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يف مقررات الثقافة اإلسالمية أثرها يف املسائل الفقهية
تغيري السلوك ونشر الفكر املعتدل

نموذج جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فیصل

دكتورة

إبتسام محمد آدم حسنین
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

:مقدمة

رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین، سیدنا الحمد
.محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

ًلقد أضحى جلیا لكل ذي لب ما یحیكھ األعداء تجاه اإلسالم والسعي لصھر 
، وطمس )العصرنة والحداثة ( المجتمعات اإلسالمیة في بوتقة الفكر الثقافي العالمي 

یة عبر الوسائل اإلعالمیة المختلفة، ومحاولة تغییر األنظمة السیاسیة الھویة اإلسالم
ًاإلسالمیة بحجة العدالة وحقوق اإلنسان، وأن النظام اإلسالمي ال یصلح منھجا 
للحكم، والھدف األساسي ھو السیطرة على ثروات الشعوب اإلسالمیة ، وألن 

مر ومن بعدھم العلماء مسؤولیة حمایة األمن العقدي والفكري تقع على والة األ
وفقھاء األمة  ، وألن الحاجة ملحة للتأصیل الشرعي لقضایا فقھ السیاسة الشرعیة؛ 
رأیت أن أركز على المسائل الفقھیة الواردة في مقرر النظام السیاسي اإلسالمي ، 
وخاصة أن ھنالك مقاومة لھذه المادة من قبل بعض الطالبات، ورأیھن بعدم أھمیة 

لعدم فھمھن للھدف الذي من أجلھ وضعت ھذه المادة وخاصة في الوضع ھذه المادة
.الراھن

والثقافة السیاسیة لھا تأثیر كبیر على شخصیة الطالب؛ الرتباطھا بالقرآن والسنة ، 
تغني الطالب عن تبني األفكار المنحرفة ونشرھا في المجتمع ، ومعرفتھ بفقھ 

تغنیھ عن البحث في مصادر أخرى، السیاسة الشرعیة من خالل المنھج الدراسي
.وخاصة إذا كانت ھذه المصادر تھدف إلى التحریف

سوف یتناول البحث موضوع المسائل الفقھیة في مقررات الثقافة اإلسالمیة وأثرھا 
في تقویم سلوك الطالب ونشر ثقافة الوسطیة ، ویكون ذلك في مقدمة وثالثة فصول 

فقھیة وأھمیتھا ، ثم بعد ذلك الفصل الثاني ، في الفصل األول تعریف للمسائل ال
ویتناول موضوع المسائل الفقھیة الواردة في مناھج مقررات الثقافة اإلسالمیة 
وأثرھا على سلوك الطالب، وسوف یختص ببحث المسائل في فقھ السیاسة الشرعیة 
للحاجة الماسة لتناول الموضوع وذلك لتسارع األحداث السیاسیة في المنطقة، 

فصل الثالث یتناول أثر المسائل الفقھیة في مقررات الثقافة اإلسالمیة في نشر وال
.ثقافة الوسطیة ، ثم بعد ذلك الخاتمة والتوصیات والفھارس
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الفصل األول

تعريف املسائل الفقهية وأهميتها

املبحث األول

ًتعريف املسائل لغة واصطالحا ً

المسائل في اللغة: ًأوال

ًدر سأل یسأل مسألة، وسؤاال، فھو من إطالق المصدر على مص: جمع مسألة، وھي
یسأل : مسؤولة، بمعنى: مسألة، أي: مخلوق، فقولنا: المفعول، كخلق بمعنى

)١(.عنھا

َوجمع المسألة َ ُ )٢(. ِمسائل: َ

ًتعریف المسائل اصطالحا: ًثانیا

لك ھي المطالب التي یبرھن علیھا في العلم ، ویكون الغرض من ذ: المسائل(
)٣(.)معرفتھا

ًالمسائل الفقھیة التي وردت في مقرر النظام  السیاسي في اإلسالم تعالج كثیرا من 
المشكالت والھموم التي استعصى على فئة الشباب فھمھا، وخاصة النوازل الفقھیة؛ 
ألن ھذا المجال من الدراسة ال یتطرق إلیھ كثیر من الشباب بأخذ المعلومة من 

وتكون وسیلة التلقي األساسیة لفئة الشباب وسائل اإلعالم ، مصدرھا األصلي 
المختلفة والتي تخدم سیاسة التحریف والتغریب، فمن خالل مادة النظام السیاسي 

–١ج–المطلع على ألفاظ المقنع–محمد بن أبي الفتح ابن أبي الفضل البعلي ) (١
.٣٦٨ص–} مكتبة السوادي للتوزیع{ -) م ٢٠٠٣-ه١٤٢٣(١ط

{ -٧ج –كتاب العین -أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم  -الفراھیدي ) (٢
.٣٠١ص -}ل دار ومكتبة الھال

دار / بیروت / لبنان { –١ج–كتاب التعریفات –علي بن محمد بن علي الزین -الجرجاني ) (٣
.٢١١ص –} الكتب العلمیة 
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ًترسخ عند الطالب أن مفھوم التشریع اإلسالمي لیس عبادیا وإنما ھو منھج حیاة 
. --وبناء دولة متكاملة یسودھا القرآن وسنة نبیھ محمد 
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ملبحث الثانيا

ًتعريف الفقه لغة واصطالحا ً

:ًتعریف الفقه لغة: ًأوال 

َفقھ( َ ِالفاء والقاف والھاء أصل واحد صحیح، یدل على إدراك الشيء والعلم بھ) َ ِ ِ ِ ِِ ِِ ْ ْ َ ْ ْ َْ ْ َ َ َ ٌ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُِ َّ ْ ُ ٌُّ ٌ َ َ َ .
ُتقول ُ ُفقھت الحدیث أفقھھ: َ ُُ َ َْ ْ ََ َ ِْ ِوكل علم بشيء فھو ف. ِ َِ ُ ْ ََ ٍ َ ُِ ٍ ْ ٌقھُّ َیقولون. ْ ُ ُ ُال یفقھ وال ینقھ: َ َُ َ ْْ َ َ ََ َّثم . َ ُ

ِاختص بذلك علم الشریعة، فقیل لكل عالم بالحالل والحرام َ َ َ َ َ َ َّْ َ ْ ِْ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ُُ َّ ُ َْ َِ ٌفقیھ: َ ِ َوأفقھتك الشيء، . َ ْ ْ ََّ َُ َ ْ َ
َإذا بینتھ لك َُ ُ ْ َّ َ َ ِ.)١(

ُوالجمع فقھاء، وقالوا َْ َ َُ ِفقھ في معنى الف: َ ِْ َ ُ ْقھ أیضاَ َ ّوفقھ عني، أي فھم عني. ْ َّ ِ َ ََ َ َورجل . ِ
َمتشدد كثیر الكالم: ِمتفیھق َْ ِّ.)٢ (

ًتعریف الفقه اصطالحا: ًثانیا

ْوالفقھ في اللسان الفھم من قولھم َ ََ َ ْْ ِّ ِْ َفالن فقھ قولي أي فھمھ ،: ِ ِفقھ الرجل بالكسر )٣(َ ْ ُ ََّ ْ ِ ُ َ ِ َ
ًفقھا فھم، وفقھ فقاھة إ َ َ َ َ َ َْ ِ َِ ًَ ًذا صار فقیھاِ َ َِ َ ْوال یسمى كل من علم شیئا عالما، وال من ،)٤(َ َْ َ ً َ ْ َ َ َّ َ ُ ََ َِ ًِ َ َُ ُّ

ِفقھ مسألة فقیھا على اإلطالق َ ْ َ َْ َ َِ َ ً ْ َِ ًِ َ ْوھو علم بالمسائل الشرعیة العملیة المكتسبة من )٥(.َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ َ َ َّ ْ َ ََ ْ َّْ ْ ْ ِْ ِ ٌ
ِأدلتھا التفصیلیة ِ ِ ِ َِّ َْ َّ َّ َ.)٦(

ه ١٣٩٩( ط –٤ج–معجم مقاییس اللغة -أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني -الرازي ) (١
.٤٤٢ص –} دار الفكر / بیروت { –) م ١٩٧٩–
–) م١٩٨٧(١ط–٢ج–جمھرة اللغة -أبو بكر محمد بن الحسن بن درید-األزدي ) (٢
.٩٦٨ص -}دار العلم للمالیین/ بیروت {

رسالة في أصول الفقھ -أبو علي الحسن بن شھاب بن الحسن بن علي بن شھاب-العبكري ) (٣
.٧١ص –} كیة المكتبة الم/ مكة المكرمة / السعودیة { –) م١٩٩٢-ھـ١٤١٣(١ط–١ج–
كشف األسرار شرح أصول البزدوي -عبد العزیز بن أحمد بن محمد، عالء الدین -البخاري ) (٤
.١٥ص –} دار الكتاب اإلسالمي { –) بدون ( ط –١ج –
٢ط-٢ج–الفصول في األصول –كشف األسرار شرح أصول البزدوي -الجصاص ) (٥
.٩ص –} ارة االوقاف وز/ الكویت { –) م١٩٩٤-ھـ ١٤١٤(

١٥ص -} نور محمد، كارخانھ تجارِت كتب، آرام باغ، كراتشي { مجلة األحكام العدلیة  ) (٦
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الثالثاملبحث

أنواع املسائل الفقهية

اتفاق "ھي المسائل التي اتفق فیھا بإجماع األمة، یعني ذلك :المسائل اإلجماعیة/ ١
.)١("مجتھدي األمة اإلسالمیة في عصر من العصور على حكم شرعي

ھي المسائل التي اتفق فیھا أصحاب المذاھب األربعة، وھم أبو :المسائل الوفاقیة/ ٢
.ویعبر عنھم في بعض اإلطالقات بالجمھور، والشافعي وأحمد بن حنبلحنیفة ومالك 

ًالمسائل الخالفیة بین الجمھور غالبا یكون محلھا كل حكم : المسائل الخالفیة/ ٣
شرعي لیس فیھ دلیل قطعي ، وممن اھتم بتصنیف مسائل االختالف اإلمام مالك 

. والشافعي

دار { –) ه ١٤٢٦(–١ط–أصول الفقھ الذي ال یسع الفقیھ جھلھ –عیاض السلمي ) (١
.١٢٤ص –} التدمریة 
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الفصل الثاني

مناهج مقررات الثقافة اإلسالمية وأثرها يف املسائل الفقهية الواردة يف
سلوك الطالب

املبحث األول

املسائل الفقهية املتعلقة بفقه السياسة الشرعية

تولى ریاستھم وقیادتھم : ساس الناس سیاسة : وردت كلمة السیاسة في اللغة بمعنى
.. سةالریا: َّوفي لسان العرب السوس)١(دبرھا وقام بإصالحھا: ساس األمور... 

