيهاوهو رب كل شيء
َتاَُذوا َأْحبَاَرُهْم َوُرْهبَاهَنُْم أَْراَباًب مِ ن ُدوِن  ]: تفسري قوله تعاىل ، وقال يف(2)(ومصلحه

، )يعين سادة هلم، يطيعوهنم، فيحلون ما حرم هللا، وُيرمون ما أحل  {3١: }التوبة[اَّللاِ 

 
 (. 3٦/١أحكام القرآن للشافعي ): البيهقي(١) 
 (. 3٤٦/ 3٠ابن جرير يف تفسريه ) (2) 
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عبادة هللا وإن مل  )إن تلك الربوبية أن يطيع الناس ساداهتم يف غري : هللا(، قال ابن جريج
 .(1)يصلوا هلم

أن التشريع من خصائص الربوبية، )وملا كان من خصائص الربوبية : واخلالصة
كان كل من اتبع تشريًعا غري تشريع هللا قد اَتذ   -كما دلت عليه اآلًيت املذكورة   -

 .(2)(ذلك املشرع رابً 

 :  توحيد األمساء والصفات: اثنًيا ❖
أننا نثبت هلل ما أثبته لنفسه من غري أتويل وال    =واجلماعةمذهب أهل السنة 

وذلك ألن أمساء هللا وصفاته يتضمن داللة خيتص هبا وحده، وال  ؛ تعطيل وال تشبيه
  ومما خيتص هللا بهألنه سبحانه ليس كمثله شيء، ؛ جيوز أن ُيشرك أحد فيها غري هللا

 :  وجهني من، وذلك التشريع
، وأمساء هللا دالة على ذلك والذي  صاحب الكمال املطلقأنه : األولالوجه 

ُ ُهَو اْلَوِلُّ  أَِم اَتاَُذوا ِمن ُدونِِه أَْولِيَاَء  ]: قال هللا تعاىلا، يدخل التشريع فيها ضمنً  فَاَّللا
َوَما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمن َشْيٍء َفُحْكُمُه   ﴾ ٩﴿َوُهَو ُُيِْيي اْلَمْوَتىَٰ َوُهَو َعَلىَٰ ُكلِ  َشْيٍء َقِدير  

ُ َريبِ  َعَلْيِه تـَوَكاْلُت َوِإلَْيِه أُنِيبُ ِإىَل اَّللاِ  ِلُكُم اَّللا َجَعَل   الساَماَواِت َواأْلَْرضِ فَاِطُر  ﴾ ١٠﴿ذََٰ
َوُهَو الساِميُع   ْثِلِه َشْيء  ْذَرؤُُكْم ِفيِه لَْيَس َكمِ  َلُكم مِ ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا َوِمَن اأْلَنـَْعاِم أَْزَواًجا

 . {١١-١٠- ٩: }الشورى[اْلَبِصرُي  
الشرك، فأخرب سبحانه فقوله على املشركني أهنم اَتذوا غري هللا أولياء، وهو عني 

مرد   جيعلوا أنه الوِل وهو على كل شيء قدير، مث شرع هللا شرعته، وأمر املسلمني أبن
أدرى خبلقه،  وهو ألنه العليم البصري السميع ؛ خالفهم إىل هللا، وحكمه إىل هللا وحده

بون، فكما أنه آيلذلك هم عليه يتوكلون، وإليه  ؛ فهو الذي يتكفل أبمور خلقه كلها
 دبر هلم أقدارهم، فهو مدبر هلم يف شرعتهم وما يتنازعون فيه. م

، دل ذلك على أنه املتفرد ابلكمال املطلق، ومن  وألنه فاطر السماء واألرض
،  ومن الكمال إفراده وحده ابلعبادة، وإفراده ابلطاعةالكمال خلق اخللق من عدم، 

 
 (. 3٠٤/ 3املصدر السابق ) (١) 
 (.١٦٩/ ٧أضواء البيان ): الشنقيطي (2) 
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السميع البصري، فكونه  وإفراده ابلتشريع، كل ذلك من الكمال، ليس كمثله شيء وهو 
ابلربوبية دل ذلك على أنه متكفل بعباده يف كل أمورهم من رزق وحنوه، وال   امتصفً 

يعقل أن يتكفل أبمر األبدان وال يتكفل أبمر األرواح، فكما أنه تكفل ابلبدن تكفل  
 ابلنفس الِت شرع هلا األمر والنهي.

دل على أنه املتصرف وحده يف ملكه، فال ينازعه أحد  ابمللك اوكونه متصفً 
 فيه، فهو اآلمر الناهي واملشرع الواحد، له األمر وإليه املرد. 

كان رمحااًن رحيًما، يشرع لعباده املفتقرين له ما دهلم    ابلرمحة، اوكونه متصفً 
على نفعهم، فال يعقل أن خيلقهم وجيعلهم حيارى، فكما أهنم ُيتاجون رمحته يف  
مأكلهم ومشرهبم، وإنزال الغيث وإنبات النبات، فهم حمتاجون له يف أمور حياهتم 

 ومعاشهم، حمتاجون لشرعه، فال يعقل أن يهملهم يف ذلك.
: صلى هللا عليه وسلم، قال رسول هللا  الثاين، أن من أمساء هللا احلََكمالوجه 

احلكم له، وإليه احلكم،  ،فدل ذلك على حصر (1) "إن هللا هو احَلكم، وإليه احلكم"
 .(2) )وهذا خمتص به وحده ال جيوز لغريه(

 :  توحيد األلوهية: اثلثًا ❖
  أردفهما وأتبعهماتوحيد الربوبية واألمساء والصفات ال ينجي العبد عند هللا إذا 

يشرك غريه يف  مث هو خيلق ويرزقهو الذي بتوحيد األلوهية، فلو علم العبد أن هللا 
فإنه وحده املستحق  ؛ األلوهية  انقض توحيده أبن أقر بربوبية هللا وأشرك به يفعبادته 

 للعبادة، ووحده املستحق لالنقياد والطاعة. 
ذلك  ؛ فمن ضل يف معىن األلوهية ضل يف كثري من الدين بل ضل يف الدين كله

َوَما   ]: قال هللا تعاىلقيًقا، ألن هللا أرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق هذا التوحيد حت
 . {25: }األنبياء[أَْرَسْلنَا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالا نُوِحي ِإلَْيِه أَناُه اَل إِلَََٰه ِإالا أاََن فَاْعُبُدونِ 

 
 (. ٨١١(، والبخاري يف األدب املفرد )22٦/ ٨(، والنسائي يف سننه )٤٩3٤أبو داود يف سننه ) أخرجه(١) 
 (. ٤٦٤تيسري العزيز احلميد ): سليمان بن عبدالوهاب(2) 
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 :  وتوحيد األلوهية دال عىل انفراد اهلل بالترشيع، ونفصله كام سيأت 

 تفسري ال إله إال هللا.  -1 
)اإلله هو املألوه، واملألوه هو الذي يستحق  : ( رمحه هللا٧2٨ابن تيمية )قال 

ال معبود حبق يستحق عليك إخالص العبادة  : )ال إله إال هللا: ، قال ابن جرير(1)العبادة
 :  ، فإذا علمت ذلك فضف عليه(2)له إال هللا
قال هللا  ، (3) (االنقياد واخلضوع واالستسالم هلل وأمره: أن العبادة )هي -2 

 ﴾ ٦٠﴿أمََلْ أَْعَهْد ِإلَْيُكْم ًَي َبيِن آَدَم أَن الا تـَْعُبُدوا الشاْيطَاَن ِإناُه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبني  ]: تعاىل
َذا ِصرَاط  مُّْسَتِقيم    َوأَِن اْعُبُدوين   . {٦١ - ٦٠: يـس}﴾[ ٦١﴿هََٰ

فطاعة ؛ (4)(السابقة أهنا )الطاعةوفسر َجع كبري من العلماء العبادة يف اآلًيت 
؛ الشيطان جعلها هللا منازعة لطاعته، وكذلك طاعة غري هللا، فهي جماهبة لطاعته
فـاأللوهية الِت يستحقها هللا هي إفراد هللا ابلعبادة والطاعة، فاإلله هو )املعبود  

 .(5) (املطاع
قال هللا  ، فهذه هي حقيقة دين اإلسالم، وهو االستسالم له وحده -3 

]ِإْذ قَاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم ۖ  : ميان إبراهيم عليه السالمممثال إبلخضوع لموجًها الناس  تعاىل
]َربـانَا : آيةتفسري ، يقول ابن جرير يف {١3١: }البقرةقَاَل َأْسَلْمُت لَِربِ  اْلَعاَلِمنَي[
:  ، )يعنيان بذلك{١2٨: }البقرةُذر ِياِتنَا أُماًة مُّْسِلَمًة لاَك[َواْجَعْلنَا ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمن 

واجعلنا مستسلمني ألمرك، خاضعني لطاعتك، ال نشرك معك يف الطاعة شيئًا سواك  
 ، فاإلسالم هو االستسالم هلل، واخلضوع له يف العبادة والطاعة(6)(وال يف عبادة غريك

 : اخلروج عن هذين األصلنيوما كان شرك املشركني إال عن  -٤
 . وأشركوا معه غريه يف العبادةفهم عبدوا غري الله •

 
 (. 2٤٩/ ١٠): جمموع الفتاوى (١) 
 (. 3٠٨/ ٧تفسري ابن جرير ) (2) 
 (. 2٧٤-2٧١/ 3): لسان العرب (3) 
 (. ٨2/ ٤( و )١٧2/ ٧) : (، وأضواء البيان١١5/ ١٠( و )23/23): راجع ابن جرير يف  (٤) 
 (. 2٩٤/ ١٠): جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم (5) 
 (. 553/ ١): ابن جرير(٦) 
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وخضعوا لغري هللا فصرفوا لغريه الطاعة كما اَتذ النصارى واليهود  •
أحبارهم ورهباهنم أراباًب من دون هللا، وجعلوهم أنداًدا ُيبوهنم كـحب  

 هللا.
َوالاِذيَن  ]: هللا تعاىل، وهو طاغوت، قال فعبادة غري هللا هو من الشرك -5

، والشرك  { ١٧: }الزمر…[اْجتَـنَـُبوا الطااُغوَت أَن يـَْعُبُدوَها َوأاََنبُوا ِإىَل اَّللاِ هَلُُم اْلُبْشَرىَٰ 
ابهلل والطاغوت ليس منحصرًا يف ابب إشراكه يف العبادة، فطاعة غري هللا طاغوت  

َكَفُروا يـَُقاتُِلوَن يِف َسِبيِل الطااُغوِت فـََقاتُِلوا أَْولِيَاَء  َوالاِذيَن  ]: قال هللا تعاىل؛ وشرك
الة تتضمن الطاعة والنصرة واحلب،  االشيطان مو  فمواالة، {٧٦: }النساء..[الشاْيطَانِ 

ُْم آَمُنوا مبَِ ]: قال هللا تعاىل؛ والتحاكم لغريه شرك وطاغوت ا  أمََلْ تـََر ِإىَل الاِذيَن يـَْزُعُموَن أهنا
أُنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُنزَِل ِمن قـَْبِلَك يُرِيُدوَن أَن يـََتَحاَكُموا ِإىَل الطااُغوِت َوَقْد أُِمُروا أَن َيْكُفُروا 

 . {٦٠: }النساء[..ِبهِ 
  اتيعر فأمر هللا الناس أن يكفروا ابلطاغوت، عبادة واحتكاًما وطاعة، وما التش

الوضعية الِت َتالف شرع هللا عن الطاغوت ببعيد، بل هي عينه هبيئة جديدة ومسمى  
 آخر. 
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 مالءمة التشريع اإلهلي للنفس البشرية:  الفصل الثالث
 :  ولبيان ذلك نقسم الفصل لقسمني

 : حقيقة النفس اإلنسانية وما ُفطرت عليه: أوال ❖
يعلمها  التشريع ما أُنزل إال ملصاحل البشر وإدارة شؤوهنم، وابلضرورة أن خالقهم ف

 ألنه أدرى مبا خلق وصور. ؛ أكثر منهم
كما عرب عنها  -أهنا : ، أيوطبيعة النفس اإلنسانية قائمة على اهلم واحلرث

ُخلقت بعلٍة غائية )وهي اإلرادة(، وعلة فاعلية )وهي احلركة  -ابن تيمية
أحب األمساء إىل هللا  ": بقوله صلى هللا عليه وسلم ،وكما أشار هلا رسول هللا (1)(والعمل

ألهنما يعربان عن  ؛ ، ومها أصدق األمساء(2) "عبدهللا وعبدالرمحن، وأصدقها حارث ومهام
حقيقة النفس البشرية، فإن كل إنسان متحرك ابإلرادة، ويرتتب على إرادته حركته  

 .(3)ينفك أي إنسان عن حقيقة هذين االمسنيوكسبه، فال 
واإلنسان مفطور على االجتماع، فهو مدين بطبعه، البد من أانس حوله،  

 : وألجل ذلك كله كانت حاجته لتشريع إهلي أمر يف غاية الضرورة ألنه
يف مهه وحرثه حمتاج لإلصالح، ال اإلفساد وال اإلضرار بنفسه، فال بد له   -١
 ملعرفة ما يفسده وما يصلحه.من طريق 
ومبا أنه اجتماعي ال يعيش وحده، ُيتاجون َجيًعا إىل قانون وضابط   -2

وألن عقول البشر خمتلفة متفاوتة، ال يتفقون على  ؛ جيتمعون إليه للتحاكم فيما بينهم
ون يف اإلدراك والتصور واحلكمة، يرى أحدهم ما ال يراه اآلخر، احتيج إىل  فشيء، خمتل

 ي حاكم يفصل بني كل البشر وأهوائهم. شرع إهل
، فكما أن هللا ميز فالعقل البشري والفطرة كالمها قابل للقصور والفساد

جعل هلما حدوًدا، فالعقل مهما أدرك سيظل   -العقل والفطرة-البشر هباتني اخلصلتني 

 
 (. ١٩٤/ ١٠جمموع الفتاوى ) (١) 
 (. 3٠3: )صأللباين يف صحيح األدب املفرد (، وصححه ٤٩2٩أخرجه أبو داود )(2) 
 (. 2٤٠/ 2زاد املعاد ) (3) 
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قاصرًا كأي آلة خلقها هللا، والفطرة كذلك قد تلوث كما يف حديث النِب حسب ما  
ه، فقد يتهود أو يتنصر تبًعا ملا عليه أهله وجمتمعه، وقد ترض له اإلنسان من خلطيتع

؛  جيمع أسوأ اخلصال وأقذرها من جمتمعه الذي عاش فيه ولو أَجع البشر على فسادها
 ذلك ألن البشر انقص، كذا عقله وكذا فطرته. 

بعض  ، وال يدرك يف وال يدرك العقل البشري وحده حسن األفعال أو قبحها
ذلك ألن بعض ما ُيسبه خريًا أو صوااًب قد  ؛ األحوال ما املصلحة يف فعل كذا أو كذا

يكون يف ابطنه شرًا وفساًدا، وال يظهر ذلك إال بعد مرور الزمن عليه، فيحسب أنه  
 ُيسن الصنع مث يفاجئ أنه ضيع ما فات بسبب قصور عقله.
ة العرب واإلحلاد، وكما يدرك ذلك حىت أساتذة القانون املعاصر، وحىت فالسف 

أن اإلنسان )حيوان ُيتاج إىل سيد(، وأن اإلنسان )ال ميكن أن  : عرب إميانويل كانت
  الدين ، ويقول وحيد(1)يصنع شيئًا مستقيًما، فكيف يستقيم الظل والعود األعوج؟

أي أن   ،)لقد وصفوا يف القرن العشرين دراسة القانون أبهنا اهلندسة االجتماعية: خان
 اء القانون سيتمكنون من وضع قوانني اثبتة لإلنسان كالِت يضعها املهندس آلالته.. خرب 

وقد  ،لكن خرباء القانون قد أخفقوا يف التوصل إىل معيار ما متفق عليه للقانون البشري
القانون  : وصل بنا األمر يف النصف اآلخر لقرننا هذا أن طالعتنا كتب حتمل عنواان مثل

نفسه! إن علم القانون يعرتف اآلن بعد حبث طويل أنه ليس إبمكان يبحث عن 
إن حدودان البيولوجية والعقلية تقف يف طريقنا   .اإلنسان البحث عن قانون احلياة

وقد اعرتف عامل القانون املعروف »جورج هوايت کروس ابتون« أن  ،بطريقة قطعية
هو االعرتاف ابلوحي السماوي  : نالسبيل الوحيد للوصول إىل معايري متفق عليها للقانو 

 .(2)قانوان(
 
 

 
 (. 2٨٨، 2٨٧: )صالتاريخ العام لكانت، ترَجة د.عبدالرمحن بدوي ضمن كتابه )النقد التارخيي(  (١) 
 (.3٠5: )ص حبث عن وجوب تطبيق الشريعة، جبامعة اإلمام سعود  (2) 
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 :  مقاصد التشريع اإلسالمي: ااثني ❖

 :  بُنيت مقاصد الشريعة على مقصدين رئيسيني
 حتقيق العبودية هلل.  -١
 اعتبار مصاحل الدنيا مبآالهتا يف اآلخرة.  -2

