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مبادئ الشريعة اإلسالمية : الفصل األول

التعريف بالشريعة اإلسالمية وخصائصها: المبحث األول

:اثنين، ويكاد الشراح يتفقون على عدة معان لها -في مدلولها اللغوي -لفظ الشريعة 

«  التشريعالسقي أهون »: أن الشريعة بمعنی مورد الماء ، ومنه المثل العربي : األول 

نى  ستقيم : اآلخر المع ضح الم يق الوا نى الطر شريعة بمع عالى . أن ال له ت نه قو علنمم   ثممج  »: وم
.ومستقيمةأي على طريقة واضحة ، «ف تبعه شريعة من األمر على 

:فاختلف الفقهاء في معناه لفظ الشريعة في االصطالح أما 

يه وسلم  شرعه هللا على لسان ما »: عرفها ابن حزم بقوله فقد  نة ، وعلى في النبيه صلى هللا عل ديا

«ألسنة األنبياء عليهم السالم قبله والحكم منها للناسخ

لى  شريعة ع سماوتطلق ال شرائع ال يع ال شمل جم هذا ت هي ب باده و سنها هللا لع تي  كام ال تي األح وية ال

شريعة إذا . نزلت للناس على أيدي أنبيائهم  فإن ال لك  قت، ومع ذ ها أطل مراد ب اإلسالم شريعةكان ال

سابقة من الَحَوْت ألنها خاتمة الشرائع وألنها محمد صلى هللا عليه وسلم  التي نزلت على يد  شرائع ال

مان كل ز في  ناس  صالحة لل لة  شريعة كام ها  ما جعل شريعات  من الت ها  ها وزادت علي ما في أحسن 

ناس جسنها هللا األحكام التي مجموعة »: بأنها تعرف الشريعة اإلسالمية وعلى هذا . ومكان عا لل مي

«والسنةالكتاب صلى هللا عليه وسلم في على لسان رسوله محمد 

تعريف الشريعة اإلسالمية



: خاصاويطلق لفظ الشريعة إطالقا 

ها   يراد ب ية : و ناس)األحكام العمل بين ال عامالت  تنظم الم تي  ية دون األحكام االعت، (أ األحكام ال قاد

واألخالقية 

:  اإلسالميةالمناسبة بين المعنى االصطالحي واللغوي للشريعة ووجه 

صدرهاأن  شريعة م سالمية ؛ ألن ال شريعة اإل في ال حوظ  ستقيم مل ضح الم يق الوا هللا ، مدلول الطر

حوظ أيض. وهي شريعة واضحة ومستقيمة ، ال زيغ فيها وال انحراف  ماء مل ا كما أن مدلول مورد ال

شري فإن ال بات ،  سان والحيوان والن مع الحياة عند اإلن عة أيضا في الشريعة ، ذلك أنه لما كان الماء 

في لحياة العباد مصدر  سعادة  لدنيا واآلخرة ، ومنبع ال سليم»ا قه، عمر  شريعة والف لى الل مدخل إ ان األشقر ال

«16و 15: ص

التمييز بين الشريعة والدين والملة : أوال

شريعة » : قال الراغب في تعريف الدين  ستعير لل جزاء وا عة وال قال للطا لدي. والدين ي لة ، وا ن کالم

«اعتبارا بالطاعة واالنقياد للشريعة يقال ولكن 

لة  في تعريف الم سان ا» : وقال  باده على ل عالى لع شرع هللا ت ما  سم ل لدين ، وهو ا لة كا ياء الم ألنب

«هللاليتوصلوا به إلى جوار 

تمييز الشريعة اإلسالمية عن بعض المصطلحات



في  لدين  لة وا عريفين ، أن الم من الت ني اإلصطالح ويبدو  فق له مع شريعة ، فيوا نى ال فاظ مع هي أل

.مترادفة بمعنى واحد وإن اختلفت األسماء التي تحملها 

هي فهي كلها أحكام من وضع  لإل غة تخت من حيث الل فاظ  هذه األل نى  لى مع بالنظر إ نه  : ف ، غير أ