) ٢(.القیام على الشيء بما یصلحھ: والسیاسة... وساس األمر سیاسة، قام بھ

وھذا )٣(.تدبیر شؤون الدولة: السیاسة... الساسة قادة األمم ومدبرو شؤون العامة
.المعنى اللغوي ینطبق على أولیاء األمر؛ فھم یسوسون الرعیة بما یصلحھم





ة في اللغةمعنى البیع: ًأوال

َالبیعة الصفقة إلیجاب البیع على المتابعة والطاعة َ َ َ ُ َ ِ َّ ْ ََّ َ َْ َیقال. ْ َتبایعوا على ذلك األمر؛ : ُ ْ ِ َ
ِكقولك أصفقوا علیھ ِْ َ ْ َْ َ ََ ِأن البیعة حقھا أن تقع صادرة عن المشورة واالتفاق) ٤(.َ ُِ ََ َ َ َ َ َ َ َ ْ ًَ ِْ َ َُّ ََ ،

ُوالبیعة ْ ِالصفقة على إیجاب ال: َ َ َ َُّ ِبیع وعلى المبایعة والطاعةْ ِ ُ َ َ ُوالبیعة. َْ ْ ُالمبایعة : َ ُ
َوقد تبایعوا على األمر. ُوالطاعة َ َ ُ َ َْ َكقولك أصفقوا علیھ، وبایعھ علیھ مبایعة: َ ُ ْ َ َ ْ َ ِْ ِ َِ َ َ َ َ . َعاھده: َ

.٤٦٢ص-} دار الدعوة { –المعجم الوسیط -مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ) (١
١٤١٤(٣ط–لسان العرب -محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین –ابن منظور ) (٢
.  ١٠٨ص -}دار صادر / بیروت { –٦ج–) ھـ 
.٣٢٨ص -)وزارة التربیة والتعلیم بمصر(ط –المعجم الوجیز )  (٣
/ بیروت { –) م ٢٠٠١(١ط–٣ج–اللغة تھذیب-محمد بن أحمد بن األزھري -الھروي ) (٤

. ١٥٢ص –} دار إحیاء التراث العربي 
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ُوبایعتھ من البیع والبیعة جمیعا، والتبایع مثلھ ُ ْ ِ ِ ِ ُِ ً َ ْ َ ْ ْ ََّ ِعبارة عن المعاقدة و. َُ َِ ُ َ َ َِ َّالمعاھدة كأن ٌ ََ ِ ُ
َكل واحٍد منھما باع ما عنده من صاحبھ وأعطاه خالصة نفسھ وطاعتھ ودخیلة  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ْ ْ َُ َ َ ُ َ َ َ ُ َْ َ ِ َّ

.)١(َأمره

معنى البیعة في االصطالح: ًثانیا

ّالبیعة ھي العھد على الطاعة، كأن المبایع یعاھد أمیره على أنھ "ذكر ابن خلدون أن  َّ َّ
ّلنظر في أمر نفسھ وأمور المسلمین ال ینازعھ في شيء من ذلك ویطیعھ ّیسلم لھ ا

َفیما یكلفھ بھ من األمر على المنشط والمكره، وكانوا إذا بایعوا األمیر وعقدوا عھده  ّ
ّجعلوا أیدیھم في یده تأكیدا للعھد، فأشبھ ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بیعة 

ّدي ھذا مدلولھا في عرف اللغة ومعھود مصدر باع، وصارت البیعة مصافحة باألی
ِّالشرع، وھو المراد في الحدیث في بیعة النبي  َّ ّصلى هللا علیھ وسلم-ّ لیلة العقبة -ّ

ّوعند الشجرة وحیثما ورد ھذا اللفظ ومنھ بیعة الخلفاء َّ .")٢ (

بایعنا رسول هللا : " أمر الشرع بعدم الخروج على الحكام، دل على ذلك حدیث عبادة
-- على السمع والطاعة في العسر والیسر ، والمنشط والمكره ، وعلى أن ال ننازع

ًإال أن تروا كفرا بواحا عندكم فیھ من هللا برھان: األمر أھلھ ، قال أجمع أھل ")٣("ً
.)٤("السنة أن السلطان ال ینعزل بالفسق





لمجتمع اإلسالمي؛ فھي تمیز النظام ُّتعد الشورى من المفاھیم الراسخة في ا
السیاسي اإلسالمي عن غیره من األنظمة األخرى؛ ألنھا لیست ولیدة معاناة شعوب 
تحت وطأة أنظمة جائرة وال ناتجة عن تجارب بشریة ، خاطب بھا هللا تعالى نبیھ 

َفبما رحمٍة من هللا لنت لھم ولو كنت ف:بقولھ--محمد  ََ َْ ُ ْْ َ ُ َ ْ َ ََ َْ ِ ِِ َّ َ ُّظا غلیظ القلب النفضوا ِ َ َ َ ّْ َ ْ ْ َِ ِ ً

لسان -محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري –ابن منظور ) (١
.}دار صادر /بیروت {  –) ھـ١٤١٤(٣ط-) ٢٦-٨/٢٥) (٥/١٣(ج –العرب 

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ –ن بن محمد بن خلدون الحضرمي عبد الرحم–ابن خلدون ) (٢
.٢٦١ص-} دار الفكر / بیروت { –)م١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨(٢ط–١ج-العرب 

) .١٧٠٩(ومسلم ) ٧١٩٩(البخاري ) (٣
) .١٢/٢٢٩(مسلم بشرح النووي ) (٤
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ِمن حولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم في األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا  َّ َ ْ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ َْ ْ ْ َّْ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َِ ِِ َ ِ ِ ِ ُِ ْ
َإن هللا یحب المتوكلین   َِّ ِِّ ََ ُ ُّ ُْ َ َِّ)والشورى مبنیة على اختالف اآلراء، والمستشیر ینظر )١

ذلك الخالف، وینظر أقربھا قوال إلى الكتاب والسنة إن أمكنھ، فإذا أرشده هللا في
تعالى إلى ما شاء منھ عزم علیھ وأنفذه متوكال علیھ؛ إذ ھذه غایة االجتھاد 

رضي هللا -وعن أبي ھریرة )٢()المطلوب، وبھذا أمر هللا تعالى نبیھ في ھذه اآلیة 
. --ورة ألصحابھ من رسول هللا ًما رأیت أحدا أكثر مش: قال -عنھ

.ٍوللشورى معان لغویة واصطالحیة

استعملت كلمة الشورى عند العرب في أكثر من موضع ، : ًتعریف الشورى لغة: ًأوال
فھي تعني استخراج العسل من قرص الشمع ، وتستعمل لتفحص األمة والدابة عند 

ُالمشورةو(، ًالشراء ، وأیضا استعراض النفس في میدان القتال َ ِبضم الشین ) َُ ّ
ٌمفعلة( َ ُ َمفعولة(َ، وال یكون ) َْ ُ َألنھا مصدر، والمصادر ال تجيء على مثال مفعولة، ) َْ َُ َ ُ ُ َ َ ٌ َْ َ ِ ِ َ َّ َ

ُوقال الفراء ّ ََ َالمشورة أصلھا مشورة، ثم نقلت إلى مشورة؛ لخفتھا: ََ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ َِّ ُ ُ ْ ُِ َ ٌ ُ ُّ ْوقال اللیث. َ ََّ َ َ :
َالمشورة مفعل َُ َ َ َ َْ َة، اشتق من اإلشارة، ویقالْ ُ َ َ ِ ّ َمشورة: ُ شاورتھ في : تقول منھ )٣(.َْ

)٤(.األمر واستشرتھ

تعریف الشورى في االصطالح: ًثانیا
)٥(.ھي اإلجماع وتولیة من یرون ذلك لھ

:حكم الشورى
أجمعت الصحابة على جواز الشورى؛ ألن الشورى ال تجوز فیما یكون فیھ نص من 

، لم ینص على أبي بكر وال على غیره في اإلمامة--ثبت أن النبي ف--الرسول 
)٦(. ًوصالحا للكافة، ًوأنھ وكلھم إلى اجتھادھم في عقد اإلمامة لمن یرونھ أھال لھا 

ال یصح اعتبار "ًألصحابھ تطییبا لنفوسھم فـ--ومن یرى أن في مشورة النبي 
فع أقدارھم؛ ألنھ لو كان معلوما األمر بالشورى لمجرد تطییب نفوس الصحابة، ولر

عندھم أن مشورتھم غیر مقبولة وغیر معمول علیھا مع استفراغھم للجھد في 

.١٥٩سورة آل عمران اآلیة رقم ) (١
–تفسیر القرطبي –محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري أبو عبد هللا–القرطبي ) (٢
. ٢٥٢-} دار الكتب المصریة / القاھرة{ –) م ١٩٦٤-ھـ ١٣٨٤(٢ط–٤ج
.٤٣٧ص –٣ج–لسان العرب –ابن منظور ) (٣
٤ط–٢ج–الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة –أبو نصر إسماعیل بن حماد –الجوھري ) (٤
.٧٠٥ص –} دار العلم للمالیین / بیروت / لبنان { –) م ١٩٨٧–١٤٠٧(

.٥٤ص –٤ج–الفصول في األصول -الجصاص ) (٥
.٥٤ص –٤ج–الفصول في األصول –الجصاص ) (٦
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استنباط ما شوروا فیھ، لم یكن في ذلك تطییب لنفوسھم وال رفع ألقدارھم، بل فیھ 
، وفیھ صرف للشورى من الوجوب إلى "إیحاشھم وإعالمھم بعدم قبول مشورتھم

)٢(.أویل ساقط ال معنى لھ، فھذا ت)١(الندب

:صور من الشورى
لما سمع بنزول المشركین من --أن رسول هللا (من صور الشورى في عھده 

ًقریش واتباعھا أحدا قال ألصحابھ یا رسول هللا، : فقالوا! أشیروا علي ما أصنع: ُ
تانا في یا رسول هللا، ما غلبنا عدو لنا قط أ: فقالت األنصار، اخرج بنا إلى األكلب

ولم –عبد هللا بن أبي بن سلول --فدعا رسول هللا! فكیف وأنت فینا؟، دیارنا
.)٣()اخرج بنا إلى ھذه األكلب، یا رسول هللا: فاستشاره فقال–یدعھ قط قبلھا 

ھذا أكبر دلیل على أن اإلسالم لم یعزل من یعارضون الرأي وال حبسھم ، فالرسول 
فكان ، ل رأس الكفر یدل على عدم التعسف في المشورةباستشارتھ البن أبي بن سلو
َّفإذا قال إنھ من (عن األمر إذا ھو وحي أو رأیھ  --الصحابة یسألون الرسول  ِ َِ َ َ

َرأیھ ذكروا رأیھم وقد یعمل بھ ویرجحھ على رأیھ كما فعل في یوم بدر، فقد جاء  َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َِ َِ ْ ْ ِْ ْ
ْأدنى ماء فنزل عنده فقال الح َ َ َ َْ ِ ْباب بن المنذرَ ُ ْیا رسول هللا، أرأیت ھذا المنزل أمنزل : ْ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ

َأنزلكھ هللا لیس لنا أن فتقدمھ وال أن نتأخر عنھ، أم ھو الرأي والحرب والمكیدة؟  َ َّ َ َ َ َ ْْ َ َْ َ َُ ُ
َقال َبل ھو الرأي والحرب والمكیدة: "َ َ َّ َْ ْ َفقال" ُ َ َیا رسول هللا، لیس ھذا بمنزل فانھض : َ َ َ ْ ُ َ ََ

َالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزلھ، ثم تغور ما وراءه إلخِب َ َ ْ َ ََّ َ ْ َّ ِفقال لھ النبي . َِّ َّ ُ َ َ َ َ-
-" :ِلقد أشرت بالرأي ْ ََّ َوعمل برأیھ، وفي روایة ابن عباس عن ابن سعد أن " ِ ْْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ

ِجبریل نزل فقال للنبي  َّ َ َِ َ ِ ْ--) :ِالرأي ما أشار بھ ا ِ َ َ ََّ َ ْلحباب بن المنذرْ ُ ْ َوقد استشار )٤().ْ ْ ََ َ
 َأبا بكر وعمر َ َفي أسرى بدر فاختلف رأیھما، فقال-رضي هللا عنھما–َ َ َ َْ َلو : "ِ

.)٥("َاجتمعتما ما عصیتكما
، -رضي هللا عنھا-ًعلیا وأسامة فیما رمى أھل اإلفك عائشة --مشاورة الرسول 

ولكن حكم ، ولم یلتفت إلى تنازعھم، مین حتى نزل القرآن فجلد الرا، فسمع منھما
)٦(.بما أمره هللا

-١٤٠٤من (١ط -٢٦ج–الموسوعة الفقھیة الكویتیة -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة) (١
.٢٨٠ص –} ع دار الصفوة  مطاب/ مصر { –) ھـ١٤٢٧

ط -٢ج-أحكام القرآن للجصاص -أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي  -الجصاص ) (٢
. ٣٣٠ص-} دار إحیاء التراث العربي / بیروت {-) ھـ ١٤٠٥(