  ايسد حاجته  هم وحرث وال بد هلا من مراد تملا كانت الطبيعة البشرية ذا
  اويوصله  ا، وال بد له من طريقة تلتزم هبا ما حتبه وتدفع ما يضرهاويكون منتهى إراداهت

بعكس ما تراه بعض  جاء الشرع اإلهلي هبذين األمرين على وجه الكمال، ا، إىل مراده
الطوائف من الفالسفة قدميًا وحنوه حديثًا أن الشرع مل َيت إال لسياسة مصاحل الناس 

ة، وإقامة العدل بينهم، )فال َيمرون فيها ابلتوحيد، وهو عبادة هللا وحده، وال  الدنيوي
ابلعمل للدار اآلخرة، وال ينهون فيها عن الشرك، بل َيمرون فيها ابلعدل والصدق 
والوفاء وحنوه من األمور الِت ال تصح مصلحة احلياة الدنيا إال هبا، ويشرعون التأله  

 .(1) (للمشركني واملخلصني
، فإن هللا أنزل الكتاب من أجل حتقيق  وهو حتقيق العبودية هلل: أما املقصد األولف

نَس ِإالا   ]: ذلك كما تبني سالًفا، وجنمل يف قوله تعاىل َوَما َخَلْقُت اجلِْنا َواإْلِ
، والعبادة يشملها الطاعة واخلضوع فيما أمر هللا وهنى عنه، {5٦: }الذارًيت[لِيَـْعُبُدونِ 

لزم ذلك  ؛ واإلنسان جمبول على اخلضوع هلل وطاعته مفطور عليه، وحمتاج ملن يرشده ويهديه
تشريع الشارع أمورًا وجب على اإلنسان اجتناهبا ملصلحته، أو التزامها ملصلحته، فهناك رابط  

 وثيق بني اخلضوع هلل وطاعته فيما أمر، وبني مصلحة العبد يف الدنيا واآلخرة. 
صلى هللا عليه  العبودية وقلة اإلميان، قال رسول هللا  ه حقيقة نقصوكل احنراف فسبب

 .(2)"ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن…": وسلم

 
 (.١١٤/ 3جمموع الفتاوى ): شيخ اإلسالم ابن تيمية (١) 
 (.2٤٧5البخاري ) أخرجه(2) 
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، فهو أن الشريعة وهو اعتبار مصاحل الدنيا مبآالهتا يف اآلخرة: وأما املقصد الثاين
ويعتربون مصلحة البشر الدنيوية الزائلة مع مصلحتهم األخروية والشارع ُيبون اخلري للناس، 

األبدية، بعكس ما عليه العقل البشري، والتشريع الوضعي الذي ال ينظر إال ملصلحة اإلنسان 
 الدنيا، ورغباته الزائلة وشهواته الفانية. 
الشرع إمنا )أحكام السياسة الِت مصدرها العقل وليس : -يقول ابن خلدون ـ رمحه هللا 

نـْيَا َوُهْم َعِن اآْلِخرَِة ُهْم  ]،تطلع على مصاحل الدنيا فقط يـَْعَلُموَن ظَاِهرًا مِ َن احْلَيَاِة الدُّ
. ومقصود الشارع ابلن اس صالح آخرهتم، فوجب مبقتضى الشرائع محل [٧: ]الروم[َغاِفُلونَ 

 .(1)(الكافة على األحكام الشرعية يف أحوال دنياهم وآخرهتم
العظيمان مها فرق ما بني التشريع اإلهلي والتشريع الوضعي يف كل   فهذان املقصدان

لكن ؛ وهبما يظهر امتناع تبوِأ اإلنسان مقعد التشريع وأنه حق خالص هلل؛ زمان ومكان
نظرة الفكر الغريب للتشريع أنه جمرد تنظيم احلياة الدنيا وضبطه سوغ هلم ذلك ما سوغ  

  وأدخلوا تشريعاهتم إىل بلدان املسلمني! وغرروا به بعض املسلمني 
  

 
 (. 5٦٦، 5٦5: )صمقدمة ابن خلدون  (١) 
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 الثاني الباب 

 . اتريخ التشريع الوضعي، وفلسفته املعاصرة
 

 : ويشتمل على

  مراحلل التشللللريع الوضللللعي   :  الفصللللل األول
 .وتاريخه

 سبل التشلغة ال هع  لأل اين ال هعنيل :  األلل:  وفيهتمهيد وة ةة مباحث
رررررررع : الثوينت ل لاملُحلبل رررررررلغة ال هر ررررررررل رو األ اين لالتشر رررررررنيل : الثولثت ل قصة ال ر الكنسر

 الن لا نيل لالتشلغة ال هع .

 فلسفة التشريع الوضعي املعاصر:  الفصل الثاين . 

 .الث رة الفل سنيل ليو  تجت عن و ي، يدارس بكلغل لبرسفنيل:  وفيه

 أسس التشريع الوضعي املعاصر:  الفصل الثالث . 

التشرررلغة ال هرررع  املعونرررلت ليو  ت  ع،    موقوم عرني   ،األسررروسرررو الصغشرررل  :  وفيه
 .اختوذ  صغ، األسوسو
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 .اتريخ التشريع الوضعي، وفلسفته املعاصرة:  الثاين الباب  
 .مراحل التشريع الوضعي واترخيه:  الفصل األول

االستقالل عن الوحي أو االستغناء عنه،وسن القوانني  : التشريع الوضعي هو
ألنه من وضع البشر، ويستوي يف ذلك أن يكون من ؛ ، ومسي ابلوضعيواألحكام اليت ختالفه

 العقل البشري احملض، أو من دين وثين أو دين حمرف، ذلك ألن كلهم مستقلون عن الوحي.

 : مراحل التشريع الوضعي ❖

نسبة التشريع الوضعي إلى األديان الوضعية التي يدين بها  : المرحلة األولى

 أهلها.

كانت بداية التشريع الوضعي يف األمم القدمية ينسب إىل دينها، ويدعي واضعوا  
األحكام والتشريعات أهنا مستمدة من هللا أو اآلهلة الِت يعبدوهنا، وامللك أو الكاهن أو احلاكم  

 :  منهاو هو من يقدر للوصول إىل هللا واستمداد التشريعات منه، 
 تشريع محورايب.  -1

ليون يعتقدون أن امللك انئب اآلهلة على األرض، فكانت تشريعات محورايب  كان الباب
ألهنا ممتدة منه كما هو منقوش يف  ؛ هلا قداسة كقداسة اآلهلة -مسادس ملوك اببل وأشهره-

)أان محورايب حمبوب اآلهلة، أرسلين اإلله مردوخ لوضع القوانني وحتقيق العدالة  : احلجارة القدمية
 .(1)الذي أهداين اإلله مشس هذه القواننيبني الناس، أان 

 تشريع مانو.  -2
، وكان يطلقه قدماء اهلنود على امللوك السبعة املؤهلني  ( فرعون)(هو لقب كلقبمانو)

الذين حكموا العامل، ويعتقدون من خالل هذا التشريع أن امللك األول من امللوك السبعة أوحي  
والذي أبلغ التشريعات للكهنة للعمل به وتطبيقه، وهذه التشريعات  ،إليه من قبل اإلله )براهم(

 :  طبقات ةأربع إىلقسمت اجملتمع 
 

 (. ١١3: )صالشرائع العراقية القدمية (١) 
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 . طبقة الكهنة الربامهة .١
 .طبقة األمراء واحملاربني .2
 .طبقة التجار .3
 . طبقة العمال .٤

 .(1)وما سوى ذلك فهم منبوذون ومن أهل النجاسة ُيرم ملسهم واالتصال هبم
 الفراعنة.تشريع  -3

ولذلك كان يُعطى نوًعا  ؛ كان املصريون يعتقدون أن اآلهلة متحدة أومتجسدة يف امللوك
من القداسة بل القداسة الكاملة، فكان هو حاكم الناس ومالك الناس واألرض يتصرف هبم 

 كيفما شاء. 
 العرب.  -4

أما العرب فكانوا َيخذون تشريعات يف اجلاهلية من الكهان والكرباء والسادةوأصحاب  
 ]: قال هللا تعاىلالوجاهة واملال والسلطان، وكانوا َيخذوهنا من شركائهم شياطني اإلنس واجلن، 

 -، قال السدي { ١٦5: }البقرة[اَّللاِ َوِمَن النااِس َمن يـَتاِخُذ ِمن ُدوِن اَّللاِ أَنَداًدا ُيُِبُّوهَنُْم َكُحبِ  
 .(2) ()األنداد هم ساداهتم الذين كانوا يطيعوهنم كما يطيعون هللا: -رمحه هللا 

 قطع الصلة بين التشريع الوضعي والقداسة الدينية. : المرحلة الثانية

،وغلبت  الطبيعيةبدأ األمر يف اليوانن، حينما اجته فالسفتهم لدراسة الطبيعة والظواهر 
)اخضعوا كل  ومن مث للظواهر الطبيعية،  عليهم الفلسفة العقلية وأصبحت هي السمة الغالبة

 .(3) (شيء للعقل
 :  ـومنهاواهتموا ابلتشريعات وضبطها، حسب مدارسهم املختلفة الِت ظهرت حينها 

 شككوا يف كل شيء، وقالوا بنسبية األخالق. حيث، ةفسطائيو الس •
 : ، ومنهممدارس مشاهري فالسفة اليوانن •

 
 اتريخ أدًين اهلند الكربى، د.أمحد شلِب.  (١) 
 سبق َترجيه، تفسري ابن جرير.  (2) 
 (. ٨: )صقصة الفلسفة  (3) 
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)اجلمهورية(، )حوار  : أفالطون، الذي حبث موضوع التشريع يف كتابيه .١
 القوانني(. 

الذي كان له دور ابرز، وألف كتابه )السياسة(، وغريها من   أرسطو .2
 املدارس.

التشريعات اليت حصلت يف    الوضعية يف تلك احلقبةومن أشهر تلك التشريعات 
 :  منطقتني

 :  ومنها   يف أثينا  •

 جمموعة دراكون.  -1
كانت السلطة يف يد األشراف، ويشرعون ويستبدون ابسم اآلهلة الِت يزعمون أن 

عادلة وسن   تشريعاتالتشريع صادر منها، فثار عامة الناس على ذلك، وطالبوا بوضع 
حقوقهم وحفظ عاداهتم وتقاليدهم، واختري لذلك ستة رجال، وانتهى األمر إىل  تحفظ تشريعات

ألن تلك  ؛ دراكون الذي َجع األعراف والعادات ودوهنا، والذي كانت تعتربه اليوانن جرمية
 النصوص مقدسة ال جيوز املس هبا، فكان ذلك حجر األساس وبدايته.

 جمموعة صولون.  -2
اجة إىل تشريع جديد ُيمي  حلالبالد وشعر ابكان صولون من األشراف، وطاف 

حقوقهم ويطبق العدالة يف البالد، فجعل للشعب حرية االختيار واملشاركة مع السلطة  
التشريعية، وحق اختيار القضاة، فكان الشعب )هو الذي يصنع القانون وخيضع له طائًعا 

 .(1)خمتارًا
املؤرخون يف اتريخ التشريع الوضعي  وتشريع صولون هو قفزة كبرية كما يعتربه 

ذلك ألنه مل يعتمد فيه على أي نظام ديين أو عادات مقدسة وحنوه، بل جعل  ؛ وأمناط تطوره
 . (2) اجملال مفتوًحا حلرية اختيار العقل البشري ما يناسبه

 
 (. ٨5/ ٨2كتاب السياسة آلرسطو )  (١) 
 (. ٨3-٨2اتريخ القانون ): زهدي يكن (2) 
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 :  ومنها   يف روما  •

 : األلواح االثين عشر -1
الذي يصدر من الكهان والذي بدوره  كان التشريع الروماين مستمد من الكهنوت 

 مستمد من اآلهلة، وهم وحدهم من يعرفون الصواب من اخلطأ واخلري من الشر.
حلقة الوصل بني اليوانن هو )شيشرون( مث انتقلت أفكار اليوانن الفلسفية إىل روما، و

ة اليوانن  درس الفلسفة يف اليوانن وتعلم على يد أساتذهتا، وكان متأثرًا بفالسف حيث؛ وروما
وأفالطون، وبدأ بنشر أفكاره يف روما حىت وصل إىل فقهاء روما واضعي   أرسطووحتديًدا 

التشريع الوضعي عندما اثر الناس على األشراف والكهان وطالبوا بوضع تشريع جديد، فظهر  
تشريع األلواح االثين عشر الذي انقلب متاًما على التشريعات القدمية، وحنى سلطة الكهان 

 استهم. وقد
 وجعل النصوص املقدسة قابلة للتغري واملراجعة والنقد حسب ما تقتضيه املصاحل.

 مدونة جوستنيان. -2
توسعت رقعة روما، وسيطرت على أجزاء كثرية من العامل منها مصر وغريها، وتضاربت 

القوانني بسبب ذلك التوسع اهلائل، فأعاد اإلمرباطور جوستنيان ما كانت عليه روما القدمية، 
إىل القرن التاسع امليالدي إىل أن انتهى يف املرحلة الثالثة من   احلكم به استمر وقدوحكم بذلك 

 التشريع الوضعي الذي يلي هاته املرحلة. اتريخ
 دور الكنيسة النصرانية يف التشريع الوضعي. : المرحلة الثالثة  

ابملسيحية احلقة، وكما هي آية هللا تعرض أهل   -عليه السالم-أرسل هللا املسيح عيسى 
أحناء العامل،  فة ااحلق إىل الظلم والعدوان والطغيان من الدولة الرومانية، وانتشرت املسيحية يف ك

حىت وصلت إىل حد الصراع بني األدًين األخرى يف عهد الدولة الرومانية، واستمر االضطهاد 
 حىت اعتنق )قسطنطني( ملك الدولة الرومانية الدًينة املسيحية. 

يكن اعتناق قسطنطني هلا عن اقتناع هبا، وإمنا هي ملصلحته الدنيوية بعد أن  ومل 
، وكان أول تنازل عن املسيحية احلقة بعد أن  ريعة السيد املسيحساد الصراع بني الوثنية وش
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َجع قسطنطني أرابب الكنيسة وجعلهم يوفقون بني املسيحية والوثنية، فكان هذا مدخل 
 .(1) (التحريف، وكان الرابط بينهم هو )املصلحة الدنيوية، وإن كانت مصلحة اإلمرباطور أرجح

 :  وغريها من األداين نتج عنه مرحلتنيوهذا التوفيق بني املسيحية 
، ونسبوا للسيد املسيح  التنازل عن الشريعة من أجل املصلحة الشخصية: األوىل

أقوااًل َتالف ما أنزله هللا عليه كـ)أعط ما لقيصر لقيصر، وما هلل هلل(، فكان هذا نواة أول نظرية 
 املباشر. نظرية احلق اإلهلي : كنسية لإلمرباطور وهي

تعتمد هذه النظرية على العقائد القدمية كمدونة جوستنيان، بل إن الكنيسة أقرت تلك  
)فلتخضع كل نفس  : املدونة ومت العمل هبا بل وتشريعها ابسم املسيحية، يقول القديس بولس

للسلطات العليا، فما السلطان إال هللا، والسلطات القائمة على األرض إمنا هي أمره، فمن 
، فاحلاكم  (2)(السلطات فقد عصى هللا، واحلاكم ليس إال رسول هللا ليعمل الناس اخلرييعص 

 ألن هللا اختاره ليعرب عنه.؛ صار معربًا عن هللا، وأحكامه تشريع مقدس ال ميكن خرقه
الكهنوت الكنسي الذي فرضته الكنيسة على الناس من صكوك  : الثانية

وما إىل ذلك من اخلرافات القدمية الِت ضمنوها يف الدين ، الغفرانوالتوسط بني الناس وهللا
 املسيحي.