تب ، ومن دين فهي تطاع ويجزی بها  فمن حيث إن هذه األحكام اإللهية  لى وتك ها تم هي ف، حيث إن

.فهي شرع وشريعة، طريق مستقيم وواضح كونها حيث ومن . ملة

والشرائع السماوية السابقةالتمييز بين الشريعة : ثانيا

شرائع إن  لة، الشريعة اإلسالمية هي من جنس ال سماوية المنز في ال ها  قة مع بدأ جاءت متف توحيد الم

.األخالقاألعمال ومكارم وفضائل 

كن  تي ل ية ال فروع ، والكيف في ال ها  فت مع بادة اختل ها الع عامتؤدى ب ظيم الم كذلك تن حسبما الت ، و

قب تقتضيه المصلحة  نة وتعا عالى، األزم له ت جا»: لقو شرعة ومنها منكم  نا  كل جعل ية « ل سورة 48آ

المائدة

: يلي بما الشريعة اإلسالمية عن الشرائع السماوية السابقة تميزت وعلى العموم فقد 

 سماويةشرائع سبقها من وتأكيدها لما تصديقها  .

 للشرائع السماوية من تحريف لما وقع فيه تصحيحها .

 السماوية مكملة لما جاء في الشرائع أو جديدة تأسيسها ألحكام.



التمييز بين الشريعة اإلسالمية والفقه اإلسالمي : ثالثا

سيادته وشرفهالعلم »اللغة هو الفقه في  لدين ، ل وفضله على بالشيء ، والفهم له ، وغلب على علم ا

«4/128المحكم والمحيط األعظم إلبن سيده »« النجم على الثريا سائر أنواع العلم ، كما غلب 

: ، يطلق الفقه في اللغة على معنيين وعليه 

نی  شيء عام مع لم بال هو مطلق الع لوم ، و لف الع في مخت هم  فالن والف قال  عارف ، في يه فوالم في ق

... القانون اللغة، وفقيه في 

ومالعلسائر علم الدين لسيادته وشرفه، وفضله على وهو أن الفقه غلب على : خاص ومعنی 

قاد وللفقه هو السائد في العهود األولى المعنى  أن هذا والمالحظ   شمل االعت نه ي األعمال لإلسالم كو

ية ا»والسلوك قبل أن يصبح فيما بعد له معنى خاص وهو  شرعية العمل من العلم باألحكام ال سب  لمكت

«أدلتها التفصيلية

ج ها وهو ويتبين من المقارنة بين الشريعة والفقه أن األولى أوسع وأعم من معنى الفقه، والفقه  زء من

قه باعت شريعة على الف طالق ال يات الحقوق على إ في كل عرف  جرى ال قد  لك ف ما أخص، ومع ذ باره

.مترادفين وذلك بإطالق العام ويراد به الخاص وهو تعبير مجازي سائغ لغة



الوضعيالتمييز بين الشريعة اإلسالمية والقانون : رابعا

قانون الوضعي ؛ ألنه ال يقلعقد الحقيقة أنه ال مجال  شريعة اإلسالمية وال بل عقال أن أي مقارنة بين ال

.المخلوقيسوی بين ما وضعه الخالق وبين ما صنعه 

:الفوارقلكن من أجل بيان عظمة الشريعة اإلسالمية ، يمكن أبراز بعض 

:المصدرحيث من -1

صدر  سالمية فم شريعة اإل مال هو هللا ال صوف بالك عالى ، المو قانون . سبحانه وت ما ال ضعي، البين و

. بالنقصان البشر والموصوف مصدره 

:الموضوعحيث من -2

هتم أما القانون الوضودنيا جاءت شاملة لجميع مجاالت المرتبطة بحياة اإلنسان دينا فالشريعة  فال ي عي 

سان  قة اإلن قه بعال قة بخال ظيم عال لى تن قط ع صر ف بل يقت فرد ،  فراد والمؤال باقي األ خل ب سات دا س

المجتمع

:  الغايةحيث من -3

بين اإلسالمية ، الشريعة  ها  في تعاليم لذلك مزجت  مادي ، و نب ال نب الروحي والجا تالجا جدها  نظم ن