–٢ط-٢ج–تاریخ الطبري –محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي -الطبري ) (٣
.٥٠٣ص -} دار التراث / بیروت { ) ه ١٣٨٧(

-الخالفة  -محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بھاء الدین -القلموني ) (٤
.٣٦ص-}الزھراء لإلعالم العربي /القاھرة /مصر { -١ج
ْمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التمیمي -الدارمي ) (٥ ١ط–١ج–الثقات –َ
.١٦١/١٦٢ص –} دائرة المعارف / حیدر أباد / الھند { –) م ١٩٧٣–ه ١٣٩٣( 
٢ط–١٠ج–شرح صحیح البخاري -أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك -ابن بطال) (٦
.٣٩٩ص-} مكتبة الرشد / الریاض / السعودیة { ) م٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٣(
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قد أرسى قواعد الشورى ألصحابھ لیقتدي بھا المسلمون --ھكذا نجد أن الرسول 
حتى المنافقون كأمثال ابن ، من بعدھم، ولم یستأثر بحكم إال إذا كان في األمر وحي

.ینأبي بن سلول استشارھم، وھذا یدل على عدم عزل المعارض
ُالحكمة في ترك الرسول  َّ َِ ِْ ْ-- َّنظام الشورى لألمة وعدم وضع أحكام لھا، وملخصھ ََ َ ُْ َ َ ْ ََ

ِأن النظام یختلف باختالف أحوال األمة في كثرتھا وقلتھا وشؤونھا االجتماعیة  ْ ََ ْ َ َْ َ ْ
َومصالحھا العامة في األزمنة المختلفة، فال یمكن أن تكون لھ أ َُ َ َ ْ ْ ُْ ُ َّ ََ َ َ ْ َ ِْ َحكام معینة توافق َِ ُ َْ َ

َّجمیع األحوال في كل زمان ومكان، ولو وضع لھا أحكاما مؤقتة لخشي أن یتخذ  َ ََ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ِْ َِ
َالناس ما یضعھ لذلك العصر وحده دینا متبعا في كل حال ُ َ ْ َ َ َ َِ ِْ َ ُ َّ.)١(

مناء من یستشیرون األ-صلى هللا علیھ وسلم-وكانت األئمة بعد النبي : قال البخاري
لیكن أھل : وقال سفیان الثوري. أھل العلم في األمور المباحة لیأخذوا بأسھلھا

وهللا ما تشاور : وقال الحسن. مشورتك أھل التقوى واألمانة، ومن یخشى هللا تعالى
)٢(.قوم بینھم إال ھداھم ألفضل ما یحضر بھم

عضویة المرأة في مجلس الشورى
ًیعد مجلس الشورى وكیال عن  رأي الناس، والمرأة جزء من ھذا المجتمع، لم یوجد ُّ

ما یدل على عدم جواز عضویتھا لھذا المجلس، ولم یرد دلیل من الشرع على تحریم 
عضویتھا في مجلس الشورى، لكن یوجد دلیل على تحریم تولیھا الحكم في قولھ 

 ":ٌة ثالثة ، ففي سنة الھجرة قدم من المدین)٣("ٌلن یفلح قوم ولوا أمرھم امرأة
ًبیعة العقبة الثانیة جمیعا وھي بیعة --ًوسبعون رجال وامرأتان ، وبایعوا النبي 

ًأن أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقیبا (--حرب وقتال وسیاسة ، وطلب منھم 
-رضي هللا عنھا-ألم سلمة --كذلك استشارتھ )٤()یكونون على قومھم بما فیھم 

وا بالنحر والحلق، وقد أمرھم بذلك، فأشارت علیھ بأن في أمر الناس حین لم یبادر
. )٥(--یبدأ ذلك بنفسھ ففعل 

فما : "وھنالك من یمانع في عضویة المرأة لمجلس الشورى، یقول اإلمام الجویني
، نعلمھ أن النسوة ال مدخل لھن في تخیر اإلمام وعقد اإلمامة؛ فإنھن ما روجعن قط 

.٣٦ص-١ج-الخالفة  -القلموني ) (١
.٢٥٠/٢٥١ص –٤ج-تفسیر القرطبي –القرطبي ) (٢
) .٨/٢٢٧(النسائي ) ٩/٥٥) (٦/٨(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) (٣
-السیرة النبویة البن ھشام-عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري -ابن ھشام ) (٤
.٤٤٣ص -} مصطفى البابي الحلبي وأوالده / مصر{ –) م١٩٥٥-ھـ ١٣٧٥(٢ط–١ج
–مرویات غزوة الحدیبیة جمع وتخریج ودراسة -حافظ بن محمد عبد هللا الحكمي ) (٥
.}مطبعة الجامعة اإلسالمیة / المدینة المنورة / السعودیة{ –) ھـ ١٤٠٦(ط
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رضي هللا -أحرى النساء وأجدرھن بھذا األمر فاطمة ولو استشیر في ھذا األمر لكان
ونحن بابتداء األذھان نعلم أنھ ما ، أمھات المؤمنین--ثم نسوة رسول هللا -عنھا

.)١(" كان لھن في ھذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكر الدھور

باتھا من أدلة المانعین لعضویة المرأة لمجلس الشورى أنھ یتعارض مع أنوثتھا وواج
َّوقرن في بیوتكن: (كأم وربة بیت، واستدلوا بقولھ تعالى َُ ِ ُِ ُ ْ َوإذا : (، وقولھ تعالى)٢()ََ ِ َ

َسألتموھن متاعا فاسألوھن من وراء حجاٍب َ َ ْ ً َ ُ َِ ِِ َّ ُ َّ ُُ َْ ََ َ ، ومن قال بجواز عضویة المرأة )٣()ُ
المؤمنین وقد كانت أم"وأن التكلیف في الشرع واحد ، للشورى استدل ببیعة العقبة 

ولھا مناقشات واستدراكات على ، عائشة من مجتھدات الصحابة ومن المفتیات بینھن
)٤(".جمعت في كتب معروفة، علماء الصحابة

أثر الشورى في تقویم سلوك الطالب
وسائل اإلعالم المختلفة تصور أن ممارسة الدیمقراطیة تكفل الحریة للشعوب في 

الحكم ، وأن ما عداھا من أنظمة یخلو من ھذه إبداء رأیھا وأخذ مشورتھا في 
ونشر ذلك في أوساط الشباب حتى یتبنوا ھذه المبادئ وإحاللھا محل ، الممارسة 

ومن خالل منھج فقھ السیاسة الشرعیة یستطیع الطالب أن یجد األجوبة ، الشورى
لكل التساؤالت عن الشورى، وأن اإلسالم أرسى قاعدة متینة لھا وأن ما یدعیھ 

فدیمقراطیة الغرب تبعد الدین عن ، الغرب من سبقھ في ھذا المجال إال افتراء
. أما الشورى في اإلسالم فھي ال تنفصل عن الدین، الممارسة السیاسیة 





جاءت كثیر من اآلیات القرآنیة تأمر بالعدل بین الناس في كثیر من األمور، : العدل
. دل في الحكم والشھادة واألقارب وغیرھا من األمور األخرىكالع

الغیاثي غیاث األمم في التیاث الظلم -عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف بن محمد –الجویني ) (١
. ١٨ص-} مكتبة إمام الحرمین / السعودیة{ –) ه ١٤٠١(٢ط–
.٣٣سورة األحزاب اآلیة رقم ) (٢
.٥٣سورة األحزاب اآلیة رقم ) (٣
/ مصر { –) م ١٩٩٧–ه ١٤١٧(١ط–من فقھ الدولة في اإلسالم -یوسف القرضاوي ) (٤

.١٦١ص -} دار الشروق / القاھرة 
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مصدر یعدل، ومعناه القصد في األمر ، وھو ضد الجور ، : كلمة العدل في اللغة
)١(.والعدل الحكم بالحق

)٢(.العدل عبارة عن األمر المتوسط بین طرفي اإلفراط والتفریط:ًاصطالحا

َإن هللا یأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أھلھا : ولھأمر هللا تعالى بالعدل في الحكم في ق َ ُ ُ َِ ِْ ُّ ْ ََّ َ ْٰ َ ُ َُ ِْ ََ َ ْ َّ
ًوإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل ۚ إن هللا نعما یعظكم بھ ۗ إن هللا كان سمیعا  َ َ َّ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َّ ْ ْ ََ ُ ُ َ َّ ُ ََ ِ ِ َ ِ ِ ِ َِّ َّْ ُْ َِ ْ َ

ًبصیرا َِ)٣ (

حري المساواة والمماثلة بین الخصمین بأال یرجح العدل في الحكم بین الناس ھو ت
أحدھما على اآلخر بشيء قط، بل یجعلھما سواء كالعدلین على ظھر البعیر أو غیره، 

) ٤(.فالعدل المأمور بھ معروف عند أھل اللغة ولیس معناه الحكم بما ثبت في الشرع

جتماعیة والقضائیة فالنظام السیاسي یھدف إلى تحقیق العدالة في المجاالت كافة اال
واإلداریة والسیاسة الدولیة، كما یضمن الحقوق والحریات كافة وھي غایة التشریع 

ِكنتم خیر أمٍة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن : اإلسالمي، قال تعالى ِ َِ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َْ َْ َ َ َّ ْ َ ُ ْ ُِ ِْ ْ ُ ُْ ِ ْ
ِالمنكر وتؤمنون با َّ ِ َ ُ ُ َ ِْ ْ َ ُِ ْ)٥(.

جاء اإلسالم ووجد الناس یتعصبون للقبائل وتسود العنصریة في :المساواة
مجتمعاتھم، فعمل على إزالة ھذه الفوارق، وساوى بین الناس، وجعل التفاضل في 

َیا أیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل : التقوى، قال تعالى ْ ِْ َِ َ ً ُ َ َ َ َ ُ َ ُّ ََ َ َ ُْ ُ َ ٰ ْ َ ُ َ َ َّ َّْ َُ ٍَ ْ ِ
َلت ْعارفوا ۚ إن أكرمكم عند هللا أتقاكمِ ُْ ْ ْ ُ َْ َُ َِ َّ َ َِّ َ َ َ َِ)مفھوم العدالة في اإلسالم ال یترسخ إال إذا )٦

إن هللا ال ینظر إلى صوركم :" ، ویؤكد ذلك قولھ )٧(ترسخ مفھوم المساواة 
في حجة الوداع وقال ، وقد قرره )٨("وأموالكم ، ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم

.٤٣٠ص –١١ج –لسان العرب –ابن منظور ) (١
.١٢٨ص –) م ١٩٣٨-ھـ ١٣٥٧(ط –التعریفات –الجرجاني ) (٢
.٥٥سورة النساء اآلیة رقم ) (٣
الھیئة { -٥ج–تفسیر المنار –محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین–القلموني ) (٤

.١٤٢ص –} المصریة العامة للكتاب 
.١٠سورة آل عمران اآلیة رقم ) (٥
.١٣ة الحجرات اآلیة رقم سور) (٦
{ -) ٢٠١٢–ه ١٤٣٣(١ط –خالد علي محمد علي –النظام السیاسي في اإلسالم : انظر) (٧

.٤٦ص–} مكتبة الرشد / السعودیة 
) .٢٥٦٤(رواه مسلم برقم ) (٨
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یا أیھا الناس، أال إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، أال ال فضل لعربي :" طبتھ في خ
على عجمي ، وال لعجمي على عربي ، وال ألحمر على أسود ، وال أسود على أحمر 

)١(".إال بالتقوى

كفل اإلسالم الحریات في الشرع القویم، ولكن لم یطلق ھذه الحریات وإنما :الحریة
:رع، ومن ھذه الحریات قیدھا بقیود الش

ْال إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر حریة الدین والمعتقد  َ َ ِّ ُّ َّ َ َ َُ َ َْ ْ َّ ْْ َ ُ َ َِّ ْ ِ ِِ ِ َ
فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لھا وهللا سمیع  ٌبالطاغوت ویؤمن با َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ِّ َّ ْ ْ َُ َ َ ْ َ َ ََّ َ ِ ْ

ٌعلیم ِ َ)٢(.