وبعد زمن استطاعت الكنيسة التغلغل داخل الدولة الرومانية، وفرضت كهنوهتا حىت  
على احلكام أنفسهم، وأسقطت النظرية القدمية الِت شرعتها )نظرية احلق اإلهلي املباشر(،  

ملباشر، والِت ترى أن على السلطان أن يتلقى األوامر واعتمدت على نظرية احلق اإلهلي الغري ا
ألن )هللا مصدر السلطات، خلق السلطة الدينية والزمنية وأودعها للبااب، فهو  ؛ من البااب

، ومتسك األابطرة ابلنظرية القدمية، وصارت الدولة يف شد (3) صاحب الوالية الدينية والسياسية(
وجذب بني كل األطراف حىت وصلت إىل امللك لويس اخلامس عشر، الذي اعتمد النظرية 

 
 (.٦١العلمانية ) (١) 
 (. 2٦5/ 2تطوير الفكر السياسي، جورج سباين ) (2) 
 (.2٤٦اتريخ الفكر السياسي ) (3) 
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)مل يتلق امللك إال من هللا، والتشريع هو خاص بنا وحدان ال يشاركنا  : األوىل وعرب عن ذلك أبنه
 .(1) (فيه أحد، وال خنضع فيه ألحد

 احلديث اليوم، وهو ما نتناوله يف الفصل القادم.  العصرهذا الوضع قائًما إىل وظل 
  

 
 (. ١2٦النظم السياسية لـ ثروت بدوي، ) (١) 
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 .فلسفة التشريع الوضعي املعاصر:  الفصل الثاين 
وصل الطغيان الكنسي أقصى مداه يف كل مناحي احلياة، وكان هذا الطغيان هو  

وعلى الثوابت والسلطات  املسمار األول يف نعشها وهي البذرة املكونة للثورة على الدين بل 
أيقن و فأشعلت الثورة الفرنسية حينها واثروا على الكنيسة وعلى السلطة احلاكمة ابلكلية،

الشعب أنه البد من فصل الدين املسيحي عن السلطات والتشريع، بل استبعاد الدين عن كل 
الذي مارتن لوثر وكان من قواد الثورة بعض رجال الكنيسة نفسها والذين من أشهرمه ؛ أمور احلياة

، مث أصبحت فرقة اثلثة يف النصرانية مضاهية  املسيحي يتيار اإلصالحانشق بعد قيامه ال
 الربوتستانت.  للكاثوليك واألرثوذكس وهي طائفة

ملا َتلت أورواب عن الدين واستغنت عنه افتقرت إىل بديل فحاولت سد هذا الفراغ و 
 : منهاو فلسفات يف تكوين التشريع الوضعي واالستدالل له، ابللجوء إىل بعض ال

 فلسفة العقد االجتماعي.  ❖
أن حياة اإلنسان كانت فردية، : وخالصتهامرت هذه الفلسفة بعدة مراحل وأفكار، 

وكانت حياة كل فرد هي احلرية املطلقة، فلما اجتمع الناس تعارضت احلرًيت الشخصية مع  
تون وخمتلفون يف التفكري والعقل والعادات، فكان البد أن يتنازل  ذلك ألن البشر متفاو ؛ بعضها

 كل فرد عن جزء من حريته ليتكون عقد اجتماعي عام لصاحل كل األفراد. 
، الذي يرى أن جان جاك روسوواملعتمد منها اليوم هي مرحلتها األخرية وهي مرحلة

إال اخلري، لكن حني االجتماع انقلب  األصل يف اإلنسان )الفردية(، وأنه ُخلق طيبًا، وال يريد 
طبعه للشر، )وكل ما نقدر على صنعه هو أن نقيم حكومة عادلة، وأن يتنازل كل فرد عن جزء 
من حقوقه األاننية والفردانية، والكل يكون بذلك متساوًًي يف القانون، إذ أن القانون هو إرادة  

 .(1)(الكل
الفرنسية حىت أن بعضهم عرب عن كتاب  فهذه هي الفلسفة الِت قامت عليها الثورة 

 . (إجنيل الثورة الفرنسية ـ))العقد االجتماعي( لروسو ب
 

 (. ١٩٦-١٩5اتريخ الفلسفة احلديثة ): يوسف كرم (١) 
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ألهنا رسخت مبدأ حكم ؛ فكانت هذه الفلسفة هي األساس ملبادئ قيام الدميوقراطية
ال جيوز أنه الشعب بنفسه، واخلضوع لرأي األغلبية يف االقرتاع الشعِب، والسيادة للشعب، و 

 أن ميارس سلطة على الشعب أبكمله وحنوها.  لقسم من الشعب

 الفلسفة الوضعية التجريبية.  ❖
بسبب تفكك املفاهيم وعدم وجود  ؛ ظهرت هذه الفلسفة يف مرحلة ما بعد الثورة

 . ضابط عام متفق عليه ملعاجلة القضاًي
 :  مها وكان أبرز منظري هذه الفلسفة

 . أوجست كونت •
 إميل دوركامي. •

 : هذه الفلسفة كاآليت متثل أسساليت  املركزيةواحملاور 
إذا البد هلم من تشريع متغري  ؛ بل يف تغري دائم البشر ليس هلم طبيعة اثبتة -١

حسب مصاحلهم، وكلما )تطور فكر اإلنسان، وأدرك حقائق الكون، تطورت معه شؤون  
 .(1) (االجتماع والسياسة واالقتصاد والتشريع واألخالق

اإلنسان مر مبراحل تطور هبا عقله، وملا تطور عقله وجب عليه )كونت( يزعم أن و
 :  إمهال هذه املراحل واعتماد ما يناسبه، واملراحل هي

 حيث آمن فيها إبله يدبر الكون.: املرحلة الالهوتية •
حيث تصور فيها الكون يسري مبوجب علل ذاتية ابطنة : املرحلة امليتافيزيقية •

 فيه. 
وهي الِت يتعامل فيها اإلنسان مع  : -الِت حنن فيها  - املرحلة الوضعية •

 الظواهر بشكل مادي دون جتاوز ملا وراء ذلك.
واإلميان به وتنحية ما سواه، )فإن   اعتماد املصدر احلسي املادي يف كل اجملاالت -2

، فبدأ االعتماد (2)(أكرب وأشرف وسيلة لدفع العلم حنو التقدم هو جعل العامل يف إطار التجربة

 
 (. ١٤: )صغرائب النظم والعادات  (١) 
 (. 5٠: )صعن منهج البحث االجتماعي  (2) 
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بدأ هبا الفيلسوف ديفيد  حيث دخلوه يف العلوم االجتماعية واإلنسانيةوأاحلسي يف كل العلوم 
هيوم، وعلى ذلك اعتمدت الفلسفة الوضعية التجريبية يف أحكامها وقوانينها، ومُسيت ابلوضعية  

 ألهنا قائمة فعاًل ابلتجربة والبحث. 

 . التارخيية املدرسة التارخيية، أو الفلسفة ❖
 : فلسفتنيضمن توت

 :  منهج التفسير المادي للتاريخ: أوًل 

تبناه ماركس وتياره االشرتاكي الشيوعي، وكان منظره ماركس وصديقه إجنلز، ويقوم 
وهو سبب   املادة، وهو ما نشأ منه اإلنسان: أساس هذا املنهج على أن نشأة الكون وأصله هي

فكل ما  ؛ فاالرتقاء ابالقتصاد والشأن االقتصادي هو الدافع األول لرقي اجملتمع ،تغريه ورقيه
، والنفسية وغريهااالجتماعية  كلها   احلياة جوانب نعكس علىاادية هاملظروف يفاإلنسان  ترقى

 وتتغري كل العالقات االجتماعية تبًعا هلذا التغري املادي.
 المدرسة الغائية. : ثانيًا 

لنفسها فهي الِت َتلق تشريعاهتا   أن التشريع هو نتاج كل بيئة ترى هذه املدرسة
)ألنه تعبري مباشر آِل عن الضمري اجلماعي الوطين، ؛ أفضل تشريع هو العرف نفسهف، لنفسها

ودور املشرع ما هو إال تسجيل ملضمون ضمري اجلماعة، ورصد تطوره عرب الزمن، ال خلق  
 .(1)(قانون فالقانون خيلق نفسه

أبن تطور  عدل اهرنج حيث ؛ وقد مت تعديل هذه األفكار من قبل أهل املدرسة أنفسهم
 التشريع مرده إىل اإلرادة اإلنسانية الواعية ال القوى اخلفية الالشعورية الِت تتفاعل مع اجملتمع. 

 وهلذه الفلسفة دور مهم يف وصل القانون ابلبيئة اليت حيكمها.
 
 

 
 (. ١52أصول القانون ): انظرهو قول سافيين،  (١) 
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 . العامليةفلسفة اإلنسانية   ❖
الكنيسة  وحاربتظهرت اإلنسانية العاملية لتصحيح الفلسفات املعاصرة الِت قبلها، 

 .هدر إنسانية اإلنسانحبجة  ة أيضاوالفلسفات املعاصر 
كي يصلوا إىل نظام  ؛  وهتدف اإلنسانية العاملية إىل الوصول لألصول املشرتكة لإلنسانية

، ومت على ذلك الفكر إنشاء دعوات وفلسفات، ينعم فيه اإلنسان إبنسانيته ويعم السالم واحد
 :  منها

 :  وحدة األديان -١

دين موحد جيمع اليهود والنصارى : إىل الدين اإلبراهيمي، ويقصد به فهم دعوا
إبراهيم عليه  إذ أن كلهم يرجعون إىل ؛ عليه السالم ، ومسي ابإلبراهيمي نسبة إلبراهيمواملسلمني

وأقام معهًدا لذلك مساه  ؛ السالم، وجدد هذه الدعوة الفيلسوف الفرنسي )روجيه جارودي(
 )معهد حوار احلضارات(. 

 : توحيد الثقافات  -٢

وهي دعوة حتاول مزج الثقافات واخلروج بثقافة واحدة مشرتكة، كما تفعل منظمة  
ألمر حماولة لطمس ثقافات الشعوب  ، ولكنها يف حقيقة االيونسكو التابعة لألمم املتحدة

 .واستبداهلا بثقافة األقوى
واحلاصل أن كل هذه الدعوات هدامة، ولن تقدر على َجع الناس مادامت بعيدة عن  

 منهج هللا القومي الذي يلم الشمل وجيمع البشر على انموس واحد. 
كل فلسفة نظرت إىل أمر التشريع من زاويتها اخلاصة وأغفلت الزواًي    أن: واخلالصة

يستمد أحكامه منالعديد  التشريع الوضعي  األخرى، وقام االجتاه احلديث اليوم على أن
ويقوم العقل ابلرتجيح بينها واختيار  عوامل االقتصادية، والسياسية، والتارخيية، والدينية،  منال

الحظ أن كل هذه الفلسفات مع اختالفها إال أهنم انطلقوا من  ، واملُ العامل الذي يناسبه
 : مبدأين اثنني
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 :  المادية الغالية:  األول

عدم االعرتاف ابهلل والوحي والدين وكل ما هو غري ملموس، أو يف أحسن  وهو يستلزم 
ى  ، وعليرهأن هللا خلق هذا العامل وجعل فيه قوة تد: أياألحوال االعتقاد ابلقوة املودعة، 

 اإلنسان أن يشرع لنفسه ما يناسب طبيعة هذا العامل ليتماشى معه. 
 :  العقالنية المجردة:  الثاين

 والِت تعتمد على العقل وفقط بال أي عامل مساعد، مع إنكار كل شيء سوى العقل. 
 : مما أييت ونتج عن ذلك ما هو مشاهد يف الواقع

حدود، والبشر انقص ال يدرك الكمال  ذلك ألن العقل قاصر له ؛ انتفاء العدل -1
وال العدل املطلق، فعدله الظاهر قد يتخلله ظلم ابطن، بعكس التشريع اإلهلي والعدل اإلهلي 
الكامل ظاهرًا وابطنًا، وأن اإلنسان )ال ميكن أن يصنع شيئًا مستقيًما، فكيف يستقيم الظل 

 .(1) والعود األعوج؟
، وهذا مبين على ما قبله، فإن انتفاء  املطلقة للعقل اجملردانتفاء صوابية الصحة  -2

 العدل يعين انتفاء أن يكون العقل صوااًب على اإلطالق، بل هو حباجة ملن يهذبه. 
  

 
 (. 2٨٨، 2٨٧: )صالتاريخ العام لكانت، ترَجة د.عبدالرمحن بدوي ضمن كتابه )النقد التارخيي(  (١) 
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 .أسس التشريع الوضعي املعاصر:  الفصل الثالث
 :  الفكر الغريبأساسا   ❖

 :  أساسيني، ومها منطلقنيعلى الفكر الغربييقوم 
 احلرية اإلنسانية. محاية  -١
 فصل الدين عن احلياة. -2

أن الشعب من حقه أن يقرر مصريه   ويرىفكرة الدميقراطية،  ماقامت عليه ذانوه
إال بسبب ما عاانه الشعب األورويب من   هذا حصلومليالسلطات، دون جور من  بنفسه

ويالت الكنيسة الِت نسبت نفسها زورًا لشريعة السيد املسيح، وبسبب اإلقطاعيني وامللوك، 
فقد اضطهدوا احلرية اإلنسانية أميا اضطهاد، والدين الوضعي كان سببًا يف ذلك، فنتج فكر 

أصروا على تنحية الدين ف؛ تنحية الدين بسبب ما حصل ويالت بسبب رجال الدين النصراين
بشكل عام، ليس الدين النصراين احملرف وحده، بل كل األدًين، وتبنوا يف تشريعهم بعد تنحية 

 : الدين تلك األسس السابقة، وأصلوا هلا أتصياًل فكرًًي وفلسفيًا، نسرده فيما يلي
 :  حماية الحرية اإلنسانية: أول

كن هلا مطلب إال احلرية يقبل احلكام، ومل  قامت الثورة الفرنسية على االضطهاد من
؛  ولذا كان أول ما شرعوه فصل الدين على احلياة؛ والتحرر من هذا االضطهاد السياسي والديين

 إذ أن الدين النصراين احملرف كان قاتاًل لإلنسان وحريته، وأصدرت القوانني تبًعا هلذا األساس. 
وال حدود هلا إال ابلقانون، والقانون   عمل كل شيء ال يضر ابآلخرين،: )فاحلرية هي

على فعل شيء إال إذ كان مضرًا ابجملتمع  الن ُيظر إال ما يضر اجملتمع، وال ميكن أن جيرب أحدً 
 .(1) (الذي بدوره خمالف للقانون

، وقسمت حرية فهذه هي القواعد الكلية للحرية اليت ُبين على التشريع الوضعي
 :  نيماألفراد إىل قس
 ، وهي مشاركة احلاكم يف السلطة وتقييد صالحياته.سياسيةحرية  •

 
 (. ١٧3/ ١القانون الدستوري ): أندريه هوريو (١) 
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وهي أنه جيوز للفرد التدخل يف التشريعات وأن يتأكد من أهنا ال   حرية قانونية، •
 تضر حبقوقه وحرًيته الشخصية. 

وزعم من أتثر ابلفكر الغريب من املسلمني أن هلذا الكالم أصاًل يف اإلسالم، وأن  
وعدم التفريق بني مصدر  لط يف فهم املصطلحات، بسبباخلوهذا ؛ اإلسالم سبقهم إىل ذلك

االجتهاد ف؛ التشريع وبني حقها يف تولية احلاكم وعزله وعدم التفريق بني االجتهاد والتشريع
إمنا هو رأي، و بضوابطه املعروفة املشهورة عند أهل العلم ليست تشريًعا ينقض ابجتهاد غريه، 

 منازعة هللا يف أحكامه.وليس هو التشريع حبال الذي هو 
إذ أن احلرية ؛ ولذا فصلوا بني الدين واحلياة؛ بل هذه احلرية َتالف أساس الدين أصاًل 

هي اتباع الغرائز البشرية مهما كانت مذمومة ما مل تضر أحًدا، بعكس الدين الذي َيمر 
الدنيا الفانية إىل  ابلتطهر والتخلص من الرذائل واتباع األوامر من رب الربية حىت اخلروج من 

 اجلنة العالية. 
 فصل الدين عن الحياة، واستقالل التشريع عن الدين. : ثانيًا 

نتج ذلك بسبب االضطهاد املسيحي، وخمالفة دينهم للعقل والفطرة واملعرفة كما حصل  
نظرًيته، والِت عقدت له حماكمات كنسية بسبب إميانه بدوران األرض  واضطهادهلمع جاليليو 

العقل الغريب أن )العقائد الدينية، والعلم الوضعي التجريِب ال ميكن أن   يفن إىل ذلك، فتكوا وما 
، وبسبب ذلك تكون عند العقل اجلمعي (1)(يتفقا، وال يقدر أحد التوفيق بينهما بشكل دائم

 : الغريب أن
 الدين ال ميكن أن يكون مصدرًا صحيًحا للمعرفة. -١
جامد واثبت وال يتغري مع معطيات احلياة، وخيرج بدوره  ألنه ؛ الدين غري واقعي -2

 عن اإلطار العقالين لإلنسان ألنه جامد. 
 قيوًدا دون إرادته.  االدين يقيد احلرية البشرية ويفرض عليه -3

 
 (. 3٠فلسفة كونت ): ليفي بريل (١) 
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وهكذا أصبح الدين مقيًدا يف اجملتمعات بل مفصواًل عن اجملتمع، وال توجد قيمة  
ن أو اجتماعي، فأصبحت الدولة علمانية، والتشريعات ة للدين على أي نظري سياسي كايحقيق

 إمنا ُتسن وفق أتسيس شامل جلميع املواطنني ومصاحلهم املشرتكة املنطلقة من مبدأ احلرية.
ونلخصه   -كما ذكران   -وهذا الفصل للدين عن احلياة مناقض للفطرة اإلنسانية 

 : سريًعا
الفطرية، والدين عند اإلنسان وفطرته ليس جمرد أن الدين واإلله موجود يف الغرائز  -١

لذا كانت التشريعات الوضعية القدمية تُنسب للدين واآلهلة لتربير ؛ التعبد، إمنا يف كل شيء
 مشروعيتها وليتقبلها الناس.

