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 عَنِ يَنْهَوْنَ بَقِيَّةٍ أُولُو قَبْلِكُمْ مِنْ الْقُرُونِ مِنَ كَانَ فَلَوْلَا} :قال 

 أُتْرِفُوا مَا ظَلَمُوا الَّذِينَ وَاتَّبَعَ مِنْهُمْ أَنْجَيْنَا مِمَّنْ قَلِيلًا إِلَّا الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ

 [111 ،111: هود]                             { مُجْرِمنِيَ وَكَانُوا فِيهِ

، قال املستورد القرشي، عند عمرو بن العاص: مسعت رسول اهلل 

فقال له عمرو: أبصر ما تقول، قال:  ،«تقوم الساعة والروم أكثر الناس»يقول: 

 خلصال، قال: لئن قلت ذلك، إن فيهم أقول ما مسعت من رسول اهلل 

وأوشكهم ، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، : إهنم ألحلم الناس عند فتنةأربعاً

وخامسة حسنة مجيلة: ، وخريهم ملسكني ويتيم وضعيف، كرة بعد فرة

  (2222/ 4) مسلم صحيح                            وأمنعهم من ظلم امللوك
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 ...هلا التنظري يفإىل كل من وظف قلمه 

 ...يف الدعوة إليهاإىل كل من سخر وقته  

 ...هبا يف التمسكإىل كل من تورم جسده 

 ...عنها يف الدفاعدمه سال كل من إىل  

 إىل فقهاء احلرية... الذين وجدوا يف اإلسالم دين احلرية وشريعة الثورة 

 اإلنسانيةوكمال  مجال الفطرةالذين وجدوا فيها إىل طالب احلرية... 

 إىل شهداء احلرية... الذين طمعوا يف لقب سيد الشهداء
 

 ...وأبي ...أمي وبابي اجلنة يف السماء... ...إىل بابي الرمحة يف األرض

 ..ليانوسعد... و ..نور.. ومل أستطع االلتفات إليهم..من كانوا جبواري طويالًإىل 
 

 ...ضيائي السوسي أ. : وعشق الكتاب العلمحب صباي  إىل من غرس يف 

 ...وجرياني وإخواني... أقاربي  شيوخي وأخواتي...إخوتي   ...     إىل أحبيت مجيعاً
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 سرتهوأرخى منحه،  وأدام ،ملن أسبغ نعمه   العبد العاجز ي لربي شكرشكر بعد 

 وأعذبه وأنقاه خبالص شكري وأصفاهأتوجه 

 ...هصحنمن وجدته أباً يف إىل 

 ...هحبوأخاً يف 

 ...هفقه يف  وحبراً

يضبط تصرفاهتا بأحكام التشريع ومقاصده،  إىل من عاش قيداً على السلطة التنفيذية

 وقيمه ومناهجه

 الثاني يمشريف الفاضل ووالد  إىل

 األستاذ الدكتور/ مازن إمساعيل هنية

  وصاحب الفضل يف إخراجهااملتفضل بقبول الرسالة... واملسدد ملضامينها... 

 ألستاذي الكرميني:كما أتوجه بشكري اجلزيل 

 حفظه اهلل مؤمن أمحد شويدح.. األستاذ الفاضل الدكتور/

 حفظه اهلل قنن.. حممد خليل واألستاذ الفاضل الدكتور/

 بقبول مناقشة هذه الرسالة ، وإنضاجها بالنصح والتنقيحاللذين تكرما 
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، إىل جامعيت الغراء اجلامعة اإلسالمية  وإن كنت أنسى فلن أنسى توجهي بشكري

الذين كان هلم بالغ الكرام  وأساتذهتا خاصة كلييت العريقة كلية الشريعة والقانون

 والبحثيةالفقهية  :هيتوجيه الباحث يف مسريتاألثر يف 

 والدي الغاليني اللذين تكفال مصاريف دراسيت يف املاجستري وال أنسى
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علىخيرعبدمشىعلىىربيوسلم وصل ،أبلغحمدوأجمعثناءهللربالعالمين،الحمد

،،أمابعداألرضورقىإلىالسماء
ن فيأحكامهاالبدالمتبحرإنالمتأملفيشريعةاإلسالمالبدأنيستغرقفيجمالها،وا 

تنتظموحكمةكلهاومصلحةكلها،جزئياتهاوكلياتهاعدلكلهاورحمةكلها،حكامهاأنيعجبمنإ 
 تَبَارَكَ وَالْأَمْرُ الْخَلْقُ لَهُ أَلَا}ماترىفيشرعالرحمنمنتفاوت؛أمرهكخلقه،كالعقدالجميلوتتناسق