دعا اإلسالم إلى الحریة السیاسیة ونصح والة األمر :لحریة السیاسیةا
.بالمعروف، وعدم اتخاذ المعارضة السیاسیة وسیلة إلثارة الرعاع من العامة

جاء اإلسالم لیطلق العقل من إساره ویضع عنھ األغالل التي :حریة التفكیر والرأي
ول البشریة ، فكثیر من اآلیات ًعطلتھ طویال، وال یوجد في النصوص ما یعارض العق

ِیعقلون: (تدل على التفكیر، كقولھ تعالى ْ ُیتفكرون( ، ) َ ََّ ُیتدبرون(، ) ََ َّ ََ َ.(

امتالء المكتبات اإلسالمیة بالذخائر الثقافیة المختلفة في شتى : من ثمار الحریة
)٣(.العلوم

:حریة الرأي والتفكیر في اإلسالم ال تعني اآلتي

ین في عقیدتھم، وال إضعاف أخالق المسلمین بنشر الفاحشة تشكیك المسلم
.والرزیلة، وال بث الشكوك والشبھات





.حدیث صحیح) المكتب اإلسالمي ( ط-)٥/٤١١(أخرجھ أحمد في مسنده ) (١
.٢٥٦یة رقم سورة البقرة اآل) (٢
.٧٣-٦٩ص –خالد محمد علي –بتصرف النظام السیاسي في اإلسالم ) (٣
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وضع الشرع الكریم األساس السلیم للعالقة بین الراعي والرعیة؛ إذ إن ھذه العالقة 
ن قبل الحاكم بحقوق ویقابلھا االلتزام م، یكون قوامھا الطاعة واالحترام لھذا الحاكم 

عز -وقد أمر بذلك الحق ، الرعیة من تحكیم لشرع هللا وغیرھا من الحقوق األخرى
َیا أیھا الذین : في قولھ-وجل ِ َّ َ ُّ ُآمنواََ ُأطیعواَ ِ َهللاَ ُوأطیعواَّ َِ َالرسولَ ُ ِوأولي َّ ُ ِاألمرَ ْ َ ْمنكم ۖ ْ ُ ْ ِ
ْفإن  ِ ْتنازعتمَ ُ َ َ ٍشيءِفي َْ ْ ُفردوهَ ُُّ َإلَ ِهللاى ِ ِوالرسولَّ ُ َّ ْإن َ ْكنتمِ ُ ْ َتؤمنونُ ُ ُِ ِباْ َّ ِوالیومِ ْ َ ِاآلخرَْ ِ ْ ۚ
َذلك  ِ ٌخیرَٰ ْ ُوأحسنَ َ ْ ًتأویالََ ِ ْ َ)من أطاعني فقد : "-رضي هللا عنھ-روى أبو ھریرة)١

أطاع هللا ومن عصاني فقد عصى هللا، ومن أطاع األمیر فقد أطاعني ومن عصى 
انعقد إجماع أھل السنة والجماعة على وجوب السمع )٢("األمیر فقد عصاني

والطاعة لولي األمر والمسؤولین والتقید باألنظمة والقوانین فیما لیس فیھ مخالفة 
وفي ) ٤("إنما الطاعة في المعروف، فال طاعة في المعصیة")٣(للنصوص الشرعیة

ا لم یؤمر بمعصیة السمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب وكره م"حدیث آخر 
ٍّیا رسول هللا، إنا كنا بشر، فجاء : قلت: قال حذیفة بن الیمان) ٥(" فال سمع وال طاعة

ھل وراء : ، قلت» نعم«: هللا بخیر، فنحن فیھ، فھل من وراء ھذا الخیر شر؟ قال
: ، قلت» نعم«: فھل وراء ذلك الخیر شر؟ قال: ، قلت» نعم«: ذلك الشر خیر؟ قال

یكون بعدي أئمة ال یھتدون بھداي، وال یستنون بسنتي، وسیقوم فیھم «: كیف؟ قال
كیف أصنع یا رسول : قلت: ، قال» رجال قلوبھم قلوب الشیاطین في جثمان إنس

تسمع وتطیع لألمیر، وإن ضرب ظھرك، وأخذ مالك، «: هللا، إن أدركت ذلك؟ قال
.)٦(»فاسمع وأطع

م، وعلیھم الذب عن المسلمین وكف ویجب الصبر على جورھم وبذل النصیحة لھ( 
وحفظ ثغورھم وتدبیرھم بالشرع في األبدان واألدیان واألموال، وتفریق ، ید الظالم

والمبالغة في ، وعدم االستئثار بما فوق الكفایة بالمعروف، أموال هللا في مصارفھا
ر لذلك حرم الشرع الخروج على الحكام، وأمر بالصب)٧().إصالح السیرة والسریرة

فإنھ من خرج ، ًمن كره من أمیره شیئا فلیصبر : "على حكام الجور والظلم، قال 

.٥٩سورة النساء اآلیة رقم ) (١
طبعة دار إحیاء (وصحیح مسلم ) ٩/٦١) (٤/٥٠) (طبعة دار طوق النجاة (صحیح البخاري ) (٢

) .٧/١٥٤) (المیة طبعة مكتب المطبوعات اإلس( سنن النسائي ) ٣/١٤٦٦) (التراث العربي 
ص –} مكتبة الرشد / السعودیة { ١ط–النظام السیاسي في اإلسالم –خالد علي محمد ) (٣

٥٩.
، النسائي ) ٣/٤٠(، أبو داود ) ١٤٦٩/ ٣( ، صحیح مسلم ) ٩/٨٨(صحیح البخاري ) (٤
.طبعة مكتبة المطبوعات حلب) ٧/١٥٩(

.طبعة المكتبة العصریة بیروت) ٣/٤٠( ، أبو داود )  ٩/٦٣(صحیح البخاري ) (٥
).٣/١٤٦٦(-)وجوب طاعة األمراء في غیر معصیة (صحیح مسلم باب ) (٦
{ –) م ١٩٩١–ه ١٤١١(١ط–األدلة الرصینة –محمد بن علي الشوكاني –الشوكاني ) (٧

. ٣٤٢-٣٤٠ص –} دار الھجرة / صنعاء 
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واألثر السلوكي لطاعة ولي األمر أن الطالب )١("ًمن السلطان شبرا مات میتة جاھلیة
سوف یتعرف إلى حكم الشرع في الطاعة وعدم الخروج على والة األمر مھما حدث 

برسوخ مبدأ الطاعة یأمن الناس على أنفسھم و، والعقوبة المترتبة على الخروج 
وتكثر الفوضى إذا لم تكن ، وأموالھم، ویكون ھنالك استقرار في األنظمة السیاسیة 

. ھنالك طاعة لولي األمر

ھل یحق لولي األمر أن ینفرد بقرار دون استشارة أھل الشورى؟  

َوشاورھم في األمر فإذا عزمت ف: قال تعالى َ ََ ْ َ ْ ْ ََ َِ ِِ َ ِ ْ ُّتوكل على هللا إن هللا یحب ُ ُ َ َِ َ َِّ ََّّ ِ َ ْ َّ َ
ِالمتوكلین ِّ ََ ُ ْ)أمر هللا تعالى نبیھ علیھ السالم إذا عزم على أمر أن یمضي : قال قتادة)٢

والعزم ھو األمر المروى المنقح كما قال . فیھ ویتوكل على هللا، ال على مشاورتھم
المشورة لكون المشیر ینبھھ على ما إنما یؤمر الحاكم ب: "قال الشافعي)٣(.القرطبي

یغفل عنھ ویدلھ على ما ال یستحضره من الدلیل ال لیقلد المشیر فیما یقولھ، فإن هللا 
، بمعنى أن قرار أھل الشورى غیر ملزم لھ )٤(" لم یجعل ھذا ألحد بعد رسول هللا 

 ، معارضة ًوأیضا كما رأینا في قتال مانعي الزكاة واتخاذ أبي بكر القرار رغم
بل على أھل ، الصحابة، ھذا یدل على أن رأي أھل الشورى غیر ملزم لولي األمر 

ًالشورى أن یطیعوا الحاكم فیما یقرر أو یختار من رأي یكون مخالفا لمجلس 
وال یدل ذلك على خروج الحاكم عن الطریق الصحیح، وال یعطي الحق ، الشورى 

ا یحق لھ أن یقید المباح إذا رأى أن كم، ألھل الشورى أو الرعیة شق عصا الطاعة
، واألولى األخذ بالمشورة ألنھ ما ندم من استشار، ھنالك مصلحة عامة تقتضي ذلك

وإذا الرعیة عارضت كل رأي انفرد بھ الحاكم دون مشورة فسوف یؤدي ذلك إلى 
ي وعندما یع، التألیب على الحكام وإثارة البلبلة وعدم االستقرار األمني في األوطان 

ًالطالب ذلك جیدا لن ینساق أمام تلك الدعاوى المغرضة التي تدعو الشعوب للخروج 
على حكامھا، والتي یكون الھدف من ورائھا مكاسب شخصیة أو مناصب سیاسیة 

.لمن یقوم على ھذه الفتن

) .٩/٤٧(صحیح البخاري ) (١
.١٥٩ل عمران اآلیة سورة آ) (٢
.٢٥٢ص–٤ج –تفسیر القرطبي ) (٣
.٣٤٢ص -} بیروت  / دار المعرفة { -) ١٣٧٩(ط –١٣ج–فتح الباري –ابن حجر ) (٤
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ملبحث الثانيا

املستجدات الفقهية الواردة يف مسائل فقه السياسة الشرعية

ًالمصطلحات الجدیدة التي لم تستخدم كثیرا عند الفقھاء مصطلح المستجدات من
القدامى؛ ألن المستجدات أتت في العصور المتأخرة ، لذلك لم أقف على تعریف فقھي 
قدیم سوى التعریفات الحدیثة ، فكل حادثة ال یوجد نص شرعي لھا تسمى مستجدة، 

.وتارة تسمى نازلة 

ُوھي الملمة ، نوازل الدھر، ُالنازلة من نوازل الدنیا:النازلة لغة َّ ُِ.)١(

، وھنالك من )٢("الحادثة المستجدة التي تحتاج إلى حكم شرعي: " ًالنازلة اصطالحا
یرى في المسائل التي یعاد االجتھاد فیھا لمجرد قیام شبھات ذاعت وشاعت في األمة 

)٣(. من ضمن النوازل، حتى أضعفت قناعة الناس بھا





من أھداف التغریب إزالة مفھوم الشورى في اإلسالم واستبدال أنظمة البرلمانات بھ 
أقامت كثیر من الدول اإلسالمیة برلمانات "في الدول اإلسالمیة، وكان نتاج ذلك أن 

تنص مثلما تنص برلمانات الدول الغربیة على أن السیادة للشعب، والتشریع من 
تشریعات أرضیة تضعھا موضع التنفیذ وتلزم إصدار قوانین وضعیة، دون هللا

، ومن یجوز الدخول فیھا یرى )٤("المسلمین بھا انطالقا من السیادة التي تفردت بھا
أنھا سبیل لتبلیغ الدعوة وحمایتھا مستندین في ذلك على بعض القواعد الفقھیة 

عدة كقاعدة ارتكاب أخف الضررین، وقاعدة ما ال یتم الواجب بھ فھو واجب، وقا
وقد تصدى لھذه البرلمانات كثیر من المسلمین لمخالفتھا للشریعة ،األمور بمقاصدھا