هخارجی ، وسلوك سلوك داخلي اإلنسان ، سلوك من نوعين  لذي ال ي ما خالفا للقانون الوضعي ا م إال 

.أن يهتم بالسلوك الداخلي يعتبر جرما دون األفراد ، مما سلوك الوجود من ظهر إلى 

النطاقمن حيث : رابعا 

هي اإلسالمية من حيث الشريعة ف ناس، ف كل ال من عند هللا ل كشريعة النطاق، نزلت  ل زمان صالحة ل

.ومكان، بخالف القانون الوضعي الذي يرتبط بزمان ومكان نشوئه وبالجماعة التي وضعته



: بقوله الخصائص رحمه هللا هذه ابن قيم الجوزية اختصر 

عدلوأساسها على الِحگم فإن الشريعة مبناها »  ها، ، ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي  كل

ها  لى ومصالح ورحمة كل عدل إ عن ال سالة خرجت  كل م ها ، ف مة كل جور، وحك لى ال وعن الرحمة إ

شريعة وإن  من ال ست  بث ، فلي لى الع مة إ سدة ، وعن الحك لى المف لت اْدخضدها ، وعن المصلحة إ

«فيها بالتأويل 

تضي أن فهي شريعة حكيمة ، ألن مصدرها هللا عز وجل المتصف بالحكمة المطلقة ، وكونا حكيمة تق

ها ع ية ؛ مبنا شريعة واقع نة ، وهي  لى تكون حكمة شاملة وعامة ودائمة ، وجامعة بين الثبات والمرو

لة ، ألن شريعة عاد جل واآلجل ، وهي  في العا باد  قا لمصالح الع حرج تحقي من هللا التيسير ورفع ال ها 

ية  جاءت لرعا شريعة رحمة ،  عن المصالح واألغراض ، وهي  نزه  سان الم ضها مصالح اإلن . وحف

لى  فع إ ها ترت عظمة درجات الأرقي وكون الشريعة اإلسالمية أمتازت بهذه الخصائص وغيرها ، جعل

,آخروالكمال ، التي ال يرقى إليها أي تشريع 

الربانية : الخاصية األولى 

ية على وتعني  عالى ، وهي مبن هي أن مصدر الشريعة اإلسالمية هو هللا ت لوحي ف لوحي عن طريق اا

كريم»باللفظ والمعنى ، وهو ( ص)للرسول  فظ « القرآن ال بالمعنی دون الل سنة ا»وهي ، و يةال ، «لنبو

اإلسالمتعرف أحكام الشرائع ، ومنها شريعة بها ، هو الوسيلة الوحيدة التي فالوحی 

يه أن يعلم هللا تعالى من اصطفاه من عباده كل ما اراد اطالع» : ومعنى الوحي في لسان الشرع  ه عل

. « للبشرالهداية والعلم ، ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة ألوان من 

خصائص الشريعة اإلسالمية



عالى له ت في قو صلها  قرءان أ كر ال عة ذ يات متنو تب وكيف لوحي مرا َأ  ٍرِلَبَشممَكمم َ َوَممم »: ول

ُ  َعِلممي  ا ُ ممُيَكلَِّمممُ  الُلممُ  ا ُلمم  َوَأْومم  َأَو ِمممن َوَاا أ ِأَ مم ٍس َأَو ُيَرِاممَي َاُاممِِل  َفُوممِِأَي َ ء     ممِ  َممم  َيَشمم        

.51الشورى األية اِاة « َأِكوٌج

:هيويترتب على ذلك أن الشريعة اإلسالمية 

ُوِ َ ا ُ   َ َحمُن َ َُّل َنم  المِّْك َر َوا ُ م  َلمُ       »: قال تعالىمعصومة شريعة  9ية األالحجر امِاة  « َلَحم ِف

.4و 3اآليتان سورة النجم  « ُيَِأٰىُهَِ ا ُل  َوَأٌي ال َهَِٰى ا َ  َوَم  َينِطُق َعن  »: وقوله تعالى

ها كاانبعثت شريعة كاملة  جاءت احكام لذا  عالى  سبحانه وت هو هللا  ها  لة من كمال وجالل منزل م