.[44: األعراف] {الْعَالَمِنيَ رَبُّ اللَّهُ
ن عداًلفيالسياسيجزءمنهذاالعقدالمنظوم،منغاصبحرهونزلقعره،رأىالتشريعوا 

والغايات.ومصلحةفيالمقاصد،األحكام،ورحمةفيالقيم،وحكمةفيالمناهج
قضيةالقضايا-األمةوفاعليةمتمثلةفيحريةالفرد-السلطةوالحريةالعالقةبينولماكانت
بيانلكانتالحاجةماسة،(1)منهاخاصةالغربيةالمتنوعةالنظرياتالسياسيةفيومشكلةالمشاكل

التشريع بينهماالسياسيفياإلسالمفلسفة فيضبطالعالقة وتحديدعبرالنظرفيمنشئهما،،
.هماتعارضحالالحقوقوالحرياتوضماناتاتساقهما،ومدىرعايةمداهما،

 السلطةإقامةأنالشرائعالسماويةوالنظرياتالسياسيةوالقوانيناإلنسانيةعلىاتفقتفبينما
نشائها ،قال:)السلطةشرالبدمنه(لها،حتىإنأكثرهمعداءضرورةاجتماعيةالمناصمنهاوا 

بينهماتصورنموذجياختلفتفيتقديم للقهريضبطالعالقة إلىأداة بحيثالتتحولالسلطة
.واالستبداد،والتتحولالحريةإلىأداةللفوضىواالضطراب

القانونالطبيعي،والعقداالجتماعي،والحقوقالفردية،والتحديدالذاتي،نظرياتمنهنانشأت
.،لمجموعةمنالفالسفةفيإنجلتراوفرنساوألمانياالتضامناالجتماعيو

فيهذهالنظرياتمنمحاسنإالأنهاعاجزةأشدالعجزعنتحقيقالتقييدالنموذجيورغمما
غامضةمبهمة،فضاًلعنإناطتهاالكشفعنهبالسلطةذاتها،القانون الطبيعيللسلطة،فنظرية
 نظريات التاريخيةالعقد االجتماعيوأما الحقائق يجافي افتراضي أساس على قامت فقد

                                                           

(.35(،ديفرجيه:النظمالسياسية)ص:161:الفكرالسياسي،األسئلةاألبدية)ص:تيندر(1)
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 نظريةهوبز–واالجتماعية،وفيبعضها عنده-بالتحديد بسلطةمطلقةكونالعقد يتمتعالحاكم
تتحطم-بالتحديدنظريةروسو–مطلقًادائمًاغيرقابلللتقييدواالشتراطوالفسخ،وفيبعضهااآلخر

الحقوق أمانظريةاإلراداتالفرديةفيسبيلاإلرادةالعامةوبالتاليتنفردالسلطةبتوجيهاألخيرة،و
نكانتالسلطةقادتالفردية فلمتحددصاحبالحقفيتعيينها،فإنكانالفردقادتللفوضى،وا 

واالقتصادية السياسية المستجدات إزاء السلطة على سلبيًا دورًا تفرض أنها كما لالستبداد،
نخارجها،فتكونكمافقدمنعتأيقيدعلىالسلطةمالتحديد الذاتيواالجتماعية،وأمانظرية

 السجن!، مفتاح أعطي سجين مثل ديجي وصفها نظرية أغفلتاالجتماعي التضامنوأما فقد
ألغتفكرةالحقخشيةاستعمالهفيإيقاعوكالتنافسوالتنازع،ئقأخرىفيالنظماالجتماعيةاحق

.(2)لحسوالتجربةخارجإطارياالضررباآلخر،كماأنهاالتقيموزنًاللقيموالمثلالعليا
المحرفةباتتفقدحاشااإلسالمالسماويةالشرائعأما سبياًلإلطالقالسلطةالفيصورتها
 تعرضالتيو-عليه السالم-رسالة موسى فتقييدها الخاتمةها الرسالة للكرسالة والمساواةحرية

لطغيانواالستبدادومحاربةا لعنصريةاوعبرشرعةالقتلكلوحةمنالدماءتعاليمالتوراةتعرضها
لوحةالتييعرضهااإلسالم-عليه السالم –رسالة عيسىأما و ،جنسبنيإسرائيلالقولبتفوقو

طوامالقيصرأع:قولهافيتعرضهااألناجيلبمختلفأبعادهلتغييرالواقعكطريقتغييرالنفسفي
.(5)اإلطالقالالتقييدواليخفىماتحملهفيطياتهامنتقرير،لقيصر،وماهللهلل

تشريعالكونهاإلسالمي التشريعتتبدىالحاجةإلىفيالنظرياتوالشرائعالعجزالسابقومن
الخالقللمخلوقوالكاملللناقصوالقادرللعاجز.الحقمن