.٧٣٦ص–٢ج–، المعجم الوسیط ٢٨٥ص –مختار الصحاح –الرازي ) (١
.١ص –عبادات فقھ النوازل في ال–خالد بن علي بن حمود بن علي –المشیقح ) (٢
ه ١٤٣٢(١ط–) رسالة دكتوراة ( األحكام الشرعیة للنوازل السیاسیة -عطیة عدالن: انظر) (٣
.٢٢ص-} دار الكتب المصریة / مصر { –) م ٢٠١١–
.٣٠٥ص-األحكام الشرعیة للنوازل السیاسیة  -عطیة عدالن: انظر) (٤
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وأن "والعضو یقسم بقسم البرلمان ، وھي من التطبیقات العملیة للدیمقراطیة 
اإلقسام على احترام الدساتیر البشریة والقوانین الوضعیة المخالفة لشرع هللا تفریط 

. )١("ء لھذا الدینبالحد األدنى من معنى الوال





ُالحزب: حزب:ًتعریف الحزب لغة ْ ُجماعة الناس، والجمع أحزاب؛ واألحزاب: ِ ْ ٌ ْ ُ ْ َ َ ََ َ ْ ِ ُجنود : ُ ُ
ْالكفار، تألبوا وتظاھروا على حزب النبي، صلى هللا علیھ وسلم، وھم َُ ََ َ َ ْ َ َ ِّ َ ُ ََّ َ َّ َ َِّ ِ ُِ َِّ َّ ْ َ َُ ٌقریش : ََّ ْ َ ُ

ُوغطفان  َ َ َ َوبنو قریظةَ َ ُْ َ َ ُوقولھ تعالى. َُ ُ ْ ِیا قوم إني أخاف علیكم مثل یوم األحزاب{: ََ ِْ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ْ َِ َِ ْْ َُ َِّ ؛ }ِ
َاألحزاب ھاھنا ُ َ ُ ْقوم نوح وعاٍد وثمود، ومن أھلك بعدھم: َ ُُ َ ْ َْ َ َ َ ُ َ َ َ ُْ َ ٍَ ِوحزب الرجل. ُ ُ َّ ُ ْ ُأصحابھ : ِ ْ َ

ْوجنده الذین على رأیھ، والجمع كال َ ََّ ُْ ْ َ َ ُِ ْ َ ِجمعُِ ْ ُّوالمنافقون والكافرون حزب الشیطان، وكل . َ ُ ّ َْ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ُ
ِقوم تشاكلت قلوبھم وأعمالھم فھم أحزاب، وإن لم یلق بعضھم بعضا بمنزلة عاٍد  َ ْ َ ُ ُ َِ ْ َ ََ ْ َ ُ َ َ ٌ ْ ُ ْ ُ ِْ ًِ َ ْْ ْْ َ ََ ُ ٍَ

ُوثمود وفرعون أولئك األحزاب ْ ْ َ ََ ْ َ ِ ُِ َ َ ُ.)٢(

: ًاصطالحا
مل بمختلف الوسائل الدیمقراطیة للفوز بالحكم بقصد جماعة متحدة من األفراد تع"

وجود األحزاب والفصائل والتیارات "ًوعرفت أیضا بـ)٣("تنفیذ برنامج سیاسي معین
السیاسیة المتعددة التي یصب الناشطون السیاسیون في قوالبھا آراءھم ومواقفھم 

.)٤(..."السیاسیة

زبیة كحل لمشكالت األمة اإلسالمیة، ھنالك فئة من اإلسالمیین نادت بالتعددیة الح
إن القول بتعدد األحزاب المقیدة بأصول الشریعة كحل مالئم "ًتبعا لحالة الضرورة 

لوضع المسلمین الراھن تبرزه ضرورات الواقع ومواجھتھ بلغتھ، بعد أن أصبحت 
توضح مشاكلھم وتقوم بإعداد نخبة من القادة ، األحزاب السیاسیة مدارس للشعوب

مؤسسة / السعودیة {١ط–اب الدیمقراطیة اإلسالمیون وسر-عبد الغني محمد إبراھیم ) (١
.٣٤١ص -} المؤتمن 

.٣٠٨ص –١ج–لسان العرب –ابن منظور ) (٢
/ القاھرة { -) م ١٩٧٩( ٤ط–السلطات الثالث في الدساتیر العربیة –سلیمان الطماوي ) (٣

.٦٢٧ص -} دار الفكر 
.٢٢٩ص –یة األحكام الشرعیة للنوازل السیاس-عطیة عدالن )  (٤
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بل إن ھذا التعدد قد یكون ضرورة "، فالتعدد ینزل منزلة الضرورة )١(..."اسیینالسی
من ضرورات العصر؛ ألنھ یمثل صمام أمان من استبداد فرد أو فئة معینة بالحكم، 

وتحكمھا في رقاب اآلخرین وفقدان أي قوة تستطیع أن ، وتسلطھا على سائر الناس
َلم؟ كما دل على ذلك : ال أو: تقول لھا . )٢("قراء التاریخ واستقراء الواقعِ

َواعتصموا بحبل هللا جمیعا وال : أما المانعون للحزبیة فقد استدلوا بقولھ تعالى َ ً َ ْ َ ُ ْ َِ ِِ َّ ِ ِ َ
ُتفرقوا ََّ ِواذكروا نعمت هللا علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتَ ِ َِ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ً ْ ْ َ َ ْ ُ َِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ َُ َ ََ ُ َ ْ ْْ ْ ُْ َّ ََ َ ِ َّ ِھ َ
ًإخوانا َْ ِ)وقولھ تعالى)٣ ، : ُوال تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءھم ُ ْ ََ َ َ ْ َ َ َّ َِ ِ ُِ ُ ََ َّ ََ ْ َ َ ُ ُ َ

ٌالبینات ۚ وأولئك لھم عذاب عظیم ِْ َِ ٌ َ ُ َ ِّ ََ َ َ َْ ُٰ ُ َ)٤(.

ًالتحزب إذا كان إیجابیا لنصرة الحق والدفاع عن الھویة اإلسالمیة ومقدسات 
فالعالم الیوم یتجھ إلى التكتالت ، تھم في أي مكان فھو مطلوب المسلمین وحرم

بغرض خدمة المصالح، فاألولى بذلك المسلمون؛ فھم الفئة المستھدفة من تلك 
وقد وعد هللا ، التكتالت للنیل من الثقافة اإلسالمیة وإحالل ثقافة المستعمر محلھا

َأال إن حزب : الح، قال تعالىتعالى فئة المتحزبین والمدافعین عن ھذه الشریعة بالف ْ ِ َّ ِ َ
َهللا ھم المفلحون ُُ ُِ ْ ْ ُ ِ َّ)متعددة ) والیات حزبیة(أما إذا أخذ العمل اإلسالمي صورة ")٥

فإن ، یوالي األتباع علیھ ویعادون، لكل منھا رأس مفرد ومنھج منعزل ، ومتباعدة 
یث یؤدي ویغذي المشاحنات؛ ح، وینشئ العصبیات، ھذا ھو ما یحدث الحزازات

التكتل على ذلك الوجھ إلى ألوان من التشرذم والتفرق والتنافس في غیر عمل 
، فالحزبیة تفضي إلى التناحر والقتال خاصة في المجتمعات اإلسالمیة؛ )٦("اآلخرة

وقد تؤدي إلى إثارة النعرات القبلیة ، ُألن السمة الغالبة على تلك المجتمعات القبلیة
روب الجاھلیة األولى التي سعى اإلسالم إلى وأدھا منذ والعودة مرة أخرى إلى ح

َواعتصموا بحبل هللا جمیعا وال : بقولھ-عز وجل-وقد أمرنا الحق ، بعثتھ  َ ْ َ ُ ْ ًَ ِ ِِ َّ ِ ِ َ
ُتفرقوا ََّ َ)وقولھ تعالى)٧ ، :ۖ ْوال تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم ُ َ َ َ َ َ َُ َ َ ُ َِ َ ْ ْ َُ َ)قال الزمخشري)١ :

١ط–السیاسة الشرعیة مصدر للتقنین بین النظریة والتطبیق -عبد هللا محمد محمد القاضي ) (١
.٦٦١ص –} دار الكتب الجامعیة الحدیثة /طنطا / مصر { –) م ١٩٨٩(

.١٤٧ص–من فقھ الدولة في اإلسالم –یوسف القرضاوي ) (٢
.١٠٣سورة آل عمران اآلیة رقم ) (٣
.١٠٥سورة آل عمران اآلیة رقم )(٤
.٢٢سورة المجادلة اآلیة رقم ) (٥
المكتب التعاوني / ه١٤٢٨مجلة البیان اإلصدار الرابع ( –ما بعد الحزبیة –عبد العزیز كامل ) (٦

.٤٢٦ص –) للدعوة واإلرشاد ببریدة 
.١٠٣سورة آل عمران اآلیة رقم ) (٧
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ھبت ریاح : شبھت في نفوذ أمرھا وتمشیھ بالریح وھبوبھا، فقیلالدولة،: والریح
وما نراه اآلن من ذھاب ھیبة الدول ما ھو إال )٢(.فالن إذا دالت لھ الدولة ونفذ أمره

والتعددیة ، نتاج للحزبیة البغیضة؛ فھي نظام ینفع المجتمعات ذات التعددیة الثقافیة
خاللھا لتحقیق مكاسب دنیویة، أما الدول الدینیة والحریات المطلقة والتي تسعى من

.اإلسالمیة تجتمع تحت رایة واحدة وثقافة واحدة مھما اختلفت ألسنتھم وألوانھم





وسیلة من وسائل التعبیر باالحتجاج التي تلجأ إلیھا الشعوب الغربیة نتیجة ألوضاع 
فالمظاھرات "رھا من األسباب، غیر مرضیة في ھذه الدول كالبطالة والفقر وغی

تنطوي على مقدمات من إثارة األحقاد، وإشعار الناس بالظلم، وحث للناس على 
ثم یندفع الناس في الشوارع والمیادین في ھیاج ، المطالبات والحقوق والحریات

ال یحكمھم وال ، ّوالغالب أن یكون من المتظاھرین تحد وتخریب، وفوضى وصخب
مما یؤدي إلى سفك ، فیأتي الصدام بقوات الدولة ، وال شرع یحكم عواطفھم عقل 

، فھي وسیلة مستحدثة لم تعھدھا الشعوب )٣("الدماء وإھدار األموال ونھبھا
ًلتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر : "قال ، اإلسالمیة في جیل الفقھاء القدامى

ّوذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتھم ُ ، یحدث في زماننا ھذا وھذا ما، )٤("ً
فالعالم اإلسالمي لیس في ، نسي الناس التناصح واتبعوا ما ابتدعتھ دیمقراطیة الغرب

ففي حال االعتراض ، --حاجة إلى ھذه الوسائل وبینھم كتاب هللا وسنة نبیھ محمد 
على ممارسة الحكام للسیاسات الخاطئة یمكن اللجوء إلى العلماء والفقھاء للنصح 

.د للحكامواإلرشا

.٤٦سورة األنفال اآلیة رقم ) (١
–الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل -أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد -الزمخشري ) (٢
.٢٢٦-}دار الكتاب العربي / بیروت { –) ھـ١٤٠٧(٣ط–٢ج
دار / مصر {–) م ٢٠١١–ه ١٤٣٢(١ط–حكم المظاھرات –ربیع بن ھادي عمیر : انظر) (٣

.١٠٨ص –} االستقامة للنشر 
} مؤسسة الرسالة { –)م٢٠٠١-ھـ ١٤٢١(١ط-١٠٦٤١مام أحمد برقم  مسند اإل) (٤

٦ج-المعجم الكبیر  -سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم -الطبراني 
.١٨٦-} مكتبة ابن تیمیة  / القاھرة {–٢ط–
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الشریعة مبنیة على االحتیاط واألخذ بالحزم والتحرز مما عسى "فالعلماء قرروا أن 
، والمظاھرات تفضي إلى المفسدة بالخروج على )١("ًأن یكون طریقا إلى المفسدة