 أن اإلنسان ال يتجزأ، فال ميكن فصل اعتقاده ودينه عن سلوكه وحياته وممارساته. -2

 :  الوضعي املعاصرأثر تبين أسس التشريع   ❖
نتج عن اختاذ هذين األساسني )محاية احلرية اإلنسانية، فصل الدين عن احلياة(  لقد 

 : مبدأين يتأسس عليهما التشريع، ومها
 :  مبدأ سيادة األمة: أوًل 

وكان ذلك مظهرًا من مظاهر التحرر من االضطهاد السلطوي من قبل األابطرة وامللوك،  
 قبل الكنيسة ورجاهلا. واالضطهاد الديين من 

وضع القرار التشريعي والسياسي يف يد ممثل الشعب بـاسم األمة، : ومعىن هذا املبدأ
حيث يضع اإلنسان التشريع بنفسه  ؛ وغريهوأيًضا االستقالل والتحرر من كل القيود كالدين 

 دون أي سلطة خارجية أتثر عليه. 
احلرية الكاملة : ابلدميقراطي، الذي يقوم على أساسوهذا هو النظام الذي يُعرب عنه 

للبشر دون ضوابط، إال ما اتفق عليه البشر يف جتنبه، وهذا بال شك ينازع أصاًل أصياًل يف  
 الدين، أن يكون هوى الناس موافًقا للوحي واتبًعا له، ال أن يستقل عنه وأن ينازعه. 
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 التغيير والتطور. نسبية التشريعات وخضوعها لقاعدة : ثانيًا 

فما أقر اليوم ينقض غدا  ؛ قابل للتغيري كل شيء نسِبالتشريعاأتن  نسبية واملقصود ب
، فقد يكون احلق ابطاًل وقد يكون الباطل حًقا، ابختالف  جرًي وراء احلرية وإرادة األمة

 الظروف واألشخاص والزمان والعوامل.
قابل للمراجعة والتجديد،  ل شيءك  ولذلك انطلق التشريع على أنه ال شيء اثبت، وأن

وأن القانون )وليد الظروف االجتماعية، وعامل متغري بتغري تلك الظروف، وهو حصيلة التطور  
 .(1) (االجتماعي املعرب عن رأي اجلماعة

  

 
 (. 5٧، 53: )صاتريخ القانون : كنزهدي ي (١) 
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 : ويشتمل على

  السنةحقيقة اإليمان عند أهل  :  الفصل األول. 

رررررررررررنرل   اإل رون:  األلل:  وفيهه ههيهد وأعةعهة مبهاحهث :  الثروينت  ق ل أ رط السر
ررنل ررنل  لعمط الص     شرررصل  :  الثولثتأسررروس شرررب ل املألولفو أل ط السر يلا  أ ط السر

 .  اقض اإل ون عند أ ط السنل:  اللارةت  اإل ون

 مدتضهههها دواهد ألل السههههنة وا ماهة    :  الفصههههل الثاين
 . الوضعيالتشريع  

 .يسوئر أ  رل  لمت نيد لأررع:  وفيه

 حكم طاهة التشريع الوضعي ومتاةعته:  الفصل الثالث . 
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 . حكم التشريع الوضعي :  لثالثاالباب  
 . حقيقة اإلميان عند أهل السنة:  الفصل األول

 :  متهيد ❖
إن ما سبق سرده يغين عن بيان التنافر والتناقض بني اإلسالم والتشريع الوضعي، وعن 

كونه كفرًا ابإلسالم وأحكامه، فهو من خصائص هللا وحده، ومن يريد التشريع فقد انزع هللا يف  
خصائصه، ولو ُسلم أن صاحب التشريع الوضعي ال يكون منازًعا هلل إال إذا كان معتقًدا  

 ذلك، فهناك جهة أخرى يكون فيها التشريع الوضعي كفرًا، وهي اإلميان الذي هو قول وعمل،
 : ى وجهنيوذلك عل

أن اإلميان من شروطه التحاكم هللا ولدينه، فلو حتاكمنا للتشريع دونه انتفى شرط   -١
 من شروط اإلميان. 

أنه ميتنع أن يكون الشخص مؤمنًا ابلشريعة، ووجوب التحاكم إليها مث هو يتحاكم  -2
 . إىل غريها، ويشرع غريها ويدعو إليه

 .ه يف هذا الفصلعنوهذا الذي سنتحدث 
 ولتعرف احلق يف هذا الباب عليك أواًل أن تفهم ما اإلميان، وما ضده؟ 

اآلخر، واإلميان وحتقيقه هو أصل  خلفهواحد  زالاإلميان والكفر ال جيتمعان، فإذا 
أرشدوا كيفية الوصول إىل اإلميان الصحيح الذي إذا خالف أحد هذه  فهم إرسال الرسل، 

يكفر، فمن آمن أبن هللا واحد ال إله غريه، ومل يؤمن   الشروط والسبل املوصلة لإلميان الصحيح
 أن حممًدا عبده ورسوله صار كافرًا.

ولذا حدد األنبياء كلهم السبل الصحيحة املوصلة لصحة اإلميان، وحدده رسول هللا  
، وأخرب حني افرتاق (1) "عليكم بسنِت، وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي": صلى هللا عليه وسلم

 . (2) "ما عليه أان اليوم، وأصحايب": األمة ومتزق مشلها أن الناجي الذي يكون على
 

 (. ٤٦٠٧(، وأبو داود )١٧١٤5أخرجه أمحد ) (١) 
 .وصححه األلباين (2٦٤١الرتمذي )أخرجه (2) 



  

https: //www.taseel-edu.com  

 ملخص التشريع الوضعي 50

وما كان عليه   صلى هللا عليه وسلموعلى ذلك سار السلف، واتبعوا سنة نبيهم 
أصحابه، وأقاموا على ذلك األدلة واحلجج، وأوضحوها أشد اإليضاح، ومع ذلك ظهرت الفرق 

 ىت استمرت إىل يومنا هذا.املنحرفة يف عصرهم وما بعدهم ح
فظهر من هو غال يف هذا الباب وهم الوعيدية، ومن هو مفرط وهم املرجئة، وكان 

 بينهما أصل واحد مشرتك بينهم، أن )اإلميان حقيقة واحدة، إذا زال جزؤه زال كله(.
ا، وكعادة املخالف  وكان هذا الفساد بسبب فساد املنهج، وفهم النصوص فهًما سطحي  

 :  ير العقلية والنقلية، فهم وقعوا يفذللمنهج القومي يقع يف احملا
 عدم اجلمع بني األدلة.  -١
 اتباع املتشابه وعدم رده للمحكم. -2

)من قال ال إله إال هللا ومثال ذلك ما اعتمدته املرجئة يف قوهلم واستدالهلم حبديث 
كون إال  يرته، وأن النجاة ال ، وأعرضت عن ابقي النصوص الِت تثبت العمل وضرو دخل اجلنة(

ابإلميان والعمل، وكذا ابقي أهل البدع، فإهنم واقعون يف هذه املشاكل املنهجية، ونفصل يف  
 الباب ابقي إن شاء هللا.

 :  قول أهل السنة يف اإلميان.: املبحث األول  ❖
 :  منهايف نظرة خاطفة يف النصوص الشريعة، جند أن اإلميان يطلق ويراد به عدة معان،  

:  }يوسف[َوَما أَنَت مبُْؤِمٍن لانَا َوَلْو ُكناا َصاِدِقنيَ  ]: كما يف قوله تعاىل،  التصديق -١
، وليس التصديق جمرد صحة (1)(مبصدق لنا: )أي: ، قال ابن قتيبة وابن جرير وابن منده{١٧

، (2) )اإلميان هو الطمأنينة: ، قال اخلليل بن أمحدالطمأنينةالنسبة القول للقائل، وإمنا املراد به 
 فمن فسر اإلميان ابلتصديق عند أهل السنة أراد ذلك. 

ْقَت الرُّ  ]: قال هللا تعاىل، والتصديق والطمأنينةيقرهنا عمل -2   ْؤًيَ ًَي ِإبـْرَاِهيُم َقْد َصدا
ِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننيَ  ، وتصديق إبراهيم للرؤًي إمنا كان {١٠5- ١٠٤: }الصافات[ِإانا َكذََٰ

 
 (، وطالع تفسري ابن جرير لآلية، وأتويل مشكل القرآن.3٠٠/ ١): اإلميان البن منده (١) 
 (. 3٤/ ١3لسان العرب ) (2) 
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، ومن املعلوم أن اللفظ إذا ُفسر بغريه ال يكون معناه املطابقة يف املفهوم،  (1) ()ابلعمل واالمتثال
 . (2)وإمنا للمقاربة

:  ، يف قوله صلى هللا عليه وسلمقول القلب وعملهوأطلقت لفظة اإلميان وأُريد هبا  -3
كان هذا مقرواًن  ،  (3) "اإلميَاُن أْن تـُْؤِمَن ابَّللاِ وَماَلِئَكِتِه، وُكتُِبِه، وبِِلَقائِِه، وُرُسِلِه وتـُْؤِمَن ابلبَـْعثِ "

 لإلسالم. صلى هللا عليه وسلممع شرحه 
ُ لُِيِضيَع   ]: كما قال تعاىل،العمل الظاهروأطلق اإلميان وأريد به  -٤ َما َكاَن اَّللا

 .(4)صالتكم يف بيت املقدس: ، يعين{١٤3: }البقرة[ِإميَاَنُكمْ 
ُ  ]: يف قوله تعاىلكما وُأطلق وأريد به ذلك كله -5 َا اْلُمْؤِمُنوَن الاِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللا ِإمنا

الاِذيَن يُِقيُموَن   ﴾ 2﴿َوِجَلْت قـُُلوهُبُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آًَيتُُه زَاَدهْتُْم ِإميَااًن َوَعَلىَٰ َرهبِ ِْم يـَتَـوَكاُلوَن 
ُْم َدَرَجات  ِعنَد َرهبِ ِْم َوَمْغِفرَة  َورِْزق     ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحق ا أُولََِٰئكَ  ﴾ 3﴿الصااَلَة َومماا َرَزقْـنَاُهْم يُنِفُقوَن  هلا

[﴾ ٤﴿َكرمي   ، فهنا َجع األعمال الظاهرة كالصالة وحنوه، والباطنة كالتوكل  سورة األنفال{} ٍٍ
 والوجل.

)ُأخربت أن فضيل ابن عياض قرأ أول األنفال، حىت وصل إىل  : قال اإلمام أمحد
 .(5)}إن هذه اآلية َتربك أن اإلميان قول وعمل{: ، فقال[أُولََِٰئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحق ا]

، ونقل على ذلك إَجاع  يزيد وينقص؛ واتفق السلف على أن اإلميان قول وعمل
)وكان إَجاع الصحابة أن اإلميان قول وعمل ونية، وال : كثري من أهل العلم، حىت قال الشافعي

 .(6)(جيزئ واحد من الثالثة إال آبخر
)قول وعمل(، ومنهم من  : وقد اختلفوا يف التعبري عن هذه اجلملة واملراد واحد، فمنهم من قال

 
 (. ١٠2/ ١5): تفسري القرطِب (١) 
 (. ١٦ - ١٠): الفروق اللغوية أليب هالل العسكري (2) 
 (. ٨رواه مسلم رقم ) (3) 
 (.2٦٨/ ١تفسري ابن كثري ) (٤) 
 ( ٨١٨،رقم 3٧٤/ ١السنة لعبدهللا بن أمحد ) (5) 
 (. ٩٧5/ 5): شرح أصول السنة لاللكائي (٦) 
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ابجلوارح(،  )قول ابللسان، وتصديق ابلقلب، وعمل : )قول وعمل ونية(، ومنهم من قال: قال
 ن أهنم اختلفوا يف هذا الباب.اوهو خالف تنوع ال خالف تضاد، فال يظنن ظ

وهذا املذهب هو املوافق للعقل فضاًل عن نصوص الشرع، فكيف يتصور أن يؤمن  
 أحدهم ابلشرع وال يؤمن ابلعمل فيما أمر به الشارع! 

لشهادتني قبل نزول  وقد ذكر أهل العلم من السلف أن أول األمر كان جمرد اإلقرار اب
:  )إذا قال الرجل ال إله إال هللا، فهو مؤمن؟(، قال: الفرائض، قال اإلمام أمحد حينما ُسئل

 .(1)()كذا كان بدء اإلميان، مث نزلت الفرائض، الزكاة والصالة والصوم وحج البيت
اخللق كان   إىل ا رسواًل )... فإن هللا ملا بعث حممدً : ( رمحه هللا٧2٨ابن تيمية )قال 

الواجب على اخللق تصديقه فيما أخرب وطاعته فيما أمر، ومل َيمرهم حينئذ ابلصلوات اخلمس 
وال صيام شهر رمضان وال حج البيت احلرام وال حرم عليهم اخلمر والراب، وحنو ذلك، وال كان 

دتني أكثر القرآن قد نزل، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر مبا أمر به من الشها
ا اتم اإلميان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك  وتوابع ذلك كان الشخص حينئذ مؤمنً 

 .(2)(ااإلميان لو أتى به بعد اهلجرة مل يقبل منه ولو اقتصر عليه كان كافرً 

 :  أساس شبهة املخالفني ألهل السنة يف اإلميان:  املبحث الثاين ❖
إذا زال  ؛ أهنم جعلوا اإلميان شيًئا واحًدا: واملرجئة هوأصل املخالفات عند الوعيدية 

 ال يزيد وال ينقص، وأنه ال جيتمع يف العبد إميان ونفاق.  وابلتاِلبعضه زال كله، 
 واختلفوا ما بني غال ومفرط.وهذا أساس كل األقوال الِت قالوا هبا 

 :  المعتزلة والخوارج : أوًل 

اتفقوا أن الطاعات الالزمة كلها من اإلميان، فإذا ذهب منها جزء ذهب اإلميان كله، 
واتفقوا على أن صاحب الكبرية خملد يف النار، إال أهنم اختلفوا يف مسألة التكفري، فاخلوارج  

  يرونه كافرًا، أما املعتزلة فابتدعوا حكًما وهو )منزلة بني املنزلتني(.  
 

 
 (. ٩55/ رقم 3): السنة للخالل (١) 
 .5١٨ص٧جمموع الفتاوى جـ(2) 
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 :  المرجئة : ثانيا 

وذلك هرواًب مما يقوله الوعيدية واستشكااًل  ؛ اإلميان قول بال عمل: لت مرجئة الفقهاءقا
 .منهم ملا خالفته الوعيدية من النصوص الظاهرة

 .اإلميان هو املعرفة دون ما سواها من األقوال واألعمال: وقالت اجلهمية
 .ألعمالإقرار ابللسان دون ما عداه من األقوال وااإلميان : وقالت الكرامية 

 التصديق القلِب دون ما عداه من األقوال واألعمال.اإلميان هو : وقالت األشاعرة
 :  أهل السنة: ثالثا 

  اإلميان شعب كما ورد يف احلديث وأنه ليس شيئًا واحًدا وابلتاِل يرى أهل السنة أن
زوال البعض ال يعين زوال الكل ابلضرورة، وكان من أصول مذهبهم أن اإلميان يزيد وينقص، 

التبعيض يف االسم واحلكم فيكون مع الرجل بعض اإلميان ال كله، ويثبت له من حكم   وأثبتوا
 .(1) أهل اإلميان حسب ما معه

أبن اإلميان حقيقة واحدة، ال يتبعض،  -املرجئة والوعيدية  أصلأهل السنة قد أبطل و 
 : نيقاعدتب، -فإذا زال جزء منه زال الكل

 اإلميان حقيقة مركبة من شعب وأجزاء، والكفر كذلك، وتلك الشعب متفاوتة. -١
تلك الشعب تنقسم إىل ظاهر وابطن، ومن عرف ارتباط الظاهر ابلباطن زالت  -2

 .(2) عنه الشبهة

 :  مراد أهل السنة ابلعمل الذي هو شطر اإلميان: ث الثالثاملبح ❖
قول املرجئة واألقوال الفاسدة، ويستدلون بنصوص للسلف ينسب بعض أهل األهواء 

أن اإلميان قول ابللسان وعمل ابجلوارح  مبتورة ألهل العلم، واحلق أن مذهب السلف 
 .واألركان

 
 (.2٧٠/ ١٨سالم ابن تيمية )فتاوى شيخ اإل (١) 
 املصدر السابق نفسه. (2) 
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األعمال  أن و  !فقط عمل القلب: إمنا هوفزعم بعضهم أن العمل فيما يقصده السلف 
شرط كمال ال شرط صحة، وفساد الظاهر ال يدل على فساد الباطن، فمن ترك األعمال  

 الظاهرة ال يلزم منه أن ينتفي عنه اإلميان. 
القلب كما  يعمراإلميان  أن  صلبل وإن كاانألمذهب السلف واحلق أن هذا ليس 

ُقل ملاْ تـُْؤِمُنوا َولََِٰكن   قَاَلِت اأْلَْعرَاُب آَمناا ]: قال هللا تعاىلدلت عليه نصوص الكتاب والسنة، 
ميَاُن يِف قـُُلوِبُكمْ ا َأْسَلْمنَا َوَلماا يَْدُخِل قُولُو    مياناإلال يعين ذلك أن لكن ، و {١٤: }احلجرات [اإْلِ

، بل العمل جزء من اإلميان وال يصح وجود الباطن دون وجود  القلب وحده يكون مبا يف
ُمنٍج عند هللا، فإميان القلب   الظاهر، وال يصح ادعاء وجود اإلميان دون وجود العمل، فهو غري

 . وعمل اجلوارح يف التزام اتم، ومىت زال العمل الظاهر زال اإلميان الذي يف القلب أو َضُعفَ 
 :  ودليل ذلك 

ِلَك  ]: قال هللا تعاىل َويـَُقولُوَن آَمناا اِبَّللاِ َواِبلراُسوِل َوأَطَْعنَا مثُا يـَتَـَوىلاَٰ َفرِيق  مِ نـُْهم مِ ن بـَْعِد ذََٰ
َا َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِننَي ِإَذا ُدُعوا ِإىَل اَّللاِ  ]: ، إىل قوله تعاىل[َوَما أُولََِٰئَك اِبْلُمْؤِمِننيَ  َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم  ِإمنا