 وجزئياته كلياته التشريع هذا بوضوباستقراء منحويظهر يضمره ومناهج،ومقاصدقيمما
والظلم،االستبدادوالقهروتحاربوالنزاهةوالشفافية،،والعدالةوالمساواة،الشورىوالحريةترسخثابتة

والتمييز ، والتعسفوالفساد يحملهو، طياتهما سعةفي األشكالمن استيعابكافة في ومرونة
.التيمنشأنهاترسيخاألولىومحاربةالثانيةوالوسائلالدستوريةاإلنسانيةالصيغالتاريخيةو

وطنتنفسيأنأكتبفيهذاالتنفيذيةأوسعالسلطاتنفوذًاوأعظمهاأثرًاولماكانتالسلطة
الوافيوحظهاألتمالذيلميأخذنصيبه-بإشارةكريمةمنمشرفيالفاضل–ضوعالحساسالمو

                                                           

الدريني:الحقومدىسلطانالدولةفيتقييده)ص:،(365-335العواملة:السلطةالعامةفيالدولة)ص:(2)
  (.151-156الخطيب:الوجيزفيالنظمالسياسية)ص:(،22-26

.(52:ص)واإلسالموالمسيحيةاليهوديةفيواألنبياءالنبوةعبدالوهاب:(5)
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ظلوالمعاصرين،القدامىمدادمن متطلعةفي شعوباألمة فيها ثارت جديدة حضارية دورة
لشمسالحريةبعدماغشاهاظالماالستعباد،وآملةفيسلطةمقيدةبعدماعانتاألمرينمنحكم

نحن–فيذلكأغلىماتملك،ومصيبةالمصائبأننغفل-ومازالت–شموليوعسكري،وقدمت
ا-محاميالشريعة فيتاريخها أمتنا لماضيوالحاضروتجربتعنمعاناة المريرة التيتحولتها

كتاباتناثمنرسمفيلظلم،لةلاالستبداد،ومنالعدللملك،ومنالشورىلمنالخالفةالسلطةفيها
يرالكأنهنبيانصورةلسلط .الُيدر كبشرطكأنهمعصومبشرلوحةلو،بقيدُيس 

السلطة التنفيذيةوتقييد المنشودة الصورة طريقاًليسبهذه قيامهادونالحيلولةوأإللغائها
فيظائفها،بو حصرها إلى سبيل هو التزامبل عبر الشرعية من واألمةإطار المشرع إرادتي

بحيثالتجافي،بالرقابةوالمساءلةةااللتزامبهومتابع،يدكيفياتهدوتح،كجهتينتملكانحقالتقييد
الوقعتفياإلثمواستوجبت،همقاصدهومناهجووقيمهفيأحكامهالمشرعالسلطة المساءلةيوموا 
االقيامة، من بمقتضياته ووفائها األمة مع منعقدها وضمانحريتهالوالتتحلل مصالحها تزام

تعدديتها الموازية،وحماية ومؤسساتها الدستورية قيودها واحترام في وقعت ال نيرانهاوا  مرمى
.االستقامةواالعتدالقسرهاعلىو،واستوجبتأطرهاعلىالحق

:الحقومدىسلطانالدولةفيالشهيركتابه-رحمههللا-وقدكتبالدكتورفتحيالدريني
فموضوعه:تقييدالسلطة؛وجعلتهبعنوان: تقييد تقييده،وموضوعه:سلطةالتقييد؛أمابحثيهذا

الصوابوالسداد،والهدايةهفييلهمنيأنهللاسائالً،في التشريع اإلسالميالتنفيذية السلطة 
والرشاد،وماكانمنخطأفمنيومنالشيطان.

 أواًل: مشكلة البحث:
تتمحورمشكلةالبحثحولنقطتين:

السلطةإن .1 وأالتنفيذيةغياب األمةضعفها لتهديد وتضييعمظنة حقوقهاوأفرادها
 وحرياتها.

السلطةإن .2 بالتنفيذيةقوة من تمتلكه منأدواتما تتضمنه عنفوما من تحتكره وما
 استعمالها.فيأوالتعسفمؤسساتمظنةلالنحرافبها

 في إطار من الشرعية. وتقييدها السلطة التنفيذية حصرومن هنا كان حتمًا الزمًا 

 فرضيات البحث:ثانيًا: 
التالية:الخمسةويمكنتلخيصهافيالنقاط
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1.  المعالم واضحة فلسفة اإلسالمي السياسي التشريع ضبطيمتلك في بين األمةالعالقة
 .الثانيةعلىاألولى،والتفتاتاألولىعلىالثانيةبحيثالتتغولوسلطتها

تضبطحركةالتيالثابتةوالمقاصدوالمناهجوالمثلإطارًامنالقيميحويالتشريعالسياسي .2
ومسيرهاالسلطة وأولوياتهافياختيارها فيفوالتجاوزوالتعسواالنحرافمناالنفالتوبواعثها

األمنيةالمختلفةتصرفاتها واالجتماعية، االقتصادية والسياسية، اإلدارية والخارجية، الداخلية :
 والعسكرية.