وھي من المستحدثات، وال ، ُالحكام وشق عصا الطاعة التي أمر الرعیة بااللتزام بھا
ائل الفقھیة القدیمة، وھي من صنیعة الكفار، وقد أمر یوجد لھا شبیھ في المس

فإن ، وال تشبھوا بالیھود وال النصارى، لیس منا من تشبھ بغیرنا:" بمخالفتھم، قال
ومن العلماء . )٢("تسلیم الیھود اإلشارة باألصابع وتسلیم النصارى اإلشارة باألكف

)٣(.منھم ابن باز وابن عثیمین، من أنكر المظاھرات





ثم بعد ذلك تتجھ المطالب إلى التغییر ، الثورات تبدأ بأول شرارة وھي المظاھرات 
)٤(.الجذري للسلطة الحاكمة

) قناعات(أسباب نفسیة، وقد تكون من ) الثورات"(منھم من یرى في : أسباب نفسیة
) السلطة(منھجیة، ومواقف عملیة، فھي تدور على تكفیر ) تصورات(عقدیة، و

ًّالحاكمة، بجمیع فئاتھا، اعتمادا على ظاھر بعض النصوص، وأخذھا أخذا أولیا، دون  ّ ً ً ِ ِ
، وھنالك ید خفیة وراء كل تلك الثورات التي )٥("مراعاة لقواعد االستنباط السلفیة

فالماسونیة وراء عدد من الویالت التي أصابت األمة "حدثت والتي تحدث اآلن، 
الثورات التي وقعت في العالم، فكانوا وراء إلغاء الخالفة اإلسالمیة ووراء جل

وعزل السلطان عبد الحمید، كما كانوا وراء الثورة الفرنسیة والبلشفیة ، اإلسالمیة

) .٢/٦٤٢(–الموافقات –الشاطبي ) (١
{ –) م١٩٧٥-ھـ ١٣٩٥(٢ط–) ٥/٥٦(،الترمذي )١٠/٢٧٤(الفتح رواه البخاري في) (٢

.}شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي /مصر 
.حدیث إسناده ضعیف: وقال عنھ

دار الفالح /مصر{ –) م٢٠٠٤(١ط –حكم المظاھرات في اإلسالم -أحمد سلیمان بن أیوب) (٣
.١٧٨ص–} 
١ط-العراق في أحادیث وآثار الفتن -بن محمود آل سلمان أبو عبیدة مشھور بن حسن ) (٤
.١١٠ص -}مكتبة الفرقان/ اإلمارات / دبي {–) م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥(

.المرجع السابق نفس الصفحة) (٥
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، فھي تعمل على تمكین دولتھم في المنطقة وذلك بإثارة الشعوب )١("والبریطانیة
ھا وعلى ثرواتھا المائیة اإلسالمیة وضربھا ببعضھا إلضعافھا لیسھل السیطرة علی

وعلى الشعوب اإلسالمیة أن تعي الدرس وتفوت الفرصة ، والنفطیة والزراعیة 
.للماسونیة وأعوانھا بااللتفاف حول الحكومات والصبر على حكام الظلم والجور

الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاھب واألحزاب -الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي ) (١
ص –} دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع{ –) ه ١٤٢٠(٤ط-١ج–المعاصرة 

٣١٥.
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الفصل الثالث

أثر املسائل الفقهية يف مقررات الثقافة اإلسالمية يف نشر ثقافة 
الوسطية

ھ السیاسة الشرعیة تعمل على توجیھ عقول الشباب نحو التفكیر الصحیح مناھج فق
وإعمال العقل، وسد أبواب الفساد العقلي، ونبذ التعصب والجمود، والتوسط 
واالعتدال في الحكم على األمور من منظور شرعي وفق ما جاء في القرآن والسنة 

.النبویة

املبحث األول

يف استباب األمنأثر مسائل فقه السياسة الشرعية 

وألن ، وتسعى الشعوب إلى تحقیق ذلك األمن، األمن الفكري مطلب كل إنسان
ًاإلنسان ھو مصدر ذلك األمن؛ رسمت الشریعة طریقا وسطا لتحقیق ذلك، فھو من  ً

والمجتمع اإلسالمي خاصة؛ الستھدافھ من قبل ، المواضیع التي تشغل العالم أجمع
وتتجلى ، المیة واستبدالھا الثقافة الغربیة بھااألعداء بغرض طمس الھویة اإلس

: أھمیة األمن عندما سألت المالئكة ربھا وتخوفھا من خالفة ابن آدم لألرض فقالت
ۖ َأتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك َ َُ ُ َ ْ َ ُ ِّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ِّْ ُ ِّ َُ ُْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ)١(

َقالأن -ز وجلع-فكانت إجابة المولى  َ :َإني أعلم ما ال تعلمون ُ ْ َ َْ َ ََ ُِّ َ ِ)ویتحقق األمن . ()٢
بالنصر والتمكین، ویورثھم األرض ویبدلھم حالھم من خوف إلى أمن إذا حققوا 

فیالحظ الربط بین اإلیمان ، الشرط وھو توحید هللا وعبادتھ واالستقامة على طاعتھ
أما إذا عطل العقل )٣() البعد عن الخوف والعبادة وعدم الشرك وبین حصول األمن و

معطلھ بعذاب -عز وجل-عن العمل باتباع األفكار الضالة والمنحرفة فقد توعد الحق 
َولقد ذرأنا لجھنم كثیرا من الجن واإلنس لھم قلوب ال یفقھون بھا :  جھنم في قولھ ُ َ ٌ ُ ِ َ ِّ ً َ َ َ َِ َِ ِّ َ َْ ْ ُ َ ََّ ُ َ ْ َْ ِ َِ َِ َّ َ ْ

.٣٠سورة البقرة اآلیة رقم ) (١
.٣٠سورة البقرة اآلیة رقم ) (٢
) ه ١٤٢٦( ط –االنحراف الفكري وعالقتھ باألمن الوطني والدولي –محمد شحاتة الخطیب ) (٣
.٩١/٩٢ص –
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َّولھم أعین ال ٌ ُ ْ ُ ََ ْ ُّیبصرون بھا ولھم آذان ال یسمعون بھا أولئك كاألنعام بل ھم أضل َ ْ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َُ ُُ َ ٌ َِ ْ ََ َ ِ َِ َِ َِّ َ
َأولئك ھم الغافلون ُُ َ ْ َِ ُِ َ ْ ُ)وقال تعالى،)١ : ٌأفلم یسیروا في األرض فتكون لھم قلوب ُ ْ ُ َُ َ ْ َُ َ َْ َْ ُ َ ِ َ ِ ِ َ

َیعقلون بھا أو آذان یسمعون بھا  ُ َ ْ َ ْ َ ْ َِ َِ ٌ ََ َ ُ ِفإنھا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في ِ ِ َِّ ُ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َُ ََ َ ََّ ِ
ُالصدور ُّ)٢( .

ُفإذا طبق شرع هللا في األنظمة السیاسیة فسوف یتحقق األمن لكل المجتمع وینشر  ُ
وال ، ویسود االستقرار في الدولة، وباالستقرار تدور عجلة التنمیة في الدولة، العدل

وجیات المعاصرة طریقھا لعقول الشباب؛ ألن ما تلقاه الطالب من خالل تجد األیدول
.دراستھم لمادة فقھ السیاسة الشرعیة كفیل لنبذ تلك األفكار عن المجتمع اإلسالمي

.١٧٩سورة األعراف اآلیة رقم ) (١
.٤٦سورة الحج اآلیة رقم ) (٢
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الثانياملبحث 

مسائل فقه السياسة الشرعية ونبذ الغلو والتطرف

لت ھذه الوسطیة في یتمیز الدین اإلسالمي بوسطیتھ من بین األدیان األخرى، تمث
والحث على التخلق بھا؛ ألنھا من صفة نبي اإلسالم محمد ، دعوتھ لألخالق الحمیدة

-- بقولھ تعالى-عز وجل-فوصفھ الخالق :ٍوإنك لعلى خلق عظیم ِ َ َ ٍَ ُ َ َُ ٰ ََّ ِ)ومن ھذا )١ ،
المنطلق نبذ الشرع الحنیف عن ھذه الدعوة ما ألصق بھا من ممارسات خاطئة تقود 

.غلو وتطرف في ھذا الدینإلى





ًّغال في األمر یغلو غلوا، أي جاوز فیھ الحد:الغلو في اللغة َُ ُ ْ ًوغال السعر غالء. َ َ َ .
ُوالغلواء . الغلو: َوتغالى لحم الناقة، أي ارتفع وذھب، والغلواء. ْوأغلى هللا السعر َ ُ

عتدال، وفي مقابل طرفھ ھذا طرف مجاوزة حد اال) ٢(.َّسرعة الشباب وأولھ: ًأیضا
التشدد : الغلو) ٣(.آخر ھو التفریط أو التسیب، وكال طرفي قصد األمور ذمیم

)٤(.والتصلب حتى مجاوزة الحد

ومما یحقق األمن في المجتمع المسلم، أمر تظھر أھمیتھ في العصر الحدیث، ال سیما 
م، والدعوة إلى هللا بالحكمة في بعض البالد اإلسالمیة، أال وھو بیان وسطیة اإلسال

لقد نھى ، والموعظة الحسنة، ومواجھة التطرف والغلو، واإلرھاب المتستر بالدین
اإلسالم عن الغلو في الدین ألنھ یؤدي إلى االنفالت من جوھر أحكامھ، كما فعل أھل 

:یقول هللا تعالى، )٥(الكتاب

.٤سورة القلم اآلیة رقم ) (١
.٣٧٤٦ص -١ج –صحاح الجوھري -أبو نصر إسماعیل بن حماد -الجوھري ) (٢
ص –} موقع وزارة األوقاف المصریة { –١ج–مفاھیم إسالمیة -مجموعة من المؤلفین ) (٣

٢٣٥.
{ -١ج–الملل والنحل -كریم بن أبي بكر أحمد أبو الفتح محمد بن عبد ال-الشھرستاني ) (٤

.   ١٨ص -}مؤسسة الحلبي 
األمن في حیاة الناس وأھمیتھ في اإلسالم -عبد هللا بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي) (٥
.١٢٨/١٢٩ص –} وزارة األوقاف / السعودیة{ –
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 ْیا أھل الكتاب ال تغلوا في دینكم َُ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ْ َ َّوال تقولوا على هللا إال الحقَ َ َ َْ َّ َ ُ َِ ِ َّ ُ َ.)ونھى الرسول )١-
المؤمنین عن الغلو والتطرف في فھم أحكام الشریعة -صلوات هللا وسالمھ علیھ

: قال-رضي هللا عنھما-فبین النھي عواقب الغلو وآثاره ، فعن ابن عباس ، والتزامھا
فلقطت لھ حصیات من " الحصىھلم القط لي: "غداة جمع--قال لي رسول هللا 

نعم بأمثال ھؤالء وإیاكم والغلو في الدین : "حصى الخذف ، فلما وضعت في یده قال
أي ، )٣(" ھلك المتنطعون : "قال )٢("فإنما أھلك من كان قبلكم الغلو في الدین

.المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالھم وأفعالھم
إن الدین یسر ولن یشاد الدین : "قال--عن النبي -عنھرضي هللا -عن أبي ھریرة 

أحد إال غلبھ فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعینوا بالغدوة والروحة وشيء من 
والمعنى ال : "قال الحافظ ابن حجر. )٥(" القصد القصد تبلغوا"وفي لفظ )٤(" الدلجة

فالغلو في ،)٦("ع فیغلبویترك الرفق إال عجز وانقط، یتعمق أحد في األعمال الدینیة
الدین  ناتج عن الفھم السطحي والقاصر لمقاصد الشارع والتأویل على حسب مفھوم 

.مما یقوده إلى التطرف، الغالي

.١٧١سورة النساء اآلیة رقم ) (١
) .٣/٣٥٠(مسند اإلمام أحمد ) (٢
٢ط-١٦ج–)باب النھي عن اتباع متشابھ القرآن ( -المنھاج شرح صحیح مسلم -النووي ) (٣
.٢٢٠ص –} دار إحیاء التراث العربي -بیروت { -) ١٣٩٢(