نَـُهْم أَن يـَُقولُوا مسَِْعنَا َوأَطَْعنَا َوأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   {. 5١- ٤٧: }النور[بـَيـْ
)فنفى اإلميان عمن توىل عن طاعة الرسول وأخرب أن : ( رمحه هللا٧2٨ابن تيمية )قال 

فبني أن هذا من لوازم اإلميان(،  ؛ املؤمنني إذا دعوا إىل هللا ورسوله ليحكم بينهم مسعوا وأطاعوا
:  }اجملادلة..[الا جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن اِبَّللاِ َواْليَـْوِم اآْلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادا اَّللاَ َوَرُسوَلهُ  ]: وقال يف آية

وإذا  ،ا إال مع استقامة الباطن، )الظاهر والباطن متالزمان ال يكون الظاهر مستقيمً {22
 .(1)استقام الباطن فال بد أن يستقيم الظاهر

)مىت ثبت اإلميان يف القلب والتصديق مبا أخرب به الرسول وجب حصول مقتضى ذلك  : وقال
فإذا ثبت ؛ أحد سريرة إال أبداها هللا على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإنه ما أسرا ؛ ضرورة

فال تستقر معرفة اتمة وحمبة صحيحة وال   ،لبتةاالتصديق يف القلب مل يتخلف العمل مبقتضاه 
فإن انتفاء الالزم ؛ وهلذا ينفي هللا اإلميان عمن انتفت عنه لوازمه؛ يكون هلا أثر يف الظاهر

 يف هذا الباب، والتفصيل يطول. كثرية  األدلة، و (2)(يقتضي انتفاء امللزوم
 

 (. 2٧2/ ١٨جمموع الفتاوى ) (١) 
 املصدر نفسه.  (2) 
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أن السلف مرادهم ابلعمل الذي هو شطر اإلميان هو عمل من ذلك كله،  ويعلم
، وانتفاء جنس عمل اجلوارح يعين انتفاء اإلميان أصاًل، كما أن عمل  اجلسد واألعمال الظاهرة

 اجلوارح ال ينفع إذا انتفى عمل القلب.
 :  وقسم السلف العمل الظاهر إىل قسمني

  اإلتيان بهنقل مجاعة من السلف أن وقد ، اإلسالمأن يكون العمل من مباين  -١
، )وأن من ترك شيئًا من أركان اإلسالم عمًدا فهو كافر، روي عن سعيد  ركن ال يتحقق إال به

، لكن مل ينقل إَجاعهم على ذلك، وال على  (1)(بن اجلبري وانفع واحلكم، وهو رواية عن أمحد
مشهور يف ذلك، إال أنه ورد ما يدل على إَجاع  التكفري بشيء من املباين وهلم خالف 

 . (2) الصحابة على تكفري اترك الصالة خآصة
، فهذا حمل إَجاع بينهم على أنه من كمال اإلميان أال يكون من مباين اإلسالم -2

 الواجب، وليس بركن يزول اإلميان كاماًل برتكه. 
سلف، إمنا هو قول  فالقول أبن اترك العمل مطلًقا انقص اإلميان ليس بقول ال

)وكثري من املتأخرين  : ( رمحه هللا٧2٨ابن تيمية )وكان ذلك بسبب خلطهم كما قال  املرجئة،
الختالط هذا هبذا يف كالم كثري منهم ؛ ال مييزون بني مذاهب السلف وأقوال املرجئة واجلهمية

هل احلديث فيظن  ممن هو يف ابطنه يرى رأي اجلهمية واملرجئة يف اإلميان وهو معظم للسلف وأ
 .(3)(أنه جيمع بينهما أو جيمع بني كالم أمثاله وكالم السلف 

 :  فإذا تقرر كل ذلك فاعلم أن
 :  عمل القلب واجلوارح املعترب يف حتقيق اإلميان البد أن يشمل على ركنني، ومها

من فعل الصاحلات واجتناب احملرمات، وهو ما  ؛ االلتزام جبنس الشرائع والفرائض -١
 يطلق عليه ابلعبادة. 

 . االلتزام ابلشريعة والتحاكم إليها -2
 

 (. ١٤٧/ ١جامع العلوم واحلكم ) (١) 
 (.23-2٠): كتاب الصالة البن القيم  (2) 
 (. 3٦٤/ ٧): جمموع الفتاوى (3) 
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 وهذان األمران االلتزام هبما أساس يف اإلميان وركن منه، وال يصح اإلميان إال هبما.
ًَي أَيُـَّها الاِذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا يِف  ]: يف قوله تعاىل ( رمحه هللا3١٠قال اإلمام الطربي )

ْلِم َكافاًة َواَل  ، أن املعىن هو  {2٠٨: }البقرة[ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبني  إنا  تـَتاِبُعوا ُخطَُواِت الشاْيطَانِ  السِ 
 )وهو األمر الثاين(. (1)االلتزام ابألوامر )وهو األمر األول(، والتزام أحكامه وحدوده

يف تكفري التتار أن )عامتهم ال يلتزمون أداء  ( رمحه هللا٧2٨ابن تيمية )وذكر 
الواجبات، وال يلتزمون احلكم بينهم مبا أنزل هللا، بل ُيكمون أبوضاع توافق اإلسالم اترة،  

، فعدم التزامهم ابلواجبات هو األمر األول، وعدم حتاكمهم للشرع هو األمر  (2)(وَتالفه اترة
 به.الثاين الذي سوغ به شيخ اإلسالم تكفريهم 

 :  نوال يكون االلتزام هبذين األمرين إال إذا تبعه أصال
 العلم أن الشريعة جاءت ابحلق والتصديق بذلك.  -١
 حمبة ذلك احلق والرضى عنه والتزامه وتطبيقه ظاهرًا وابطنًا.  -2

وعلى هذا فإنه ال يكون مؤمنًا من خلى قلبه وظاهره من كل ذلك، فال يصح أن 
إال كان منافًقا أو انقص اإلميان، )فمن مل يلتزم حتكيم هللا ورسوله  خيالف الباطن الظاهر، و 

فيماشجر بينهم فقد أقسم هللا بنفسه أنه ال يؤمن، وأما من كان ملتزًما حلكم هللا ورسوله ظاهرًا  
 .(3)(وابطنًا ولكن عصى هللا واتبع هواه، كان هذا مبنزلة العصاة

عمن حتاكم للطاغوت من غري هللا،  نفت اإلميان  -كما سبق ذكرها   -واآلايت 
 فكيف مبن يدعو له ويشرع له ويقننه ويرعاه!

 :  نواقض اإلميان عند أهل السنة:  املبحث الرابع ❖
 : ألهل السنة قاعداتن ُيضبط هبا ابب نواقض اإلميان، ومها

 أن اإلميان حقيقة مركبة من شعب وأجزاء، بعكس ما عليه الوعيدية واملرجئة. -١
 هذه الشعب مركبة من ظاهر وابطن، وهناك تالزم بني الظاهر والباطن. أن  -2

 
 (. 325-323/ 2يراجع تفسري ابن جرير ) (١) 
 (. 5٠5/ 2٨جمموع الفتاوى ) (2) 
 (. ١3١/ 5منهاج السنة ) (3) 
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 :  اإليمان حقيقة مركبة من شعب وأجزاء:  القاعدة األولى 

ألن ؛ القلب واللسان واجلوارحإىل شعب ومنها ما هو متعلقب معناها أن اإلميان ينقسم 
والقلب واجلوارح، وبذا يكون  ، وكذلك الكفر منه ما هو ابلقول كما سبق  اإلميان قول وعمل

 اإلميان مركب من أجزاء وشعب.
 : والشعب على درجات ثالث

 ما هو أصل يف اإلميان ال يصح إال به، فمن مل َيت هبا ليس مؤمنًا.  -أ
ما هو من واجبات اإلميان ومكمالته، واتركها ال يعد مناقًضا لإلميان ابلكلية،   -ب

 وإمنا يعد فاسًقا انقص اإلميان.
 وما هو مكمل يرتقي بصاحبه يف اإلميان، فيصل هبا إىل أعلى درجات اإلميان. -ج

ومن واجب   ،)وهو مركب من أصل ال يتم بدونه: ( رمحه هللا٧2٨ابن تيمية )يقول 
فالناس  ؛ ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة ،ا يستحق صاحبه العقوبةينقص بفواته نقصً 

 . (1) (فيه ظامل لنفسه ومقتصد وسابق
، قال  (2) (، فإن )له فروًعا دون أصله، ال تنقل صاحبه عن ملة اإلسالموكذلك الكفر

)وكذلك الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب اإلميان إميان، فشعب الكفر  : ابن القيم
كفر، واحلياء شعبة من اإلميان، وقلة احلياء شعبة من شعب الكفر، والصدق شعبة من شعب 

شعبة من شعب الكفر، والصالة والزكاة واحلج والصيام من شعب اإلميان، اإلميان، والكذب 
واحلكم بغري ما أنزل هللا من شعب الكفر، واملعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات  

 كلها من شعب اإلميان.
 .قولية وفعلية: وشعب اإلميان قسمان

 . قولية وفعلية: وكذلك شعب الكفر نوعان
ما  شعبه الفعلية و يوجب زواله زوال اإلميان، ما  اإلميان القوليةمن شعب كما أن و 

ابلكلية   اإلميان منه ما ينقض كذلك شعب الكفر القولية والفعليةفيوجب زواله زوال اإلميان
 

 (. ٦3٧/ ٧جمموع الفتاوى ) (١) 
 (.52٠-5١٧/ 2تعظيم قدر الصالة ): : انظري ز حممد بن نصر املرو  (2) 
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فمن قال كلمة الكفر اختياًرا بال إكراه كفروال يشرتط االعتقاد ؛ ويردي بصاحبه يف الكفر
فعل شعبة من  من كذلك و ، القولية الناقضة لإلميان ابلكلية الكفرهي شعبة من شعب ف، القلِب
 .(1)يكفركالسجود للصنم، واالستهانة ابملصحف  الفعلية شعبه

، ومن ذلك  وهبذا يُعلم أن من األعمال ما هو كفر يضاد اإلميان وال جيتمع معه أبًدا
 التشريع الذي سيأيت دوره الحًقا إن شاء هللا. 

يف َجلة )ال نكفر بذنب( الِت ذكرها الطحاوي يف الطحاوية، فلها   وأما قول أهل السنة
ا من  رد   (2)(توجيه غري الذي يريده أهل األهواء واملرجئة، )فإمنا يُراد هبا املعاصي كالزان والشرب

 أهل السنة على اخلوارج وغريهم ممن يكفر ابلذنوب الكبرية.
)وال نكفر أحًدا من  : شرحه على قول املصنفقال شارح الطحاوية ابن العز احلنفي يف 

)وهلذا امتنع كثري من األئمة عن إطالق القول أبان ال نكفر أحدا  : أهل القبلة بذنب(، قال
 ال نكفرهم بكل ذنب، كما تفعله اخلوارج.: بذنب، بل يقال

لقول   مناقضةً ؛ وفرق بني النفي العام ونفي العموم، والواجب إمنا هو نفي العموم
 .(3)(ارج الذين يكفرون بكل ذنباخلو 

 :  وأن هناك تالزم بينهما  أن اإليمان باطن وظاهر: القاعدة الثانية

قد ُعلم أن أصل اإلميان قول القلب وعمله، الذي هو احملبة وحنوها، واإلميان على أنه  
)حقيقة : واجلوارحقول وعمل يف القلب واجلوراح، يقول ابن القيم شارًحا التالزم بني القلب 

 .اإلميان مركبة من قول وعمل
قول القلب، وهو االعتقاد. وقول اللسان، وهو التكلم بكلمة  : والقول قسمان

 اإلسالم. 
 عمل القلب، وهو نيته وإخالصه، وعمل اجلوارح.: والعمل قسمان

  فإذا زالت هذه األربعة، زال اإلميان بكماله، وإذا زال تصديق القلب، مل ينفع بقية
 . فإن تصديق القلب شرط يف اعتقادها وكوهنا انفعة؛ األجزاء

 
 (. 2٤: )صكتاب الصالة   (١) 
 (.3٠2/ ٧جمموع الفتاوى ): شيخ اإلسالم ابن تيمية (2) 
 (. ٤3٤-٤33/ 2): شرح العقيدة الطحاوية (3) 
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فهذا موضع املعركة بني املرجئة وأهل  ؛ وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق
فأهل السنة جممعون على زوال اإلميان، وأنه ال ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب،  ؛ السنة

وفرعون وقومه، واليهود واملشركني الذين كانوا يعتقدون وهو حمبته وانقياده، كما مل ينفع إبليس 
ليس بكاذب، ولكن ال نتبعه، وال نؤمن  : بل ويقرون به سرا وجهرا، ويقولون؛ صدق الرسول

 به.
فغري مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال  ؛ وإذا كان اإلميان يزول بزوال عمل القلب

لعدم حمبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق  ا ، وال سيما إذا كان ملزومً (١)اجلوارح
أطاعت ؛ إذ لو أطاع القلب وانقاد؛ فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة اجلوارح؛ اجلازم

اجلوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق املستلزم للطاعة، وهو حقيقة  
رد التصديق، وإمنا هو التصديق املستلزم للطاعة  )فإن اإلميان ليس جم : اإلميان(، ويقول

 .(2)واالنقياد
،  وعلى هذا، فإن مذهب أهل السنة على أن العمل الظاهر يؤثر على عمل القلب

 : إما ابلنقض أو ابلنقص، وذلك حسب تقسيمهم للعمل إىل نوعني
القلب، كالسجود ألنه يتناىف مع اإلميان يف ؛ أن العمل قد يكون كفًرا بذاته: األول

 لصنم، أو سب النِب والدين، وتعلم السحر، والتشريع الوضعي، وإخل. 
فإن هذا ال يوجد معه إميان قلِب صحيح، بل هو مضاد لإلميان، فمن أتى مبثل ذلك 

ألن الظاهر خالف ما  ؛ كان كافرًا حىت لو صرح أبنه مل يعتقد فيه االستحالل، )وكان مرتدا
 سب هللا تعاىل، وسب رسوله، إال ألنه غري معتقد لعبادته، غري ألنه ال غرض له يف؛ أخرب

حيث جعلوا اإلميان هو التصديق،  ؛ ، فهذا يبني بطالن قول املرجئة(3)(مصدق مبا جاء به النِب
وألن ذلك ال يكون معلوًما ابلظاهر إال  ؛ وال ينتفي إال حني النطق واإلعالن أنه ال يؤمن

 الذي يفعل كل احملرمات الظاهرة الِت تنايف اإلميان ال يكون كافرًا. فعندهمابلتصريح ابللسان، 

 
 .يقصد الصالة( 1)

 (. 25-2٤: )صكتاب الصالة   (2) 
 (.٩5٧/ 3):  الصارم املسلول البن تيمية نقله عن القاضي أيب يعلى: انظر(3) 



  

https: //www.taseel-edu.com  

 ملخص التشريع الوضعي 60

بعض الكبائر الِت ال يكفر صاحبها،  : ، مثلأن العمل قد ال يكون كفًرا بذاته: الثاين
؛   مستحل لذلك أنه يصدق يف احلكمأان غري: فإن )شارب اخلمر، والقاتل، والسارق، إذا قال

، وهذا يبني (1) (ا يف فعل هذه األشياء مع اعتقاد حترميها، وهو ما يتعجل من اللذةألن له غرضً 
 بطالن قول اخلوارج.

 :  ( رمحه هللا728ابن تيمية )قد ذكره ف أما موقف املرجئة من النصوص 
يلزم منه الكفر يف الباطن،  إن احلكم على الظاهر ابلكفر ال : إما أن يقولوا فهم •

)وهذا  : لكن قد يكون ذلك دلياًل على الكفر يف أحكام الدنيا، قال شيخ اإلسالم
 مذهب اجلهم وأصحابه(.

م الشارع بكفره حكمنا بكفره، واستدللنا بقول  كَ إن من حَ : واحلذاق منهم يقولون •
 الشارع يف كفره على خلو قلبه من اإلميان والتصديق.