التاريخيةوالوسائلوالضماناتيستوعبالتشريعالسياسيبمافيهسعةومرونةكافةالصيغ .5
والنأيبهامنالشرعية،السلطةفيإطارالراميةلحصرالتشريعيةوالشعبيةوالدستورية،والمعاصرة

 .عناالستبدادوالفسادوالظلموالتعسف

منمراقبةتمكيناألمةومؤسساتهامنشأنهاكافةالصورالتييرحبالتشريعالسياسيب .2
 السلطةومساءلتهاوعزلها.

حيويةاألمةوفاعليتهاوتعدديتها:الدينيةوالفكريةبكلياتهوجزئياتهالسياسييضمنالتشريع .3
 .السياسيةواالجتماعيةواالجتهاديةو

 أهمية البحث:ثالثًا: 
:أبعادةثالثأهميتهمنيكتسبالبحث

 فيالنقاطالتالية:هذهاألهميةوتتلخصمن حيث الموضوع: .4

 التقييد.والضبطبأوسعالسلطاتأثرًاوأكثرهانفوذًايتناول -أ

الذييتحركبهكلمنهما.وظائفاألمةوسلطتها،والنطاقيحدد -ب
اًجديدأنموذجاًيطرح -ج فيالعالقة علىيبيناألمةوسلطتها األولىوفاعليتهاقوم تعددية

 .وتنحيتهافيإنشاءالسلطةومراقبتهاومساءلتهاالحضاريةوسموهاعلىالثانية

 فيالنقاطالتالية:هذهاألهميةوتتلخصتوقيت:المن حيث  .4

يأتيفيظلتخوفالبعضمناستبدادجديدفيالمنطقةالعربيةالتيتشهدتحواًلثوريًا -أ
 باسمالتشريعاإلسالمي.

لسلطاتالجديدةالتييمكنأنتنبثقمنهاواضحًافلسفياًوأساسًاتشريعيًايقدملإلسالميين -ب
 يسعونإلقامتهاعلىأنقاضاألنظمةالمستبدة.

 فيالنقاطالتالية:هذهاألهميةوتتلخصاآلثار:من حيث  .4
 ا.ومراقبتهاومساءلتها،وتصحيحهاوتقويمه،يبرزسلطةاألمةفيإسنادالسلطةوتداولها -أ
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 بإرادتيالمشرعواألمة.وبواعثهاوأولوياتهافيمختلفتصرفاتهايضبطحركةالسلطة -ب
 .واستقالليتهاتهاوكرامتهاحريبأفرادهاوجماعاتهاومكوناتهالألمةيحقق -ج

 البحث: اختيار مسوغاترابعًا: 
وردمنمسوغاتفي–ودوافعاختيارهالبحثتتحددمسوغات في-أهميتهبيانإضافةلما

:التاليةنقاطال
التشريعاإلسالميبتجذيراالستبداد.نكثيرمنالمستشرقينوالعلمانييوصم .1
ودورهافيالقيامبمتطلباتاالستخالفوالعمارةوالعبادةبمعناهاالشاملاألمةمكانةغياب .2

بعدإقامةالدولةاإلسالميةبأنكلإصالحمنشودواعتقادهماإلسالميين،والباحثينلدىكثيرمن
 طريقهالسلطةفقط.

 خامسًا: أهداف البحث:
 أهدافالبحثفيالنقاطالتالية:تتمثل

 بناءفلسفةواضحةعنالسلطةالتنفيذيةفيالدولةفيالتشريعاإلسالمي. .1

وتجذرهبياناألصلفيالسلطةالتنفيذيةمنحيثاإلطالقوالتقييد،وتأكيدأصالةالتقييد .2
 فيالتشريعاإلسالمي.

 .وظائفهاوتعدادونطاقهاوبيانمداهافيالتشريعاإلسالميحدودالسلطةالتنفيذيةرسم .5

بأحكامالتشريعوقيمه،بإرادةالمشرععبرتقييدهاالتأصيلالشرعيلتقييدالسلطةالتنفيذية .2
 ومقاصدهومناهجه.

ةاألمة،عبرتقييدهابعقداألمةومصلحتهاالتأصيلالشرعيلتقييدالسلطةالتنفيذيةبإراد .3
 وتعدديتها.