ُو لَ »: قااال تعااالى ُو َعَلمممَوكوَج   َعَمِ مممي َوَاِ مممو ُو َلكومممَج ِ يمممَنكوَج َوَأت َمَمممم ََِأ َأك َمل ممم كومممُج ال َوممم

3سورة المائدة اآلية « ال ء َاَل َأ ِ يْن



العالمية: الخاصية الثانية

»لقولااااه عااااز وجاااال: صاااالى هللا عليااااه وساااالم خاااااتم النبئااااينكااااان الرسااااول محمااااد لمااااا 

كوميِّ  َوَكم َ  الُلمُ  َ   ۗ  َأََ  َأَأٍد مِّن اَِّ  ِلكوَج َولَِٰكن اَُّاَِل الُلِ  َوَخ َتَج الُنب وِّموَن  ُمَحمٌَّدَك َ مَّ 

.كانت شريعته خاتمة التشريع40األحزاب األية « َشَيٍ  َعِلوْم 

:الخاتمية تفيد كون الشريعة اإلسالميةوهذه 

:سااائر الناااس دون اختصاااص قااال تعااالى حيااث جاااء الخطاااب الشاارعي موجهااا إلااى : عامةةة

158األعراف األية «َاُاِلو الُلِ  ا َلَوكوَج َ ِموْع ا  ِّيالُن ُسَأيَُّه َي قوي »

شريعة : شاملة تازت بكوها وال ياة اإلسالمية ام نواحي الح كل  شاملة ل سانية ومشريعة  نظمة اإلن

ته باإلنسان عالقات فهي تناولت اإلنساني، لجميع النشاط  ته الثالث عالقته بربه وعالق سه وعالق نف

,بمجتمعه حيث تشتمل الشريعة اإلسالمية على باب العبادات وباب المعامالت

لك ع: دائمة يدل ذ ساعة و يام ال لى ق لى صفة حيث أن أحكامها القطعية الداللة ال تتغير وال تتبدل إ

يه اإلجت عين ف هو ظني الداللة فيت ما  ما  شريعة اإلسالمية، أ ها ال يز ب تي تتم ستنباط الثبات ال هاد وا

ب بين الث بذلك جمعت  شريعة و من ال مرن  نب ال هو الجا سبة حسب األحوال وهذا  ات األحكام المنا

.والمرونة



الواقعية: الثالثةالخاصية 

جاتهم، الناس وحبل هي أحكام تراعي واقع نظرية مجردة، قيم مجرد فالشريعة اإلسالمية ، ليست  ا

. وتأخذ بعين االعتبار قدراتهم وما قد يطرأ عليهم من تغير في أحوالهم 

: تعااالىأنهااا مبنيااة علااى اليساار ، قااال هللا : أهاام مظاااهر واقعيااة الشااريعة اإلسااالمية وماان 

. ألساار الشاارائع ، وهااي الشااريعة اإلسااالمية أي نوفقااك 8األعلةةى اآليةةة « ِلل ُوَسمممَرٰىَو وَوسِّمممُرَ »

غة  في الل حرج  نى ال له ، ومع فع  حرج ، ورا فاظ . «الضيق»: واليسر مضاد لل ترنة المقومن األل

ظة  حرج ) غالبا بلف ظة ( ال غة ( المشقة ) لف حق : ؛ وهي ل لنفس انكسار يل بدن ، وتنا لى وال سم إ ق

معتادةمشقة معتادة ، ومشقة غير : قسمين

يا أو : األولى  كان دين سواء أ بذل جهد ،  كل عمل يتوقف على  يا دال يخلو منها تكليف ؛ ألن  نيو

نه أو: والثانية  طاع م لى االنق يه إ لدوام عل بودي ا مل  كان الع نه إن  شاطبي إ عن هي التي ذكر ال

له ،  من أحوا حال  له أو  سه أو ما في نف نا خاربعضه ، وإلى وقوع خلل في صاحبه  جة فالمشقة ه

لق . المعتادعن  تي يتع ها وهذه المشقة الثانية هي ال حرج ب شريعة ب. رفع ال جاءت ال قد  اعتبارها و