)إمنا : ذكروه يف مسألة سب رسول هللا، خمالفة لألمة يف تكفريه، قالواومثال ذلك ما  
فكفر هبذا ؛ للرسول ه تكذيب  ألن سبه دليل على أنه مل يعتقد أنه حرام واعتقاد حل ِ ؛ كفر

فإذا فرض أنه يف نفس األمر  ،وإمنا اإلهانة دليل على التكذيب ،التكذيب ال بتلك اإلهانة
 .(2) (ا وإن كان حكم الظاهر إمنا جيري عليه مبا أظهرهليس مبكذب كان يف نفس األمر مؤمنً 

 :  وهبذا قد خالفوا أهل السنة يف شيئني
 أهنم حصروا الكفر يف التكذيب. : األول
 ورسوله.أهنم اشرتطوا االستحالل يف األمور املكفرة يف ذاهتا، كسب هللا : الثاين

املطلق أنه  ال يعين التكفريف، يفرقون بني التكفري املطلق والتكفري املعنيوأهل السنة 
، وإمنا يكون حكًما مطلًقا وال ينزل على معني إال حني  لكل من ارتكبه ابلتعيني ُيكم ابلكفر

 يكفر كل فإنه مل؛ حتقق الشروط وانتفاء املوانع، كما فعل اإلمام أمحد مع القائلني خبلق القرآن
فقد كان يدعو للخليفة وغريه، ويستغفر هلم، وال ينزع يًدا من  ؛ قائل هبا على وجه التعيني

 
 املصدر السابق نفسه. (١) 
 (. ٩٦5/ 3الصارم املسلول ) (2) 
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 .(1) الشروط وانتفت عنه املوانع تكفريًا عينيًا هطاعة، ومل يكفر إال من حتققت في

 
 

 
 

  

 
(،  5٠١-٤٧٩/ ١2(، )5٠٨-5٠٧/ ٧): يراجع هذه املسألة تفصياًل يف جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية (١) 
(23 /3٤٨-35٠ .) 
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مقتضى قواعد أهل السنة واجلماعة يف التشريع :  الفصل الثاين 
 . الوضعي

 :  متهيد ❖
تقدم يف ما سبق على أن االلتزام ابلشرع ظاهرًا وابطنًا واجب، وأن هناك تالزم بني 
الظاهر والباطن، وأن الغلط الذي مبنزلة املعصية ال ينفي كون العاصي من أهل اإلميان امللتزم  

، وأن  شعبة أصلية من شعب اإلميان الذي يزول اإلميان بزوالهابلشرع بعكس الذي خيالف 
التحاكم للشرع واإلميان بصحته ظاهرًا وابطنًا واجب، وأن هللا أقسم بنفسه العلية أن الذي ال 

 غري مؤمن. على الدوام يتحاكم إىل الشرع
على   غري شرع هللا  وعلى ذلك، فيمتنع أن يكون الرجل مسلًما ويتحاكم لشرع  

هنا ال نتكلم فنحن ، ، بل ويشرع تشريعات يعلم أهنا خمالفة لشرع هللاالدوام واالستمرار
، وإمنا على التشريع الذي  يف جزئية مع أن األصل عنده االلتزام ابلشرع الشرعخالف ن مع

، قال ويستمر عليه اإلنسان ويستبدله ابلتشريع اإلسالمي يضاهي وخيالف أسس اإلسالم
مع اإلميان يف   )إنه ال جيتمع التحاكم إىل غري ما أنزل هللا: -رمحه هللا-الشيخ حممد بن إبراهيم 

، وهذا مبين على العالقة بني الظاهر والباطن الِت (1)(قلب عبد أصاًل، بل أحدمها ينايف اآلخر
 وضحناها آنًفا. 

 :  وقبل الشروع يف فصلنا هذا، البد من توضيح أصلني مهمني
 واحًدا؟ أم لها أصل وفرع؟  ىهل تتضمن معن،وهو لفظة الحكم : األصل األول

ألن أهل األهواء خلطوا يف  ؛ وهذا األصل هو سبب اخلالف بني أهل السنة وغريهم 
 هذا األصل وبنوا عليه، وما بين على ابطل فهو ابطل. 
، واستدلوا ألنه حكم بغري ما أنزل هللا؛  فاعتربت الوعيدية كل حكم بغري احلق كفًرا

ْ  ]: بقوله تعاىل ُ فَأُولََِٰئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ َوَمن ملا روا بذلك  ، وكفا {٤٤: }املائدة[َُيُْكم مبَا أَنَزَل اَّللا
بدعوى ذلك ؛ رضوان هللا عليهم عثمان وعلي ومعاوية ومن معهم: ،ومنهمالصحابة

معاوية، وكان يف رأيهم أن الشرع يرى قتال  ألنه صاحلَ ؛ امخالفون لشرع هللا، وكفروا علي  أهنم
 

 (. 3: )صحتكيم القوانني  (١) 
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البغاة، ومعاوية كان ابغيًا، فمصاحلته حكم بغري ما أنزل هللا، واحلكم بغري ما أنزل يكون  
 . (1)كفرًا

، فأخرجت العمل عن اإلميان، ومن ذلك  وجاءت املرجئة على النقيض من اخلوارج
ال ابالستحالل أو اجلحود، وذلك من احملال  احلكم بغري ما أنزل هللا، فإهنم اعتربوه غري مكفر إ

 أن يعرف إال حني النطق به، فما دون ذلك يكون صاحبه مؤمنًا. 
 :  عىل ما يأت والصواب أن لفظة احلكم أتت مرة مسندة هلل، ومرة لغريه،  

، والذي ال خيتص بزمان  احلكم العام يف األمور الكلية، الذي هو التشريع -١
: }األنعام[ِإِن احْلُْكُم ِإالا َّللِاِ  ]: فيه وال تدخل، كما جاءت يف النصوصومكان وال اجتهاد 

َنُكمْ ]: ، وقوله{5٧ ِلُكْم ُحْكُم اَّللاِ َُيُْكُم بـَيـْ  . {١٠: }املمتحنة[ ذََٰ
وهو مقيد مبوافقة األمور واألحكام الكلية الِت أنزهلا هللا، وال   االجتهاد والقضاء، -2

َوِإَذا َحَكْمُتم َبنْيَ النااِس ]: ا، كما يف قوله تعاىلا قطعي  ا أو نص  جيوز أن خيالف اجتهاد أصاًل كلي  
نَـُهم مبَا   ]: ، وقوله{5٨: }النساء[أَن حَتُْكُموا اِبْلَعْدلِ  ، {٤٨: }املائدة[أَنَزَل اَّللاُ فَاْحُكم بـَيـْ

: }ص[ًَي َداُووُد ِإانا َجَعْلنَاَك َخِليَفًة يِف اأْلَْرِض فَاْحُكم َبنْيَ النااِس اِبحْلَقِ  َواَل تـَتاِبِع اهْلََوىَٰ  ] : وقوله
2٧}. 

فاحلكم مبا أنزل هللا واجب، واحلكم مبا أنزل هو احلق، وما أنزل فيه ظاهر ومشكل، 
جتهاد فيه، واملشكل الذي جُيتهد فيه والذي تصح خمالفته ابجتهاد غريه هو احلكم فالظاهر ال ا

سند للبشر، والذي البد من صحته أن يعتمد على الكليات واألصول، وأن خيرج منها  أالذي 
ابلفرعيات، فمن مل يفعل ذلك كان قوله فاسًدا ابطاًل خيالف شرع هللا، ومن فعل فحكمه حكم  

 قض ابجتهاد غريه. هللا، لكن خمالفته جائزة إن نُ اجتهادي من شرع 
وقد أوضح ذلك األئمة، وشرحوهوفرقوا بني األمور املعينة، واألمور الكلية، وبني  

( ٧2٨ابن تيمية )، قال القطعي والظين، وبني االجتهادي وغريه، وبني األصلي والفرعي
ا لكنه وإن كان عاملً  ،من أهل النار ا لكنه حكم بغري علم كان)إن احلاكم إذا كان دينً : رمحه هللا

 
 (.٧٤: )صالفرق بني الفرق : انظر(، و ٦5/ 5راجع اتريخ الطربي ) (١) 
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وإذا حكم بال عدل وال علم كان أوىل أن  ،حكم خبالف احلق الذي يعلمه كان من أهل النار
 يكون من أهل النار،وهذا إذا حكم يف قضية معينة لشخص.

والسنة  ، افجعل احلق ابطاًل والباطل حق   ،ا يف دين املسلمنيا عام  وأما إذا حكم حكمً 
وأمر مبا هنى  ،وهنى عما أمر هللا به ورسوله ،اا واملنكر معروفً واملعروف منكرً  ،لبدعة سنةبدعة وا

الذي له   ،ُيكم فيه رب العاملني وإله املرسلني مالك يوم الدين ،هللا عنه ورسوله فهذا لون آخر
الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق   ،احلمد يف األوىل ويف اآلخرة وله احلكم وإليه ترجعون

 .(1)(ليظهره على الدين كله وكفى ابهلل شهيدا
ا كل زمان ومكان على كل أحد ولكل  )واملقصود أن احلكم ابلعدل واجب مطلقً : وقال

وهو أكمل أنواع  ،هو عدل خاص صلى هللا عليه وسلمواحلكم مبا أنزل هللا على حممد  ،أحد
 وكل من اتبعه.  صلى هللا عليه وسلمه واجب على النِب واحلكم ب ،العدل وأحسنها

وهذا واجب على األمة يف كل ما تنازعت فيه  ،ومن مل يلتزم حكم هللا ورسوله فهو كافر
ُ الناِبيِ نَي ]: قال تعاىل ،من األمور االعتقادية والعملية رِيَن  َكاَن النااُس أُماًة َواِحَدًة فـَبَـَعَث اَّللا ُمَبشِ 

َوَما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالا  َوُمنِذرِيَن َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكتَاَب اِبحْلَقِ  لَِيْحُكَم َبنْيَ النااِس ِفيَما اْختَـَلُفوا ِفيهِ 
اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمن  َوَما ]: وقال تعاىل {2١3: ةالبقر }[الاِذيَن أُوتُوُه ِمن بـَْعِد َما َجاَءهْتُُم اْلبَـيِ نَاتُ 

فَِإن تـَنَاَزْعُتْم يِف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اَّللاِ َوالراُسوِل ِإن ]: وقال{۱۰: الشورى}[َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإىَل اَّللاِ 
إال فاألمور املشرتكة بني األمة ال ُيكم فيها ، { 5٩: النساء}[ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبَّللاِ َواْليَـْوِم اآْلِخرِ 

 . ليس ألحد أن يلزم الناس بقول عامل وال أمري وال شيخ وال ملك ،الكتاب والسنة
ومن اعتقد أنه ُيكم بني الناس بشيء من ذلك وال ُيكم بينهم ابلكتاب والسنة فهو 

 كافر. 
وإذا  ،ال حيكمون يف األمور الكليةو وحكام املسلمني حيكمون يف األمور املعينة 

حكموا يف املعينات فعليهم أن ُيكموا مبا يف کتاب هللا فإن مل يكن فبما يف سنة رسول  
 .(2)(فإن مل جيدوا اجتهد احلاكم رأيه ،صلى هللا عليه وسلمهالل

 
 (. 3٨٨/ 35جمموع الفتاوى ) (١) 
 (. ١32-١3١/ 5منهاج السنة ) (2) 
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ويوضح الشيخ ابن عثيمني الفرق بني من يلتزم أحكام الشريعة ويعصي هللا يف بعض ما  
ه، فاألول فاسق، والثاين كافر، وهو تبًعا ملا وضحناه بني  أمر، وبني من ينازع هللا يف خصائص

الظاهر والباطن والتالزم بينهما، وبني لفظة احلكم الِت هي منها ما يصرف هلل ومنها ما يصرف  
 للبشر ابلقواعد الكلية الِت شرعها هللا.

ليحكم   خيالف الشريعة ا بني شخص يضع قانوانً )ونری فرقً : قال الشيخ ابن عثيمني
 ليسري ألن من وضع قانوانً ؛ وشخص آخر ُيكم يف قضية معينة بغري ما أنزل هللا ،الناس به

ا ا خمرجً ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر كفرً  ،الناس عليه وهو يعلم خمالفته للشريعة
ا ظامل  فهذ ،ولكن من حكم يف مسألة معينة يعلم فيها حكم هللا ولكن هلوى يف نفسه ،من امللة

)وهناك فرق بني املسائل الِت  : ، ويقول(1) (کفر دون كفر  -إن وصف ابلكفر- وكفره ،أو فاسق
 .(2)ا ابهلل، واملسألة املعينة الِت ُيكم فيها القاضي بغري ما أنزل هللا إخل..ا خاص  تعترب تشريًعا عام  

م يصب الحق، وبين  كن لبين من اتخذ مرجعيته الشرع ول التفريق األصل الثاين،  

 :  من نحاه مطلًقا واعتمد تشريًعا آخر

هناك فرق بني من اَتذ مرجعيته الشرع ومل يصب احلق إما نسيااًن أو َتاذاًل أو معصية، ف
: يف قوله ( رمحه هللا٧2٨ابن تيمية )وهو ما وضحه  ،وبني من حناه مطلًقا واعتمد تشريًعا آخر

)من مل يلتزم حتكيم الشرع فيما شجر بينهم فقد أقسم هللا بنفسه أنه ال يؤمن، وأما من كان  
 .(3)(ملتزًما ظاهرًا وابطنًا وخالف يف بعضه واتبع هواه، فهو مبنزلة العصاة

 : إمجااًل وعلى هذا فإن هذا الفصل مبين على مسائل نناقشها فيه، وهي 
ُ فَأُولََِٰئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ  ]: تعاىليف قوله : األوىل : }املائدة[َوَمن ملاْ َُيُْكم مبَا أَنَزَل اَّللا

٤٤} . 
 يف تفسريها وتوجيه تفاسريها. : الثانية
 وجه القول أبن التشريع الوضعي كفر مبجرده. : الثالثة

 
 (. 33-32: )ص(، 2٦لقاء الباب املفتوح رقم ) (١) 
 (. ١٩5: )ص شرح األصول الثالثة  (2) 
 سبق َترجيه. (3) 
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 شبهتان واجلواب عنها. : الرابعة

ُ فَأُولََِٰئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ]: يف قوله تعاىل: املسألة األوىل ❖  .[َوَمن ملَّْ حَيُْكم مِبَا أَنَزَل اَّللَّ
أُنزلت هذه اآلًيت الكرميات من سورة املائدة يف سياق حدده الصحابة ورواه  

واقع البد من فهم سياقها  الفهم اآلًيت فهًما صحيًحا وكي نسقطها على نولكي ؛ املفسرون
 اخلوارج اعتباطًا.  وسبب نزوهلا، ال كما يستدل هبا
، مرورًا [ًَي أَيُـَّها الراُسوُل اَل َُيْزُنَك الاِذيَن ُيَسارُِعوَن يِف اْلُكْفرِ ]هذه اآلًيت من أول آية 

ِلكَ  ]: ابآلية ُموَنَك َوِعنَدُهُم التـاْورَاُة ِفيَها ُحْكُم اَّللاِ مثُا يـَتَـَولاْوَن ِمن بـَْعِد ذََٰ أُولََِٰئَك َما وَ  وََكْيَف ُُيَكِ 
ُ ِفيه ]: نتهاء ابآليةا، [اِبْلُمْؤِمِننيَ  ُ  َوْلَيْحُكْم أَْهُل اإْلِجِنيِل مبَا أَنَزَل اَّللا َوَمن ملْا َُيُْكم مبَا أَنَزَل اَّللا

 . { ٤٧-٤١: {املائدة[لََِٰئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ فَأُو 
حينما ُسئل عن هذه  ، كما قال ابن عباس كلها يف سياق واحد ويف موضوع واحد

)أما وهللا إن كثريًا من الناس يتأولون هؤالء اآلًيت على ما مل ينزلن عليه، وما أنزلن إال : اآلًيت
، مث ذكر القصة، وذكرها َجع من املفسرين بروايتني خمتلفتني، على واقعتني  (1) (على اليهود

)وقد : نهم كابن كثري الذي قالخمتلفتني كالمها عن اليهود، ومنهم من رجح رواية عن رواية، وم
 ،(2)(يكون اجتمع هذان السببان يف وقت واحد، فنزلت هذه اآلًيت يف ذلك كله، وهللا أعلم

 :  مها، وهااتن الواقعتان ووافقاه ابن تيميةقبله وكذلك اإلمام الطربيوقرر ذلك 
أهنا نزلت يف اليهوديني اللذين زنيا بعد اإلحصان، وأراد اليهود أن جيلدوا الزانيني   -١

  -وهو أعلم  -بداًل من رَجهما، وكذب اليهود على رسول هللا حينما سأهلم أعندكم الرجم 
كذبتم، فأتوا ابلتوراة،  :  ، قالوا نفضحهم وجيلدون، فقال عبدهللا بن سالمصلى هللا عليه وسلم

اليهود ما قبل اآلية وما بعدها، وخبأ اليهودي الذي يقرأ اآلية بيده، فرفع يده عبدهللا بن فقرأ 
 . (3) سالم عن اآلية فوجدها

 
 (. 255-25٤/ ٦رواه ابن جرير يف تفسريه ) (١) 
 (.٩٨/ 2تفسري ابن كثري ) (2) 
 (. ٦٨٤١رواه البخاري يف صحيحه ) (3) 
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أهنا نزلت يف طائفتني من اليهود يف شأن القصاص والدية، وحتكيم رسول هللا  -2
 .(1)هلم

 :  ُيستفاد من ذلك كله
وذلك بسبب حتاكمهم حلكم غري احلكم الذي شرعه  ؛ ر اليهود كفرًا أكربأن هللا كفا  -١

، قال  [َما أُولََِٰئَك اِبْلُمْؤِمِننيَ وَ  مثُا يـَتَـَولاْوَن ِمن بـَْعِد ذََِٰلكَ ]: قولههلم، ووصفهم حينما تركوا حكمه ب
من توىل عن حكم هللا الذي حكم به يف كتابه  : )ليس من فعل هذا الفعل، أي: ابن جرير

صلى هللا  فأقر بتوحيده ونبوة نبيه ؛ ق هللا ورسولهابلذي صدا  =يف خلقه الذي أنزله على نبيه
 ألن ذلك ليس من فعل أهل اإلميان.؛ عليه وسلم