 .لسلطةالتنفيذيةبإرادتيالمشرعواألمةلييدالدستوريللتقالتأصيلالشرعي .6

استيع .5 بيان عبر ومرونته اإلسالمي التشريع سعة الوسائلبيان لكل التشريعي ابإطاره
التاريخيةوالمعاصرةالتيمنشأنهاتحقيقالحريةوالعدالةوالمساواة،والنأيبالسلطةعناالستبداد

نلميردبهانصوالظلموالفسادوالتعسف  .أويتقررلهاإجماعأوينعقدلهاقياسوا 

 بيانالضماناتالتييقدمهاأويتسعلهاالتشريعاإلسالميلحمايةتقييدالسلطةالتنفيذية. .5

منأجلتصحيحانحرافأوالمؤسساتالسياسيةالموازيةبيانالوسائلالتيتمتلكهااألمة .1
 .أوالثورةبالمساءلةوانتهاءبالعزلابتداءبالرقابةومرورًاالسلطة
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في .11 الصاعد اإلسالمي للتيار التنفيذية السلطة عن واضح تصور بناء في المساهمة
بقيم العربيةعبرثوراتالربيعلتمكيناألمةمنتوجيهمسيرةالحضارةاإلنسانيةوربطها منطقتنا

  اإلسالمومقاصده.

 منهج البحث:سادسًا: 
البحث الباحثباستخدامتقتضيطبيعة قام وقد البحث، الوصفيفيكتابة المنهج اختيار

معظمأساليبهوطرقهفيتدوينهذاالبحث،وأهمها:
 األسلوبالتحليلي. -أ

 .االستنتاجياالستقرائياألسلوب -ب

 .االستنباطياألسلوب -ج

 .التوظيفياألسلوب -د

 .النقدياألسلوب -ه

 .المقارنةأسلوب -و

 اإلجراءات والخطوات التالية:اتباع  أو تدوينها توثيق المعلوماتفي كما توخيت قدر اإلمكان 
،معحذفرقماآليةبذكراسمالسورةثم،إلىمواضعهاالواردةفيثناياالبحثاآلياتتوعز .4

ماتضمنعداتوجيهالنصوصأكثر،يتبعذلكفشامالًآليتينالنصداخلالنصالقرآنيإالإنكانهارقم
 السياقوجهالداللةفيه.

البحثاألحاديثخرجت .4 ثنايا في هاتوعزوالواردة مظانها اسممنإلى بذكر السنة، كتب
والبابإنوجد،ثمرقم،بالكتاعنوان،ثمثمرقمالجزءوالصفحةالكتاب،ثماسمالمشتهربهالمصنف
الحديث ثم، توفر، إن الحديث على الحكم فيحاشانقل كان ذلكالصحيحينأحدما يتبع توجيه،

النصوصعداماتضمنالسياقوجهالداللةفيه.
وفقالترتيبالتالي:الفقهيةاألساسيةالواردةفيالبحثالمسائلعرضتالمسائل الفقهية: تدوين .4

وبالنسبةللمسائلالباحث،اختيار،الخالفأسباباألدلة،مناقشةاألدلة،أقوالالفقهاء،،تحريرمحلالنزاع
التيليسلهاتعلقمباشربموضوعالبحثأوالتيسبقبحثهاباستفاضةفيمواطنأخرىمنالبحث

فأكتفيفيهبذكراألدلةأومااقتضتهطبيعةالمسألةالمطروحة.
لقرآن،السنة،وفقالترتيبالتالي:اوالمقرراتالفقهيةدلةاألرتبتاألدلة والمقررات الفقهية: تدوين .1

 ،معقوالتالتشريعومقاصده.القياساإلجماع،
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إلىقائليهاالكتابثنايافيالواردةواألقوالالنصوصنسبت:واألقوال الفقهية النصوصتوثيق  .5
ثمرقمالجزء،اسمالكتابثم،المشتهربهالمعتمدة،وذلكبذكراسمالمؤلفومراجعهممصادرهمخاللمن

معوالصفحة ، المتصرففيهاالنصوصالفقهيةوضع غير تنصيص، عالمتي التصرفوبين بيان
 إنوقع.فيغيرهااالختصارو

المشتهروذلكبذكراسمالباحثنسبتاألبحاثالعلميةإلىأصحابها:األبحاث العلمية توثيق .6
 .،ثماسمالبحث،ثماسمالمجلةثمعددهاثمرقمالجزءوالصفحةبه

نسبتاإللكترونية:الصفحات توثيق  .7 من الصفحاتاإللكترونية في ورد مقاالتوأبحاثما
الذييشتهرإلىأصحابها،وذلكبذكراسممداوالتومقابالت اسمبهصاحبها ثم هأومقالهأوبحث،