في احوا ير  من تغ سان  طرا على اإلن ما ي خالل  من  باد ،  عن الع حرج  ية لرفع ال ها شريعة واقع ل

.كالمرض ، والنسيان ، والسفر ، والجهل ، والخطر واإلكراه 



:ويترتب على خاصية واقعية الشريعة اإلسالمية 

ها  يفآن لة التكل في : شريعة قلي هذا  صلها و من أي أ طة بالوسع ز ها مرتب ها ، ألن قةنزول فال ، والطا

في العق لم تسارف  بالنواهي واألوامار ، و هل أتباعهاا  لم تثقال كوا طاق ، فهاي  يف بماا ال ي وباات تكل

جر  ها والزوا جاءت وأن كامشريعة  جة األح هي : متدر يدةف ها ؛ عق في أحكام تدرج  سنة ال لى  مة ع قائ

.وسلوكاوعبادة 

العدل: الرابعةالخاصية 

ك مدبره اتسمت الشريعة اإلسالمية بالعدل في أحكامها لكون منزلها هو هللا سبحانه وتعالى خالق ال ون و

هم الكتب  نزل مع عز وجل رسله وأ عدل أرسل هللا  مة ال عن المصالح واألغراض، وألجل إقا ومنزه 

عالى قال ت  َوال ِمومََّاَ  ِلَوقومَِأ   َوَأ ََّل َنم  َمَعُهمُج ال ِكَ م سَ   َ  ل َبوَِّنم  ِ ُاُامَلَن  َأَاَامل َن  َلَقمدَ »: ليقوم الناس بالقسط 

25الحديد اآلية « الُن ُس َ  ل ِقَسِط

ش لة واألقوال وال نى على األد لذي يب نب القضائي ا مدلى ويفرق الفقهاء في إقامة العدل بين الجا واهد ال

مر،  قع األ كم لوا قة الح قق إال بمطاب لذي ال يتح لدياني ا نب ا بين الجا من الخصوم و ها  قو»ب بيُّ ل ي الن

ته من بعض  إنَّكم :ملسو هيلع هللا ىلص ، ولعل بعَضكم أن يكون أَْلَحَن بُحجَّ ما تختصمون إليَّ حو  م له على ن ؛ فأقضي 

«ذرهايأسمع، فَمن قضيُت له من حقِّ أخيه شيًئا فإنما أقطع له قطعًة من النار، فليأخذها أو 



الرحمة: الخاصية الخامسة

قال ت عالمين  مة رحمة لل عث الرسول الكري ما ب : عالىالرسالة المحمدية جاءت متسمة بالرحمة وإن

«ا ُل  َاَأَمِة لِّل َع َلِموَنَأَاَال َن َ َوَم »

لدين الكليات الخمس وهي للحفاظ على جاءت الشريعة اإلسالمية ، أحكام  لنفس ا قوا سل والع ل والن

. والمال 

فظ  بأمرين والح كون  ها ي جود : ل نب الو من جا هذا  ها ، و ما يقيم عاة  حدهما ، مرا ثاني . أ : وال

ها ؛ وكل كلية من هذه الكليات شرع لها مصالح لرع. باجتناب ما يفقدها ، وهذا من جانب العدم  ايت

شريعة لحفمصالح  جاءت ال تي  هذه المصالح ال خالل  ظها ، ضرورية أو حاجية أو تحسينية ومن 

سع مصلحة شاملة مصلحة لتحقيق شريعة رحمة وإنسانية ألنها جاءت يتضح أنها  لدنت يا واآلخرة ا

عم فهي مصلح.. الدنيا واآلخرة ، وتوزان بين مطالب الفرد والجماعة والروح، ، وتشمل المادة  ة ت

.اإلنسانية جمعاء 



يفأستاذ التعليم العالي مساعد باحث  
القانون اخلاص بالكلية املتعددة 

التخصصات بالناظور

 لشعييبالغشام ااملصطفى ,ذ

انتهت حصة هذا اليوم في الحصة القادمة التي سنتطرق 

فيها للمبحث الثاني لتعريف الفقه اإلسالمي وخصائصه