ثنا احلسني،  : قال ،، كما حدثنا القاسماالنصراف عنه: وأصل التويل عن الشيء
  =توليهم: قالثين حجاج، عن ابن جريج، عن عبدهللا بن كثري مث يتولون من بعد ذلك؟ : قال

 .(2) ما تركوا من كتاب هللا
أنه حني مجع األدلة والوقائع إىل بعضها ستجد أن اليهود كانوا يعرفون حكم   -2

، كما  هللا يف املسألة، وال ينكرونه بل يقرون أنه حكم هللا، وإمنا استبدلوه هلوى يف أنفسهم
الرجم، وإمنا ملا )كثر يف أشرافهم الزان،  حديث الرباء ابن عازب أن اليهود قالوا أهنم يعلمون 

ألهنم مل يقدروا على رجم أشرافهم، فكانوا ال يقيمون عليهم احلدود، وكانوا  ؛ استبدلوه ابجللد
، فبمجرد  (3)(يقيمونه على الضعيف، فلما أرادوا أن يشرعوا حكًما استبدلوه ابجللد بدل الرجم

، بعكس ما يقوله البعض أنه ال يكفر إال إذا الفعل فقط، واستبدال الشرع كفرهم هللا تعاىل
نسب التشريع الوضعي هلل أو مل يقر مبا أنزل هللا، فهؤالء أقروا مبا أنزل هللا، ومبجرد الفعل كفرهم 

هللا مع أهنم مل ينسبوا بعض التشريعات هلل، ومل ينكروا ما أنزل هللا، فهذا دليل على أن بعض 
 ووحدها قرينة دالة على كفره.  األفعال يكفر صاحبها حني فعلها،

 
 (. ١٩/ ٨(، وصححه الشيخ أمحد شاكر واأللباين، ورواه النسائي يف سننه )2٤٦/ ١رواه أمحد يف املسند ) (١) 
 (. 2٤٨/ ٦تفسري ابن جرير ) (2) 
 (. ١٧٠٠حديث يف صحيح مسلم ) (3) 
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اآلية وإن نزلت يف اليهود إال أهنا عامة، فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص   -3
 .(1)()نزلت يف اليهود، وهي علينا واجبة: قال احلسن البصري يف ذلك السبب،

ملَّْ  َوَمن ]: يف توجيه األقوال الواردة يف تفسري الكفر يف قوله تعاىل: املسألة الثانية ❖
ُ فَأُولََِٰئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ   .[حَيُْكم مِبَا أَنَزَل اَّللَّ

ورد عن َجاعة من أهل العلم والصحابة أهنم فسروا الكفر يف اآلية ابلكفر دون الكفر،  
 فهل هذا يدل على بطالن ما تقدم؟ 

ألن  ؛ أن أقوال األئمة والعلماء الِت ذُكرت يف هذا الشأن هلا سياق وتوجيه: وهلذا نقول
أن   =فيكون مقصد العلماءاآلية تشمل املسلمني وليس اليهود الذين نزلت فيهم اآلية فقط، 

، يقول أبو  كان فاسًقا  يف قضية حكم بغري ما أنزل هللا ولكن أصاًل املسلم امللتزم ابلشرع 
ظاهر هذا العموم فيشمل هذه األمة   =)ومن مل ُيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون : حيان

 (.وغريهم ممن كان قبلهم، وإن كان الظاهر أنه يف سياق خطاب اليهود
ا على اخلوارج الذين كان ردًّالراجح أهن ف)كفر دون كفر(   أبهنا قول ابن عباسوأما 

تذهبون )ليس ابلكفر الذي : ألنه قال يف إحدى رواًيته؛ يكفرون الصحابة دون فهم وال علم
، وهو ما يشري إىل حقيقة املراد الذي (2) (أي ليس الكفر املخرج من امللة: إليه، قال سفيان

الرسالة : ودليل ذلكاخلوارج،   يف التكفري وليس يف زمنه إالنييقصده، وأنه خياطب قوًما غال
، وعلى هذا فاملراد بقول ابن  (3)ابض إىل عبدامللك بن مروانإالذي بعثها أمري اخلوارج عبدهللا بن 

عباس هو خمالفة اخلوارج يف تكفري الصحابة وخلفاء بين أمية وإنزال النصوص يف غري حملها، ال 
كون فاسًقا،  أن التشريع الوضعي وفعل اليهود كفر دون كفر، فمن فعل ذلك من املسلمني ي

 . فهذا من الغلط
كفر دون :  )الذي قيل فيه: قال حيث الشيخ حممد بن إبراهيمالعلماءك ما قرره وهذا

فهذا الذي يصدر ؛ عاص وأن حكم هللا هو احلق غري هللا مع اعتقاده أنه إذا حاكم إىل =كفر
 .رة وحنوهامنه امل

 
 (. 25٧/ ٦رواه ابن جرير يف تفسريه ) (١) 
 ( 5٦٩/ رقم 2رواه املروزي ) (2) 
 (.٩٩-٩2: )صعثاء، سامل بن محود السمائلي إزالة الوعثاء عن أتباع أيب الش (3) 
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قالوا أخطأان وحكم الشرع وأما الذي جعل قوانني برتتيب وَتضيع فهو كفر وإن 
 .(1) (أعدل

وهذه اآلاثر عن ابن عباس وغريه مما يلعب به  ): -رمحه هللا-ويقول الشيخ أمحد شاكر 
جيعلوهنا عذرا أو  ؛ ء على الدينآر املضللون يف عصران هذا من املنتسبني للعلم ومن غريهم من اجلُ 

 بالد اإلسالم. إابحة للقوانني الوثنية املوضوعة الِت ضربت على 
إًيه، فيما كان يصنع بعض األمراء   اخلوارجِ  وهناك أثر عن أيب جملز يف جدال األابضيةِ 

 ابحلكم،  ا إىل اهلوى أو جهاًل عمدً ؛ من اجلور، فيحكمون يف بعض قضائهم مبا خيالف الشريعة
قهم على واخلوارج مذهبهم أن مرتكب الكبرية كافر، فهم جيادلون يريدون من أيب جملز أن يواف

 ا فيما يرون من اخلروج ابلسيف.ما يرون من كفر هؤالء األمراء ليكون ذلك عذرً 
إن كالم ابن عباس وأيب جملز وغريه حق ال مراء فيه، وهو ال ينطبق على واقعنا، ومها مل  

 .(2) التنازع( ا أبدا فيمن رد األمر إىل شريعة غري شريعة هللا عنديردا 
 . القول بكون التشريع الوضعي كفًرا مبجردهوجه : املسألة الثالثة ❖

تقدم التفريق بني التشريع الوضعي، وبني احلكم ابلظلم يف قضاًي معينة، وأن األول جمرد 
فعله يكون كفرًا بعكس الثاين الذي هو فسق إال إذا كان استحالاًل، ويف هذا تقول اللجنة  

 التشريع العام، إال حني االستحالل، )القول بعدم كفر من حكم بغري ما أنزل هللا يف: الدائمة
 .(3)هذا حمض افرتاء على أهل السنة، سببه اجلهل أو سوء القصد، نسأل هللا السالمة(

)ذهب بعضهم إىل أن الكفر مشروط بشرط معروف من  : يقول الشيخ رشيد رضا
قاده أبنه ظلم مع  العت ،ا له أو راغبا عنهوهو أن من مل ُيكم مبا أنزل هللا منكرً  ،القواعد العامة

 أو حنو ذلك مما ال جيامع اإلميان. ،علمه أبنه حكم هللا

 
 (. 2٨٠/ ١2فتاوى ابن إبراهيم ) (١) 
/  ١٠(، وللشيخ حممود شاكر تعليق نفيس يف نفس املوضع وهو يف تفسري الطبريي )١5٧-١5٦/ ٤عمدة التفسري ) (2) 

3٤٨.) 
 .الغدًين، الفوزان، بكر أبو زيد، عبد العزيز آل الشيخ: هـ من اللجنة املكونة من العلماء 2٤/١٠/١٤2١صدرت يف (3) 
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وهذا  ،واجلواب عنهم أعسر  ،ولعمري إن الشبهة يف األمراء الواضعني للقوانني أشد
ا لدين هللا يعتقد  ا مذعنً وإن العقل ليعسر عليه أن يتصور أن مؤمنً  .التأويل يف حقهم ال يظهر

ا عنـه إعراضً  ،ا آخر إبرادتهويستبدل به حكمً  ،ا مث هو يغريه ابختيارهحكمً أن كتابه يفرض عليه 
 .(1) (ويعتـد ذلك إبميانه وإسالمه ،عنه وتفضياًل لغريه عليه

لإلميان على قواعد أهل السنة،  مضادًّ ا التشريع الوضعي كفرً  وهنا نوضح وجه كون 
 : ومن ذلك

قاعدة الفرق بين ترك المأمور وفعل أننا نحتج بهذا القول حسب : الوجه األول

 المحظور. 

)قاعدة يف أن جنس فعل املأمور  : كتب شيخ اإلسالم رسالة يف هذا، قال يف مطلعها
  ،وأن جنس ترك املأمور به أعظم من جنس فعل املنهي عنه ،به أعظم من جنس ترك املنهي عنه

وأن عقوبتهم على  ،وأن مثوبة بين آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك احملرمات
، مث بني صحة هذه القاعدة أبدلتها  (2)(ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل احملرمات.. 

 ا. من اثنني وعشرين وجهً 
الكفر وعدمه، فأهل أن هناك فرق بني األمرين من جهة : والذي يعنينا يف ذلك هو

السنة يقولون أن ترك جنس املأمور به كفر، خبالف فعل احملظور الذي ال يكفر فاعله إال  
ابالستحالل أو اجلحود وحنوه، فشرط االستحالل واجلحود هو فيما يتعلق بفعل احملظور أو ترك  

 آحاد املأمور ال جنسه، مامل يتضمن ذلك اآلحاد ما يضاد اإلميان. 
،  التشريع الوضعي واحلكم به على االستمرار هو ترك جلنس املأمور بهوالشاهد أن 

؛  أضيف له فعل احملظور الذي هو احلكم بغري ما أنزل هللاو الذي هو التزام الشريعة وحتكيمها، 
فلذلك كان التشريع الوضعي واحلكم به على االستمرار كفرًا أكرب مبنزلة ترك جنس العبادات، 

قضية معينة واحلكم فيها بغري ما أنزل هللا فذلك مبنزلة ارتكاب احملرمات الِت ال وأما املخالفة يف 
 يكفر صاحبها وإمنا يفسق، وال يكفر إال ابجلحود.

 
 (. ٤٧١/ ٦تفسري املنار ) (١) 
 (. ١5٨ -٨5/ ٠2جمموع الفتاوى ) (2) 
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وبذا نكون وضحنا الفرق بني التشريع الوضعي واحلكم به على االستمرار، وبني 
 املخالفة يف مسألة أو قضية معينة.

مبني على العالقة بين الظاهر والباطن كما ذكرنا   أن الحكم بالكفر: الوجه الثاين

 :  آنًفا، ونزيد

 : ن كالمها ينايف اإلميان، ومهااالتشريع الوضعي يتضمن أمر 
 :  االستحالل :  األول 

 :  ثالثة أمور يفيظهر وهو 
واملتحاكم إليه  املرجع األولأن التشريع الوضعي كما هو مدون يف القوانني أنه هو  -١

:  ، أيوأهنا ملزمةتشمل كل أحد، : أي ،وأن قواعده عامة جمردةيف احملاكم وعند القضاة، 
من ألزم الناس  ( رمحه هللا٧2٨ابن تيمية )ملزمة واجبة النفاذ على كل أفراد الشعب، وقد كفر 

 إذا كاانإللزام ، فكيف(1) على اجتهاد واحد ولو كان االجتهاد انبًعا من القواعد الكلية للشريعة
 بتشريع وضعي ال يلتزم الشريعة أصاًل وال يعتمد على القواعد الكلية للشريعة! 

ا  )ويف ظين أنه ال يطبق أحد التشريع الوضعي إال إذ: ويف ذلك يقول الشيخ ابن عثيمني
 .(2)(ألنه يعتقد أنه أفضل، وإال فما محله على هذا؛ كان مستحال  

أن أصحاب التشريع الوضعي يرون ما شرعوه عداًل مع عدم اعتبارهم  -2
، وهذا الزمه أنه أعدل من الشريعة وأحكم، كما شرع اليهود اجللد بل وخمالفتهم هلاالشريعة

تكفريهم يف سورة املائدة كما أسلفنا، وندلل على ذلك يف  بداًل عن الرجم والِت نزلت آًيت 
 النقطة الثالثة. 

جواز  الوضعيمن وهذا أوضح وجه على االستحالل، وهو ما حيويه التشريع -3
كالزان وحنوه، فالتشريع ال يعتربه جرمية إال إذا كان اغتصااًب، أو كان  ؛  ارتكاب احملرمات القاطعة

 
 (. ٤٨2: )صاالختيارات الفقهية : انظر(، و 3٨٨-3٨٧/ 35جمموع الفتاوى ) (١) 
 تقدم.  (2) 
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فإذا مل يكن هذا استحالاًل فما هو ،(1)على زوجها وحريته ذ اعتداءئمبتزوجة إذ أنه حين
 !االستحالل؟

 اإلعراض املطلق عن الرشيعة اإلهلية ورفضها، ولو يف موضوع قطعي واحد. :  الثان 

قد تقدم فيما سبق ذكر اآلًيت الِت تذكر اإلعراض عن التشريع وتكفري صاحبه، 
ا  ا لإلسالم عاملً )من كان منتسبً : الشيخ عبدالرزاق عفيفيوأقوال العلماء، ونذكر أيًضا ما قاله 

وهو يعلم أهنا   ،ا ليعملوا هبا ويتحاكموا إليهاا وهيأ هلم نظمً مث وضع للناس أحكامً  ،أبحكامه
 فهو كافر خارج من ملة اإلسالم. -َتالف أحكام اإلسالم 

ومن أمر الناس ابلتحاكم إىل تلك   ،وكذا احلكم فيمن أمر بتشكيل جلنة أو جلان لذلك
وكذا من  ،أو محلهم على التحاكم إليها وهو يعلم أهنا خمالفة لشريعة اإلسالم ،النظم والقوانني

ومن أطاعهم يف التحاكم إليها ابختياره مع علمه مبخالفتها   ،يف القضاًييتوىل احلكم هبا وطبقها 
 لإلسالم. 

ا يضاهي به فجميع هؤالء شركاء يف اإلعراض عن حكم هللا، لكن بعضهم يضع تشريعً 
تشريع اإلسالم ويناقضه على علم منه وبينة، وبعضهم ابألمر بتطبيقه أو محل األمة على العمل  

وبعضهم بطاعة الوالة والرضى مبا  ،أو نفذ احلكم مبقتضاه ،ني الناسأو وِل احلكم به ب ،به
وصدق   ،، فكلهم قد اتبع هواه بغري هدى هللاومل ينزل به سلطاانً  ، شرعوا هلم ما مل َيذن به هللا

وال ينفعهم علمهم   ،عليهم إبليس ظنه فاتبعوه وكانوا شركاء يف الزيغ واإلحلاد والكفر والطغيان
 ،بتشريع من عند أنفسهم ،وجتافيهم ألحكامه ،مع إعراضهم عنه ،قادهم ما فيهبشرع هللا واعت

وعدم  ،كما مل ينفع إبليس علمه ابحلق واعتقاده إًيه مع إعراضه عنه  ،وتطبيقه والتحاكم إليه
 .(2) االستسالم واالنقياد إليه
بالشريعة  أن حقيقة التشريع الوضعي هو المتناع عن اللتزام : الوجه الثالث

 :  اإللهية، وأن تكون هي أساس الحكم والتحاكم

 
(،  ٦3: )ص(، املوسوعة اجلنائية، جندي مالك 2٩: )صيراجع جرمية الزان يف ضوء القرآن والفقه، عبداجمليد الشورايب   (١) 

 (. 3٤٩-3٤٦: )صوراجع كتابنا الذي نلخصه 
 (. ٦5-٦٤رسالة احلكم بغري ما أنزل هللا ) (2) 
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الِت متتنع عن إقامة شيء من شعائر  : هي،و الطائفة املمتنعةمن ذلك ما ورد عن و 
العلماء على خالف يف تكفري الطائفة املمتنعة، لكنهم على قتاهلم  فاإلسالم الظاهرة وهلا شوكة،

من   ( رمحه هللا٧2٨ابن تيمية )كما فعل أبو بكر مع مانعي الزكاة املرتدين، وكما كفر ؛  إَجاًعا
 حتاكموا لشرعة جنكيز خان من التتار، وأقواهلم يف ذلك كثرية.

)من : واحلاصل أن االمتناع بصورته احلالية هو كفر واضح، يقول الشيخ الشنقيطي
الذي جاء به سيد ولد آدم، فاتباعه لذلك  أن كل من اتبع تشريًعا غري التشريع: هدي القرآن 

 .(1) التشريع كفر بواح خمرج من امللة
 . واب عنهمااجلشبهتان و : املسألة الرابعة ❖

)أن التشريع  : يقول المخالفون يف التقريرات السابقة:  الشبهة األولى 

شرًعا من  الوضعي ل يعد كفًرا إل إذا كان تبدياًل للدين، فلو أقر صاحبه أنه ليس 

 عند اهلل فال يكفر(. 