 .رابطالنشر،ثممقابلتهأومداولته
أصحابالترتيبالزمنيبحسبالوفاةفيترتيباعتمدتالمصنفين والمؤلفين: تدوين .8
 .الترتيبأيضاًذاتوفقعلىغيرهمفأقدمهمحاشااألئمةاألربعةاألقوال

 وقدرتبتهاعلىالنحوالتالي:الفهارس: تدوين .9

 .البحثفيورودهاترتيبوفقالقرآنيةياتاآلرتبت:فهرس اآليات -أ 

 البحث.فيورودهاوفقترتيباألحاديثرتبتفهرس األحاديث: -ب 

 األصوليةواألصوليةعلىالفقهية.قدمتالقواعدالمقاصديةعلىفهرس القواعد: -ج 

،السنةالتفاسيروفقالترتيبالتالي:بعدالقرآنالكريمالمصادررتبتفهرس المصادر والمراجع: -د 
السيرةكتبعامة،العلومالسياسيةوالقانونية،،الفقه،قواعدالصولواألومقاصدال،وشروحهاوعلومها

اإلسالمي، والتاريخ والالنبوية معاجماللغة واللقاءاتوالدوريااألبحاث، المقاالت والرسائل، ت
 والمداوالت.

 فهرس الموضوعات. -ه 

 سابعًا: الدراسات السابقة في موضوع البحث:
فيثناياهكتبالتراثالفقهيالسياسيتتناول ا فقررةالواردالقيود التنفيذية تعلىالسلطة

حتهاتقييدالسلطةبعقداألمةومصلتتقييدهابالتشريعوأحكامهوقيمهومقاصدهومناهجه،كماقرر
بحث كما كافةتوتعدديتها، ومرونة سعة التيبكل القانونية والصيغ الدستورية عايشهااألشكال

الفقهاء عصورفي تلك، يفرهم لم منهم أحدًا بمصنفخالكن القيود هذه بعضباستثناءصد
لبعضمسائلأومجاالتالتقييد،وأهمها:المصنفاتالتيتوجهتعنايتها
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للجويني،والغياثيللماورديوالفراء،األحكام السلطانيةوأهمها:كتب األحكام السلطانية، .4
والسياسة الشرعية وابنالقيم، تقييدوتحرير األحكامالبنتيمية وبحثأصحابها البنجماعة،

واستقالل العزل، فيها بعضهم وبحث السلطة، لتقييد كوسيلتين ومصلحتها األمة بعقد السلطة
 القضاءكضمانتينلحمايةتقييدالسلطة.

كتب السير، .4 السيروأهمها: فيه وبحث الفزاري، إسحاق أساسي–ألبي تقييد-بشكل
لمحمدبنالحسنالشيباني،وعالجوالسير،للسلطةالتنفيذيةفيالدولةوالعسكريةالسياسةالخارجية

 فيهموضوعسابقهلكنمعالتوسعوا عمالالقياس،وكثرةالتفاريع.

كتب الخراج، .4 يوسفالخراجوأهمها: وبحثفيهألبي أساسي–، السياسة-بشكل تقييد
فيالدولة التنفيذية للسلطة واالقتصادية المالية األموال و ، بنسالم، القاسم وهوأكثرألبيعبيد

 .سعةمنسابقه

ونصاب للشيزري،ونهاية الرتبة الظريفةالبناألخوة،معالم القربةوأهمها:كتب الحسبة، .1
أصحابهاللسنامياالحتساب وبحث األمنية، السلطات الدولة،تقييد الحكاموفي على الحسبة

 كضمانةلتقييدالسلطةالتنفيذية.

ظروف الواقع المعاصر أعطوا مساحة أكبر للتقييد نظرًا لالفقهاء المعاصرون فقد  أما
خالل  هم موضوعكتابات في واستجابة للمستجدات السياسية واالجتماعية والفكرية، فبحثوا

 :مصنفاتهم المتكاثرة، ويمكن تصنيف تلك الجهود المتعلقة بموضوع البحث إلى صنفين
  بأحد عناصر البحث: عالقةما له الصنف األول: 

ضماناتها.ووسائلهاأحدعمليةالتقييدأونطاقاتأحدتناولأصحابهوقد
  فمن المصنفات التي بحثت بعض نطاقاتها أو مجاالتها:

بعنوان: .1 جعفر،األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية، دراسة أحمد لهشام معرفية، رؤية
م،وأصلالكتابرسالةعلميةتقدمبهاالباحث1113نشرهاالمعهدالعالميللفكراإلسالمي،عام:

عام بمصر، القاهرة جامعة في السياسية والعلوم االقتصاد لكلية درجة1112: بها حاز م،
دالسلطةأكثرالتصاقًابتقييريع،وهيالماجستير،وتبحثالدراسةتقييدالسلطةالسياسيةبأصلالتش

 التشريعيةالالتنفيذية.