) . ١٤٩/ ١ج( فتح الباري شرح صحیح البخاري -ابن رجب ) (٤
عمدة القاري شرح -مد بن حسین  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أح-العیني ) (٥

. ٢٣٦ص –} دار إحیاء التراث العربي / بیروت { –) بدون ( ط –١ج–صحیح البخاري 
) .٩٤/ ١(فتح الباري  –ابن حجر ) (٦
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ما یلقاه العالم (وھنالك من األسباب التي تؤدي إلى اتجاه بعض الشباب إلى التطرف 
ًاإلسالمي شرقا وغربا وجنوبا و ً ، ًشماال من ھجمة شرسة على أوطانھ ومقدساتھً

ًفھي حرب معلنة حینا وخفیة في حین آخر انقضت علیھا كل القوى غیر المسلمة 
، وبدافع االنتماء إلى ھذا الدین والدفاع عنھ یلجأ بعض )١()یھودیة وصلیبیة ووثنیة

لى الشباب إلى التطبیق غیر الصحیح لبعض األحكام والتشدد فیھا مما یقود إ
فإذا لجأ المتطرف إلى استعمال (، لذلك فالمتشدد قد یدخل في دائرة التطرف، التطرف

العنف مع غیره بحجة األمر بالمعروف والنھي عن المنكر فإنھ یتحول إلى إرھابي 
، ویبدأ باتھام الناس بالكفر ویستبیح )٢()حتى ولو كان ھذا العنف باللسان والكالم

نفلت األمن في الدولة، ویحدث الھرج والمرج، ویجد وحینھا ی، الدماء واألموال 
ًاألعداء مرتعا خصبا لتنفیذ مآربھم، ویجد التغریب الباب مفتوحا على مصراعیھ  ً ً
للدخول على المجتمع اإلسالمي، ویجد العقول متقبلة لكل فكر جدید للخروج من 

. مأزق التطرف

دار / اإلسكندریة{ –) ٢٠٠٦(١ط–الوسطیة حیاة وحضارة –حسنین المحمدي بوادي ) (١
.١٢ص–} الفكر الجامعي 

{ –) م ١٩٩٣( ط –التطرف واإلرھاب محنة العالم اإلسالمي –مد شوقي الفنجري أح) (٢
.١٣ص –} الھیئة العامة للكتاب 
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املبحث الثالث

لى اهلوية اإلسالميةنبذ األيدولوجيات الوافدة واحلفاظ ع





ًیعاني المجتمع اإلسالمي من غزو فكري بكل الوسائل اإلعالمیة المتاحة مستھدفا 
ونتیجة لخلو فكر الشباب من فقھ السیاسة الشرعیة ، العقیدة ومحو للثقافة اإلسالمیة

الوافدة، وتبني تلك األیدولوجیات فقد أدى ذلك إلى اعتناق كثیر منھم لھذه األفكار 
تخدم جھات معادیة ھدفھا تغییر األنظمة السیاسیة في المنطقة العربیة، ومن أمثلة 

:ھذه األیدولوجیات

وھي من نتاج ، وتھدف إلى فصل الدین عن الحیاة ، وھي تعني الالدینیة : العلمانیة
األوربیة ومحاربتھا ثورة الغرب ضد الكنیسة التي كانت تسیطر على ثروات الشعوب

وھي على ، لذلك فھي محاولة إلقصاء الدین المسیحي عن الحیاة، لالكتشافات العلمیة
.النقیض من اإلسالم فھو منھج حیاة متكامل

وتعني حكم Democracyمصطلح مأخوذ من الكلمة الیونانیة : الدیمقراطیة
ون للشعب فیھ نصیب النظام السیاسي الذي یك"الشعب ، ولھا عدة تعریفات، منھا 

، فھي فلسفیة المنشأ تعود )١("في حكم إقلیم دولة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
)٢(:إلى نظریة العقد االجتماعي، وتقوم على المبادئ اآلتیة

.المبدأ الفردي وتقیید سلطة الحكام.١
.الفصل بین السلطات.٢
.سیادة األمة.٣

.٥٤٧ص –} دار النھضة العربیة / القاھرة { –٣ط–القاموس السیاسي –أحمد عطیة ) (١
منشأة { –) م ١٩٨١(٢ط–اإلسالم ومبادئ نظام الحكم –عبد الحمید متولي : انظر) (٢

.٨٥ص –} المعارف 
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ال تتنافى مع (مقراطیة ویستدلون بأنھا ھنالك كثیر من اإلسالمیین ممن ینادون بالدی
ولھا آلیات وأسالیب عملیة كاالنتخابات واالستفتاء العام وترجیح حكم ، اإلسالم

).إلخ...األكثریة وتعدد األحزاب السیاسیة

أما المانعون للدیمقراطیة القائلون إنھا لیست من اإلسالم في شيء فقد استدلوا 
:باآلتي

.قیامھا على أساس فلسفي.١
.أنھا من وضع البشر.٢
.نظام قائم على فصل الدین عن الدولة.٣

ما ھو لیس من اإلسالم كأن یكون من االشتراكیة أو الرأسمالیة أو "فكل 
.)١("فال بد من رده.. الدیمقراطیة

لذلك فھو نظام أمثل للغرب؛ ألنھ لم ، فاألصل في التشریع الدیمقراطي ھو الشعب
أما ، فأصبح الشعب ھو المشرع، د الدین عن السلطةًیعرف نظاما آخر غیره؛ ألنھ أبع

ِإن الحكم إال :النظام السیاسي اإلسالمي فالمشرع ھو هللا، فقد قال تعالى َِّ َّ ِْ ِ ُِ ْ ُ)وال ، )٢
. یستطیع والة األمر التشریع بمعزل عن القرآن والسنة واإلجماع في النوازل الفقھیة

عز -فقد قال الحق ، طبیق حكم الجاھلیة ومن یدعو للدیمقراطیة فإنھ یدعو إلى ت
َأفحكم الجاھلیة یبغون ۚ ومن أحسن من هللا حكما لقوم یوقنون: فیھم-وجل َ ُ ْ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ً ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ٍُ َ َِ َّ َ َُ ْ َ)٣(.

اللیبرالیة مذھب رأسمالي ینادي بالحریة المطلقة في المیدانین االقتصادي : اللیبرالیة
التعددیة –حریة الدین المطلقة –حریة الفكر المطلقة "ومن مبادئھا ، والسیاسي
إخضاع المقدس –فصل الدین عن الدولة –المطالبة بإصالح الدین –السیاسیة 

اعتنقھا ، ، وھي من المصطلحات التي وصفت بالغموض )٤("والتراث للنقد العلمي
منھم أنھم ًكثیر من المسلمین لشعارات الحریة البراقة التي تنادي بھا؛ اعتقادا

ولكن ممارسة بعض حكام المسلمین للكبت ، ینادون بحق لھم في مواجھة حكامھم
على شعوبھم ال یعطي معتنقي الفكر اللیبرالي باالعتقاد بخلو الشریعة اإلسالمیة من 

.٩٥ص–الدیمقراطیة الغربیة في الشریعة اإلسالمیة –محمد الخالدي ) (١
.٤٠سورة یوسف اآلیة رقم ) (٢
.٥٠سورة المائدة اآلیة رقم ) (٣
.٢٥٩ص –٣ج–فتاوى واستشارات الیوم ) (٤
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والحریة اللیبرالیة حریة مزیفة مطلقة ، فحریة اإلسالم مقیدة بقیود الشرع ، الحریة
.-وجلعز -تتعدى على الحق 





صالحیة الدین اإلسالمي لكل زمان ومكان ، یعني أن ھذا التشریع لھ خاصیة التجدید 
فدعوتھ ، على حسب الظروف واألماكن في كل العصور إلى أن تقوم الساعة 

َواضحة، فعن أبي ھریرة َ ْ َ َُ ِْ ِ، فیما أعلم، عن رسول هللا َ َّ ِ ُ َ َ ْ َْ ُ َ َ َصلى هللا علیھ وسلم-ِ َّ َ ََّ َ ْ َ َِ َقال-ُ َ :
َإن هللا یبعث لھذه األمة على رأس كل مائة سنٍة من یجدد لھا دینھا« َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ََ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُُ ِّ ْ َِّّ ِ َ ِْ ُ َّ«)١( .

عما عجز وكشف الغموض ، وما نراه اآلن من تسارع في االكتشافات العلمیة 
وأمام كل ذلك ال بد من وجود مجالس فتوى ، ًاإلنسان عن فھمھ ولم یجد لھ تفسیرا

وھذا یدل على أن باب االجتھاد لم یغلق؛ لذلك ال بد ، الستخراج أحكام للنوازل الفقھیة
فالتجدید المطلوب في "من التجدید في مناھج التعلیم المختلفة وخاصة الثقافیة، 

التسلح بكل أسلحة العصر والفھم المستنیر للمتغیرات الجدیدة مناھج التعلیم یعني 
، فالغرب )٢("من أجل صیاغة حیاة المسلمین صیاغة جدیدة تواكب ھذه المتغیرات

یخطط ویرسم ویفصل معالم ، ُیھمھ أن یكون العالم اإلسالمي في سبات عمیق 
اآلتیة من الغرب ال والجلوس واالستسالم أمام الریاح العاتیة ، الطریق لھ وھو یلبس 

شك أنھا سوف تھوي بالمجتمعات اإلسالمیة في مكان سحیق؛ لذلك ال بد من 
النھوض وإنشاء مصدات أمام تلك الریاح العاتیة حتى ال تنجرف الھویة الدینیة 

ُّوتعد المقررات الثقافة اإلسالمیة بمثابة تلك المصدات لحمایتھا لعقول ، والثقافیة 
تسمم واالنجراف نحو مستنقع االفكار المسمومة باسم الحریات الشباب المسلم من ال
. السیاسیة واالقتصادیة

).١٠٩/ ٤(سنن أبي داود ) (١

.٤٧ص–طیة حیاة وحضارة الوس–حسنین محمد البوادي ) (٢
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اخلامتة

في ختام ھذا البحث فإنني قد تناولت موضوع المسائل الفقھیة في مقررات الثقافة 
اإلسالمیة، وخاصة فقھ السیاسة الشرعیة في ثالثة فصول، تعرضت في الفصل 

ة وأھمیتھا في فقھ السیاسة الشرعیة الواردة في مادة األول لتعریف المسائل الفقھی
وفیھ ) جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فیصل(النظام السیاسي في اإلسالم كنموذج 

تعرض المؤلف لمسائل البیعة والشورى في اإلسالم، وحكم الشورى، وأمثلة لنماذج 
ضمامھا وعھد الصحابة من بعده، ومسألة شورى المرأة وانالشورى في عھده 

إلى مجالس الشورى في العصر الحالي، وحكم عضویتھا ما بین مؤید ومعارض ، ثم 
بعد ذلك األثر السلوكي المترتب على تناول مناھج الثقافة ألمر الشورى في اإلسالم، 
والفرق بینھ وبین الدیمقراطیة ، وتناولت باختصار العدل والمساواة والحریة 

.ةالرتباطھم بنظم الحكم اإلسالمی

ثم بعد ذلك تحدثت عن مسألة طاعة والة األمر، واألثر المترتب على عدم الطاعة من 
خروج على الرعیة، سواء كان ذلك من مظاھرات وثورات تطیح بالحكومات، وھذه 
من المستجدات الفقھیة في األنظمة اإلسالمیة، وكذلك تناولت البرلمانات ذات الصبغة 

زبیة أضرت بالمجتمع اإلسالمي، وأدت إلى تقسیمھ الغربیة وما أفرزتھ من تعددیة ح
.