 :  وهنا جيب علينا أن نقف وقفة لفهم معىن
 الدين.  -١
 التبديل.  -2

 معنى الدين. : أواًل 

 : الدين يطلق ويراد به
: ، ويف قوهلمامللك والسلطان، والقهر على الطاعة، واحلكم والقضاء والتدبري •

 .(2) واستوىل عليها)الكيس من دان نفسه(، أي من قهرها وغلب عليها 
 .(3))دان فالن لفالن( أي مطيع له: ، يقولونالطاعة واالنقياد •

 
 (23٩/ 3أضواء البيان ) (١) 
 ( 2٠٨/ ٩اتج العروس ) (2) 
 (. ١٠٩/ ١٠انظر ابن جرير يف تفسريه ) (3) 
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،  الدين يف القرآن على وجوه العبادة، وعلى احلكم الذي هو التشريع وأطلق •
 :  منها

يَن ُحنَـَفاءَ ] .١ َ خُمِْلِصنَي َلُه الدِ  تيمية  ابن قال  ،{5: }البينة[َوَما أُِمُروا ِإالا لِيَـْعُبُدوا اَّللا
 .(1))الدين هو الطاعة: ( رمحه هللا٧2٨)

َواَل أَتُْخْذُكم هِبَِما َرأَْفة  يِف ِديِن اَّللاِ ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن اِبَّللاِ َواْليَـْوِم   ]- .2
، فهنا حكم هللا الذي شرعه على الزاين والزانية وصفه {2: }النور[اآْلِخرِ 

َما   ]: قال هللا تعاىلكما ذكره ابن كثري، و ابلدين، ودين هللا هنا أي حكم هللا  
)دين امللك  : ، قال القامسي{٧٦: }يوسف[َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُه يِف ِديِن اْلَمِلكِ 

شرعه وقانونه، ويستدل على جواز تسمية القوانني الوضعية يف امللل  : أي
 .(2) (الكافرةابلدين

، والقانون أصاًل كما  ديًنا ملن اختذه شرًعا ولغة وعلى هذا فإن التشريع الوضعي يعد  
عرب عنه أصحابه أنه عام جمرد ملزم، ال جتوز خمالفته، وكذا معىن الدين، فهو االلتزام واالنقياد 

 والطاعة.
وأما ما يذكره املخالف من شرط تكفريه أن ينسبه هلل فإنه من العجائب،  

د الرجم آنًفا، ويرد على ذلك الشيخ حممد بن والتيأوضحناها يف مسألة اليهود واستبداهلم ح
 ،بل هو عزل للشرع ،أان أعتقد أنه ابطل فهذا ال أثر له: وقال )من حكم القانون: إبراهيم قائاًل 

 .(3)(أان أعبد األواثن وأعتقد أهنا ابطل: كما لو قال أحد
أخطأان وحكم  : وإن قالوا ،)أما الذي جعل قوانني برتتيب وَتضيع فهو كفر : وقال
 .(4) الشرع أعدل

 التبديل. :  ا ثانًي 

 : التبديل يُفسر أبمرين

 
 (. 5٤٤/ 2٨جمموع الفتاوى ) (١) 
 (.35٧٦-35٧5/ ٩حماسن التأويل ) (2) 
 (. ١٨٩/ ٦فتاوى ابن إبراهيم ) (3) 
 (. 2٨٠/ ١2املرجع نفسه ) (٤) 
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 . تغيري صورة الشيء .١
 .تنحية الشيء .2

، وقال أبو عمر يف قوله  وهم اقتصروا على األول، كما ذكر ذلك اإلمام الزهري
مكاهنا  ، )أال ترى أنه أزال السيئات وجعل ]أولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات[: تعاىل

حنيت األول وجعلت الثاين : )أبدلته بكذا إبدااًل أي: احلسنات(، ويقول صاحب املصباح املنري
 .(1)(مكانه، وبدلته تبدياًل مبعىن غريت صورته تغيريًا

وعلى هذا فإن التشريع الوضعي تبديل لشرع هللا، سواء كان ذلك بتغيري صورته ونسبة 
وبذا  ؛ ، أو بتنحيته أبًدا، فذلك يعد من التبديلفيهليس منهدخال ما إ األقوال الباطلة له، و 

 تزول الشبهة األوىل يف االعرتاض على تكفري من شرع تشريًعا وضعيًا أو حكم به.
كما أن أهل السنة فصلوا يف البدعة وأن منها األكبر واألصغر  :  الشبهة الثانية

إذ أنه يف حكم البدعة،  ؛ وكذا الكفر، فإنه من المحال أن يكون التشريع كفًرا أكبر

فكذا يكون منه ما هو مكفر ومنه غير ذلك، فالقول بالكفر على الطالق بعيد عن  

 التحقيق. 

 : واجلواب
ن البدعة حتمل صفة التشريع، وصاحبها  سببه كو مكفرة وغري مكفرة إىل تقسيم البدعة 

االبتداع ما هو مكفر ومنه ما دون  فمن ؛ ابلضرورة جيعل الدين مقياًسا لكنه ابتدع وأتى جبديد
 ذلك. 

أنه استقالل ومنازعة للرب يف  وبينااأما التشريع فقد شرحناه يف األبواب األُول، 
 ، فهو ال يقسم وإمنا جمرد ممارسته كفر.خصائصه وليس جمرد ابتداع

علم أن عدم اعتبار التشريع الوضعي كفًرا بذاته هو من آاثر مذهب ن: وعلى ذلك
وصاحب الفعلة جيب أن يراجع وتطبق عليه موانع التكفري، فقد يكون جاهاًل أو   املرجئة،

 رًا به أو غري ذلك، فاحلكم العام غري احلكم على التعيني.مغرا 
  

 
 (. 2٦: )صاملصباح املنري  (١) 
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 التشريع الوضعي حال المحكومينب : الفصل الثالث

ولكن نناقش  ألنه تبني مما سبق حكمه، ؛ هذا الفصل ال يناقش واضع التشريع الوضعي
 كموا ابلتشريع الوضعي.حكم الذين حُ 

 :  ولبيان احلكم البد من تبيني بعض األمور
 معىن الطاعة. : أوال ❖

)إذا مضى ألمره فقد أطاعه، وإذا وافقه فقد : موافقة األمر طوًعا، وقالوا: الطاعة هي
ألنه ؛ من طاعة هللا، وطاعة الرسول إمنا هي ه، واألصل أن الطاعة إمنا تكون هلل وحد(1)(طاوعه

 طاعة أما، و {٨٠: }النساء[مان يُِطِع الراُسوَل فـََقْد أَطَاَع اَّللاَ  ]: قال هللا تعاىلهو املبلغ عن هللا، 
مبا هنى هللا ورسوله عنه كائنًا من   أمر أحد  فإن ؛ كون تبًعا هلم ال استقالاًل تإمنا فهللا والرسول  غري

 كان فال مسع وال طاعة.
: يف بيان الفرق بني طاعة الرسول وطاعة غريه( رمحه هللا ٧2٨تيمية )يقول ابن 

واحلرام ما   ،فاحلالل ما حلله؛ ألنه من يطع الرسول فقد أطاع هللا؛ )فالرسول وجبت طاعته
ومن سوى الرسول من العلماء واملشايخ واألمراء وامللوك إمنا جتب   .والدين ما شرعه ،حرمه

هل أمر هللا : فليس ألحد إذا أمره الرسول أبمر أن ينظر ...هللا طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعةً 
بل   ،ا هللافليس كل من أطاعهم مطيعً  ،خبالف أوِل األمر فإهنم قد َيمرون مبعصية هللا ؟به أم ال

سواء كان   ؟هل أمر هللا به أم ال: وينظر ،هللا ن به أن يعلم أنه ليس معصيةً البد فيما َيمرو 
ويدخل يف هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السراًي وغري  ،أولياألمر من العلماء أو األمراء

 .(2) (وهبذا يكون الدين كله هلل.ذلك

 الفرق بني العبادة والطاعة. : ااثنيً  ❖
)ابب الطاعة والتصديق ينقسم إىل مشروع وغري : هللا( رمحه ٧2٨ابن تيمية )يقول 

، وهذا هو  (3)(مشروع يف حق البشر، وأما العبادة واالستعانة والتأله فال حق فيها للبشر حبال

 
 (. ٩٧: )صاملصباح املنري  (١) 
 (.2٦٧-2٦٦/ ١٠جمموع الفتاوى ) (2) 
 (. ٩٨/ ١جمموع الفتاوى ) (3) 
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أمََلْ أَْعَهْد ِإلَْيُكْم ًَي َبيِن آَدَم أَن  ]: األصل يف هذا الباب، فلو قال قائل أن العبادة يف قوله تعاىل
 : ، كل ذلك مبعىن الطاعة، لقلنا[ًَي أََبِت اَل تـَْعُبِد الشاْيطَانَ  ]: ، وقوله تعاىل[تـَْعُبُدوا الشاْيطَانَ الا 

؛  فإن الزم العبادة أن يكون العابد مطيًعا ملن عبده؛ )تفسري العبادة ابلطاعة من التفسري الالزم
ملا كانت طاعته : الالزم، أي فلذا فسرت ابلطاعة، أو يقال هو من التفسري ابمللزوم وإرادة

 .(1) (جاز تفسريها بذلك -ملزوًما للعبادة والعبادة الزمة هلا فال حتصل إال ابلطاعة 
)الفرق بني  : ذلك أن هناك فارق بني العبادة والطاعة، كما قال أبو هالل العسكري

 : العبادة والطاعة أن
 ع... غاية اخلضو : العبادة

الواقع على حسب ما أراده املريد مىت كان املريد أعلى رتبة  الفعل : والطاعة هي
 . ، وتكون للخالق واملخلوقممن يفعل ذلك

 .(2) (والعبادة ال تكون إال للخالق وحده
فـََلماا آاَتمُهَا َصاحِلًا     ]: ولذلك فرق العلماء بني شرك الطاعة، وشرك العبادةكما يف آية

ُ َعماا ُيْشرُِكونَ َجَعاَل َلُه ُشرََكاَء  )كان : ، قال قتادة{١٩٠: }األعراف[ِفيَما آاَتمُهَا فـَتَـَعاىَل اَّللا
، وذلك لكوهنما أطاعاه يف التسمية بعبداحلارث، ال أهنما  (3)(شرًكا يف الطاعة ال شرًكا يف العبادة

 عبداه كما حكى ذلك صاحب تيسري العزيز احلميد. 
 :  والطاعة الشركيةطاعة املعصية : ااثلثً  ❖

ُعلم مما سبق أن الطاعة منها ما هو خاص ابهلل، ومنها ما جيوز هلل ولغريه، وما يهمنا يف  
وألجل حتديد ضابط طاعة شركية،  أو إما معصية هنا الطاعة الِت تكونالطاعة يف موضوعنا 

 : البد من توضيح أمرين كل منهما
 مخالفة أمر اهلل. الباعث على الطاعة يف معرفة  : األول

 : من أحد شيئني الباعث ال خيلوو 
 

 (. ٤٧٩: )ص سليمان بن عبدالوهاب،تيسري العزيز احلميد (١) 
 (.5٨3: )صالكليات  (2) 
 (. ١٤٧/ ٩تفسري ابن جرير ) (3) 
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 خوف وإكراه، وإما حمبة وتعظيم واتباع. إما 
ه،  فإنه دخل يف عدم املؤاخذة، ولكن حتت شروط وقيود،   فإن كان اخلوف واإلكرا

 :  منها
 .اإن كان عاملًا أم عامي    حاله حسب حاله وقدرته على التحمل، وحسب -١
بال حسب حال من يقع منه اإلكراه، هل له سلطة وقادر على التنفيذ أم أنه وعيد  -2

 .تنفيذ
يوضح  و فإنه ليس املعترب يف املعصية كاملعترب يف الكفر، ؛ وحسب األمر املُكره عليه -3

)أتملت املذاهب فوجدت اإلكراه خيتلف ابختالف  : بقوله ( رمحه هللا٧2٨ابن تيمية )ذلك 
فإن أمحد قد   ،فليس اإلكراه املعترب يف كلمة الكفر كاإلكراه املعترب يف اهلبة وحنوها ،املكره عليه

وال  ،أو قيد ،من ضرب: نص يف غري موضع على أن اإلكراه على الكفر ال يكون إال بتعذيب
 يكون الكالم إكراها.

لى  بناء ع؛ وقد نص على أن املرأة لو وهبت زوجها صداقها مبسألته هلا فلها أن ترجع
فجعل خوف الطالق أو سوء  ؛ أهنا ال هتب له إال إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرهتا

ا على ومثل هذا ال يكون إكراهً  .ألنه أكرهها: ولفظه يف موضع آخر ،ا يف اهلبةالعشرة إكراهً 
مل يبح له  ،فإن األسري إذا خشي من الكفار أن ال يزوجوه أو أن ُيولوا بينه وبني امرأته ؛ الكفر

 .(1) (التكلم بكلمة الكفر
 . فهذا من الشرك  وإن كانت الطاعة طاعة حمبة واتباع

وافق اهلوى اهلوى مع اعتقاده  يأن : ، مثلأما إن كانت طاعة شهوة ال اتباع أو حمبة 
 من املعصية، وتتفاوت درجاهتا حسب صاحبها.  افهذ خطأه 

 ؟شيء كانتموضوع الطاعة يف المخالفة، يف أي : الثاين

 : فال َتلو من شيئنييف أي شيء كانت الطاعة، : واملقصود به
 إما طاعة يف الشرك والكفر أو طاعة يف املعصية.

 
 (. 3٦٧-3٦٦: )صاالختيارات الفقهية  (١) 
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ِإالا َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه  ]: فال يُعذر إال املكره، لقوله تعاىل فإن كانت يف الرشك أو الكفر
ميَانِ  وحىت لو صرح بغري ذلك  رفالذي دخل قلبه شيء من الكف، {١٠٦: }النحل[ُمْطَمِئنٌّ اِبإْلِ

 كان كافرًا وأمره إىل هللا.
مذهب أهل السنة، فلو فعل  هو  وإن كانت يف املعصية فال يكفر إال ابالستحالل كما
 املعصية طاعة وقع يف ذنب عظيم كبري، لكنه ال يصل للكفر.

 :  الطاعة يف التشريع الوضعي:  ارابعً  ❖
وهذا املوضوع قد حصل فيه لبس كبري، ولعل ذلك بسبب أن التشريع الوضعي يف 

تكفري  إال أن يف املسألة تفصيل، ال كما يرى بعض أهل الغلو من  -كما تقدم-نفسه كفر 
 ألهنا رضيت هبذا املنكر. ؛ اجملتمعات اإلسالمية

وتفصيل املسألة مبين على ما تقدم ذكره يف الفرق بني الطاعة يف املعصية والطاعة يف  
 :  الشرك، وذلك على ما يلي

أن هناك فرق بني املشرع للكفر، والذي ميارسه وُيكم به استمرارًا، فهذا الشك يف  -١
التشريع وحده كفر، أما الطاعة فإهنا حمتملة، فقد يطيع هلوى يف نفسه، ألن ؛ كفره أصاًل 

فيكون من َجلة العصاة، وقد يطيع جهاًل منه واغرتارًا مبا يروج له، أو أنه خدع مبا يقال من  
 ال تدل قطًعا على كفر صاحبها. يف هذه األحوال الطاعة يف التشريع الوضعيف؛ شعارات راننة

اط الكفر والشرك يف التشريع الوضعي هو الطاعة مع  وعلى هذا، فإن من -2
سواء كان ذلك استحالاًل أو أنه أفضل من شرع هللا وحنوه، وال يكفر   الرضا بذلك التشريع،

 إذا اعتقد أن شرع هللا هو األصلح، لكنه أطاع هلوى يف نفسه، فهذا يفسق.
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 :  خامتة
 :  من أهم نتائج البحث

 يكون إال هلل، وأن التشريع الوضعي هو منازعة هلل يف خصائصه.أن التشريع ال  -١
وأن هللا اختص نفسه ابلتشريع، وذلك من ثالث جهات يف التوحيد، توحيد الربوبية  -2

 واأللوهية واألمساء والصفات.
عن كونه منازعة هلل،  لو غضضنا الطرفأن التشريع الوضعي مناقض دوًما لإلسالم، فحىت  -3

 يقرر ما حرم هللا، ويسوغ فيه، وهذا وحده كفر. الوضع فإن التشريع
 ال تكفري للمعينني إال بعد إقامة احلجج عليهم حسب قواعد أهل السنة واجلماعة.  -٤
 ظاهرًا وابطنًا. ابهإال ابلرض من احملكومني به الكفر ال يكون يف طاعة التشريع الوضعي -5

ه إال ابتباع التشريع اإلهلي والعودة ملا  واعلم أنه ال سبيل خلالص هذه األمة مما هي في
، فعلى كل طالب العلم أن ُيرصوا على االهتمام صلى هللا عليه وسلم ورسوله  تعاىل سنه هللا

هبذه املسائل، إذ أهنا وال حول وال قوة إال ابهلل بدأت يف االنتشار يف دولنا املسلمة، فلله األمر  
 العاملني. من قبل ومن بعد، واحلمد هلل رب 

 

 امللخصهناية  
 اللهم اجعل هملنا كله صاحلا واجعله لوجهك خالصا وال جتعل فيه ألحد شيئا 

 وصلا هللا وسلم هلا نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
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