2.  بعنوان: منجود،األبعاد السياسية لمفهوم األمن في اإلسالم،دراسة لمصطفىمحمود
م،وأصلالكتابرسالةعلميةتقدمبهاالباحث1116نشرهاالمعهدالعالميللفكراإلسالمي،عام:
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م،1111:قتصادوالعلومالسياسيةفيجامعةالقاهرةبمصر،عامكليةاالقسمالعلومالسياسيةبل
  للسلطةالتنفيذية.األمنيةوتبحثالدراسةتقييدالسياسةحازبهادرجةالدكتوراة،

وأخرىبعنوان:األصول العامة للعالقات الدولية في اإلسالم وقت السلم،دراسةبعنوان: .5
الم وقت الحرباألصول العامة للعالقات الدولية في اإلس من: لكل وكالهما محمود، نادية

بدرانو،مصطفى الرحمن عبد وودودة شتا، الونيس عبد للفكرأحمد العالمي المعهد نشرهما ،
جيةللسلطةالتنفيذيةفيحالتيالعالقاتالخارم،وتبحثالدراستانتقييد1116اإلسالمي،عام:

 .السلموالحرب

بعنوان: .2 بحثالعالقة بين األمن والحرية في اإلسالم، دراسة وهي لشويشالمحاميد،
ا والقانون، الشريعة علوم دراسات، مجلة ضمن )منشور 52لمجلد: للعام: ملحق، م،2115(،

 للسلطةالتنفيذية.األمنيةوتبحثالدراسةتقييدالسياسة

لخالدعبدالماجد،مة،التصرف في المال العام، حدود السلطة في حق األ دراسةبعنوان:  .3
م،وأصلالكتابرسالةعلميةمقدمةلقسمالفقه2115نشرتهاالشبكةالعربيةلألبحاثوالنشرعام:

به حاز بالرياض، اإلمام جامعة في الشريعة، وتبحثبكلية ممتاز، بتقدير: الماجستير، درجة ا
 الدراسةتقييدالسياسةالماليةواالقتصاديةللسلطةالتنفيذية.

 : ضماناتهاأو  وسائلهامن المصنفات التي بحثت بعض و 

لراشدالغنوشي،نشرهامركزدراساتالحريات العامة في الدولة اإلسالميةدراسةبعنوان: .1
 م.1115الوحدةالعربية،عام:

لكاملعليرباع،نشرتهاالخروج في الفقه السياسي اإلسالمي،نظرية دراسةبعنوان: .2
م،وأصلالدراسةرسالةعلميةتقدمبهاصاحبهالقسمالدراسات2112دارالكتبالعلمية،عام:

م،حازبهادرجة2111اإلسالميةبكليةاآلدابفيجامعةالقدسبالقدسالمحتلةبفلسطينعام:
 الماجستير.

ايا الديمقراطية، حرية التعبير، األمة هي األصل، مقاربة تأصيلية لقضدراسةبعنوان: .5
 م.2112ألحمدالريسوني،نشرتهاالشبكةالعربيةلألبحاثوالنشر،عام:الفن، 

شكالية التطبيق،دراسةبعنوان: .2 لمحمداألحمري،نشرتهاالشبكةالديمقراطية، الجذور وا 
 م.2112العربيةلألبحاثوالنشر،عام:

3.  بعنوان: لرحيل غرابية،  السياسية في الشريعة اإلسالمية،الحقوق والحريات دراسة
 عام: والنشر، لألبحاث العربية الشبكة الدراسة2112نشرتها وأصل بهام، تقدم علمية رسالة
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 العلياصاحبها الدراسات لكلية الفي باألردنجامعة األردنية درجةم1113عام: بها حاز ،
 .الدكتوراة

، إسهام في النظرية الدستورية اإلسالمية، دراسة هالخليفة توليته وعزلدراسةبعنوان: .6
الجامعية،مقارنة بالنظم السياسية الغربية الثقافة مؤسسة نشرتها دبوس، الدين لصالح

 باإلسكندرية،دونذكرسنةالنشرأورقمالطبعة.