وتناول الفصل األخیر أثر المسائل الفقھیة في نشر ثقافة الوسطیة ونبذ الغلو 
والتطرف ، وكل ما ھو دخیل على المجتمع اإلسالمي من أیدولوجیات ھدامة 

عن ًكالعلمانیة والدیمقراطیة واللیبرالیة، والتي تعمل جمیعا على إقصاء الدین 
مجاالت الحیاة والنظم السیاسیة كافة، ثم تناولت أھمیة التجدید في مقررات مناھج 

. الثقافة اإلسالمیة لیكون وسیلة للحفاظ على الھویة اإلسالمیة

:التوصیات

:في ختام ھذا البحث المتواضع خرجت بالتوصیات التالیة

حداث التجدید المستمر في مواضیع فقھ السیاسة الشرعیة؛ لتجدد األ.١
.والنوازل الفقھیة في مجال السیاسة الشرعیة

ترك مساحة من زمن المحاضرات الستفسار الطالب؛ لضمان وصول الرسالة .٢
.التي من أجلھا وضعت مادة فقھ السیاسة الشرعیة
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أن یكون أعضاء ھیئة التدریس الذین یدرسون مادة النظام السیاسي ممن .٣
. لھم ثقافة وعلم بفقھ السیاسة الشرعیة

Mashupsاستعمال الوسائل التكنلوجیة المتاحة على البالك بورد كالـ  .٤
.في توصیل المادة والدفاع عن الھویة اإلسالمیة بأسلحة األعداء نفسھا

.إدراج موضوع حقوق اإلنسان في اإلسالم ضمن مناھج السیاسة الشرعیة.٥

المراجع

القرآن الكریم: ًأوال

كتب التفسیر: ًثانیا

أحكام القرآن -أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي  -الجصاص )١
.}دار إحیاء التراث العربي / بیروت {-) ھـ ١٤٠٥(ط -للجصاص 

الكشاف عن حقائق -أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد -الزمخشري )٢
.}دار الكتاب العربي / بیروت { –) ھـ١٤٠٧(٣ط–غوامض التنزیل 
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و عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري أب-القرطبي )٣
-ھـ ١٣٨٤(٢ط–الجامع ألحكام القرآن -الخزرجي شمس الدین القرطبي 

.}دار الكتب المصریة /القاھرة { –) م ١٩٦٤
الحدیثً:ثالثا

–شرح صحیح البخاري-أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك -ابن بطال)١
.}مكتبة الرشد / الریاض / السعودیة {) م٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٣(٢ط

فتح -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي –ابن حجر )٢
.}١٣٧٩بیروت، -دار المعرفة {–الباري شرح صحیح البخاري 

فتح -زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن -ابن رجب )٣
.الباري شرح صحیح البخاري

بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي أبو داود سلیمان )٤
ْالسجستاني  المكتبة { –) بدون (ط –سنن أبي داود -)ھـ٢٧٥: المتوفى(ِِّ

.محمد محیي الدین عبد الحمید: المحقق-}بیروت -العصریة، صیدا 
شركة مكتبة ومطبعة /مصر { –) م١٩٧٥-ھـ ١٣٩٥(٢ط–الترمذي  )٥

.}لبي مصطفى البابي الح
) .مؤسسة الرسالة) ( المكتب اإلسالمي( ط-مسند -أحمد )٦
مرویات غزوة الحدیبیة جمع وتخریج -حافظ بن محمد عبد هللا الحكمي )٧

مطبعة الجامعة / المدینة المنورة / السعودیة{ –) ھـ ١٤٠٦(ط–ودراسة 
.}اإلسالمیة 

ي، أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشام-الطبراني )٨
.} مكتبة ابن تیمیة  / القاھرة {–٢ط–٦ج-المعجم الكبیر  -

المسند -مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري -مسلم )٩
الصحیح المختصر 

.}بیروت–دار إحیاء التراث العربي { 
ْمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، -الدارمي )١٠ َ

/ حیدر أباد / الھند { –) م ١٩٧٣–ه ١٣٩٣( ١ط–لثقاتا–التمیمي 
.}دائرة المعارف 

باب النھي عن اتباع ( -المنھاج شرح صحیح مسلم -النووي )١١
.}دار إحیاء التراث العربي -بیروت { -) ١٣٩٢(٢ط-)متشابھ القرآن 

-أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین  -العیني )١٢
دار إحیاء / بیروت { –) بدون ( ط –اري شرح صحیح البخاريعمدة الق

.}التراث العربي 

أصول الفقھ: ًرابعا
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كشف األسرار شرح -عبد العزیز بن أحمد بن محمد، عالء الدین -البخاري )١
. }دار الكتاب اإلسالمي { –) بدون ( ط –أصول البزدوي 

-صول في األصول الف–كشف األسرار شرح أصول البزدوي -الجصاص )٢
. }وزارة األوقاف / الكویت { –) م١٩٩٤-ھـ ١٤١٤(٢ط

رسالة -أبو علي الحسن بن شھاب بن الحسن بن علي بن شھاب-العكبري )٣
/ مكة المكرمة / السعودیة { –) م١٩٩٢-ھـ١٤١٣(١ط–في أصول الفقھ 
.}المكتبة المكیة 

ه ١٤٢٦(–١ط–ھلھ أصول الفقھ الذي ال یسع الفقیھ ج–عیاض السلمي )٤
. }دار التدمریة { –) 

الفقھ اإلسالمي: ًخامسا

العراق في أحادیث وآثار -أبو عبیدة مشھور بن حسن بن محمود آل سلمان )١
.}مكتبة الفرقان/ اإلمارات / دبي {–) م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥(١ط-الفتن 

( ط–التطرف واإلرھاب محنة العالم اإلسالمي –أحمد شوقي الفنجري )٢
.}الھیئة العامة للكتاب { –) م ١٩٩٣

الغیاثي غیاث األمم -عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف بن محمد –الجویني )٣
.}مكتبة إمام الحرمین / السعودیة{ –) ه ١٤٠١(٢ط–في التیاث الظلم 

{ –) ٢٠٠٦(١ط–الوسطیة حیاة وحضارة –حسنین المحمدي بوادي )٤
.}الجامعي دار الفكر / اإلسكندریة

–) م ٢٠١١–ه ١٤٣٢(١ط–حكم المظاھرات –ربیع بن ھادي عمیر )٥
.}دار االستقامة للنشر / مصر {

الملل -أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد -الشھرستاني )٦
.}مؤسسة الحلبي { -والنحل 

–ه ١٤١١(١ط–األدلة الرصینة –محمد بن علي الشوكاني –الشوكاني )٧
.}دار الھجرة / صنعاء { –) م ١٩٩١

محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بھاء -القلموني )٨
.}الزھراء لإلعالم العربي /القاھرة /مصر { -الخالفة  -الدین 

فقھ النوازل في العبادات–خالد بن علي بن حمود بن علي –المشیقح )٩
األمن في حیاة -التركيعبد هللا بن عبد المحسن بن عبد الرحمن )١٠

.}وزارة األوقاف / السعودیة { –الناس وأھمیتھ في اإلسالم 
) رسالة دكتوراة ( األحكام الشرعیة للنوازل الفقھیة -عطیة عدالن)١١

.}دار الكتب المصریة / مصر { –) م ٢٠١١–ه ١٤٣٢(١ط–
االنحراف الفكري وعالقتھ باألمن الوطني –محمد شحاتة الخطیب )١٢

) .ه ١٤٢٦( ط –ولي والد
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المطلع على ألفاظ –محمد بن أبي الفتح ابن أبي الفضل البعلي )١٣
.}مكتبة السوادي للتوزیع{ -) م ٢٠٠٣-ه١٤٢٣(١ط–١ج–المقنع

موقع وزارة األوقاف { –مفاھیم إسالمیة-مجموعة من المؤلفین )١٤
. }المصریة 

المعاجم والقوامیس والتراجم: ًسادسا

حمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور م–ابن منظور )١
.}دار صادر / بیروت {  –) ھـ١٤١٤(٣ط-لسان العرب -األنصاري 

١ط–٢ج–جمھرة اللغة -أبو بكر محمد بن الحسن بن درید-األزدي )٢
م١٩٨٧(

.}دار العلم للمالیین/ بیروت {–) 

/ لبنان { –تاب التعریفاتك–علي بن محمد بن علي الزین -الجرجاني )٣
).م ١٩٣٨-ھـ ١٣٥٧(ط –}دار الكتب العلمیة / بیروت 

( ط –معجم مقاییس اللغة-أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني -الرازي )٤
.}دار الفكر / بیروت { –) م ١٩٧٩–ه ١٣٩٩

مختار -زین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر –الرازي )٥
/ صیدا المكتبة العصریة / بیروت {–) م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠(٥ط–اح الصح

.  }الدار النموذجیة
الصحاح تاج اللغة وصحاح –أبو نصر إسماعیل بن حماد –الجوھري )٦

دار العلم للمالیین / بیروت / لبنان { –) م ١٩٨٧–١٤٠٧(٤ط–العربیة 
{.

.اح الجوھريمنتخب من صح–أبو نصر إسماعیل بن حماد -الجوھري )٧
كتاب -أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم  -الفراھیدي )٨

.}دار ومكتبة الھالل { -العین 
١ط–٣ج–تھذیب اللغة -محمد بن أحمد بن األزھري -الھروي )٩

. }دار إحیاء التراث العربي / بیروت { –) م ٢٠٠١(
-الفقھیة الكویتیة الموسوعة-وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة)١٠

.}مطابع دار الصفوة  / مصر { –) ھـ١٤٢٧-١٤٠٤من (١ط 
الموسوعة المیسرة في األدیان -الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي )١١

دار الندوة العالمیة { –) ه ١٤٢٠(٤ط-والمذاھب واألحزاب المعاصرة 
.}للطباعة والنشر والتوزیع

) .ربیة والتعلیم بمصروزارة الت(ط –المعجم الوجیز )١٢
} دار الدعوة { –مجمع اللغة العربیة بالقاھرة -المعجم الوسیط )١٣

) .محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (
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الفتاوى: ًسابعا

.فتاوى واستشارات الیوم)١

السیرة/ ًثامنا

السیرة -عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري -ابن ھشام )١
مصطفى البابي / مصر{ –) م١٩٥٥-ھـ ١٣٧٥(٢ط-النبویة البن ھشام

. }الحلبي وأوالده 

كتب التاریخ/ ًتاسعا

دیوان المبتدأ –عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي –ابن خلدون )١
دار / بیروت { –)م١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨(٢ط –والخبر في تاریخ العرب

.}الفكر 
تاریخ –مد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي مح-الطبري ) )٢

.}دار التراث / بیروت { ) ه ١٣٨٧(–٢الطبري ط

كتب السیاسة/ ًعاشرا

{ –) م٢٠٠٤(١ط –حكم المظاھرات في اإلسالم -أحمد سلیمان بن أیوب)١
.}دار الفالح /مصر

–ه ١٤٣٣(١ط –النظام السیاسي في اإلسالم –خالد علي محمد علي )٢
.}مكتبة الرشد / السعودیة { -) ٢٠١٢

) م ١٩٨٩(١ط–السیاسة الشرعیة مصدر للتقنین بین النظریة والتطبیق )٣
.٦٦١ص –} دار الكتب الجامعیة الحدیثة /طنطا / مصر { –

م ١٩٧٩( ٤ط–السلطات الثالث في الدساتیر العربیة –سلیمان الطماوي ) )٤
.}دار الفكر / القاھرة { -) 

م ١٩٩٧–ه ١٤١٧(١ط–من فقھ الدولة في اإلسالم -ف القرضاوي یوس)٥
.}دار الشروق / القاھرة / مصر { –) 
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المجالت واألوراق العلمیة/ ١١

ِنور محمد، كارخانھ تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي { مجلة األحكام العدلیة  )١
{ .

/ ه١٤٢٨لرابع مجلة البیان اإلصدار ا( –ما بعد الحزبیة –عبد العزیز كامل )٢
) .المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد ببریدة 