منشورليحيىبنعليجغمان،ير الحاكم الفاسد،يالطرق السلمية في تغدراسةبعنوان: .5
 .الشبكةدونذكردارالنشرأوتاريخهعلى

،منشورعلىالشبكةلتوفيقبنعبدالعزيزالسديرياإلسالم والدستور، دراسةبعنوان: .5
فيلكليةالشريعةرسالةعلميةتقدمبهاصاحبهادونذكردارالنشرأوتاريخه،وأصلالدراسة

 ،حازبهادرجةالماجستير.م1156عام:بالسعوديةاإلماممحمدبنسعودجامعة

  ما له عالقة مباشرة بموضوع البحث: :صنف الثانيال
عاينوالمصنفاتالتيعالجتموضوعتقييدالسلطةالتنفيذيةألبحاثوالرسائلااستقراءخالل

المصنفاتالتالية:الباحث
دراسة فقهية القيود الواردة على صالحيات الحاكم في الشريعة اإلسالمية  دراسةبعنوان: .1
وهيرسالةعلميةغيرمنشورةمقدمةلكليةالشريعةفيجامعةأم،حسنعلىالجوجولة،مقارن

م،وحازبهادرجةالدكتوراة.1112:عامفيال،درماناإلسالميةبالسودان
لمنصورفاضلالعواملة،السلطة العامة في الدولة بين اإلطالق والتقييد،دراسةبعنوان: .2

بحث )وهي المجلد: اإلنسانية، العلوم دراسات، مجلة ضمن للعام:22منشور الثاني، العدد ،)
 م.1113

وهيلهشامأحمدجعفر،تقييد السلطة بين النموذجين: اإلسالمي والغربي،  دراسةبعنوان: .5
 م.1116(،للعام:51بحثمنشورضمنمجلةالمسلمالمعاصر،العدد:)

لعبدهللاإبراهيمالكيالني،على سلطة الدولة في اإلسالم،القيود الواردة  دراسةبعنوان: .2
العامة السلطةم،وأصلالكتابرسالةعلميةغيرمنشورة،بعنوان:2115نشرتهاداروائل،عام:

العليا،وقيودها في الدولة اإلسالمية الدراسات بكلية وأصوله، الفقه لقسم امقدمة لجامعةفي
 م،حازبهادرجةالدكتوراة.1112:عامفيال،باألردناألردنية
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القيود على السلطة في ظل النظريات الدينية، دراسة مقارنة بين النظريات  دراسةبعنوان: .3
بحوثمجلةالثيوقراطية والشريعة اإلسالمية، بحثمنشورضمن وهي عرنوس، سليم لغسان

 م.2111(،العددالثالث،للعام:25دمشقللعلوماالقتصاديةوالقانونية،المجلد:)

شرعيةالنظام السياسي اإلسالمي مقارنًا بالدولة القانونية دراسة دستورية دراسةبعنوان: .6
م،وهيرسالةعلميةمقدمة2115النفائسعام:وقانونيةمقارنة،لمنيرحميدالبياتي،نشرتهادار

م،وحازبهادرجةالدكتوراة.1112:عامفيال،لكليةالحقوقفيجامعةالقاهرةبمصر
بعنوان: .5 الحاكم المستبد في الفكر السياسي اإلسالمي، دراسة في وسائل منع  دراسة

كليةقسمالعلومالسياسيةبلةمقدمرسالةعلميةغيرمنشورةيوهإلسماعيلالسهيلي،االستبداد،
 .حازبهادرجةالماجستير،باليمنالتجارةواالقتصاد،فيجامعةصنعاء

 :(األشباه والنظائر والفروق )مع البحث  الدراسات السابقة مقارنة
منخاللالنقاطالتالية:هاويمكنبيان

،دوناإلطالقأصالةالتقييدفيالسلطةالتنفيذيةعلىتتفقالدراساتالسابقةمعالبحث .1
فرادهذهالمسألة،فيذلكلكنهيتميزعنهابالتصريح فيعدةمواطنفيالبحث،وتضمينهافيوا 

 .فصلالبحثبمختلففصولهومباحثه

لكنهتجاوزالتشريع،بالسلطةالتنفيذيةتقييدتتفقالدراساتالسابقةمعالبحثعلىتأكيد .2
الحاكمية حدود عند –مراوحتها مثل -دراستينأول تقييدها تناول بمقاصدإلى وقيمهالتشريع

 .ومناهجه

،لكنهاتفقالبحثمعالدراساتالسابقةعلىمشروعيةالتقييدالدستوريللسلطةالتنفيذية .5
الدستوريدون التقييد االقتصارعلىيتميزبذكرالمؤيداتالتشريعيةمناألدلةوالمقرراتلمبدأ

 ذكرهافيبيانمشروعيةكلوسيلةدستوريةعلىحدة.

تأكيددوراألمةفيالنظريةالسياسيةاإلسالمية،علىتتفقالدراساتالسابقةمعالبحث .2
 بأمور:لكنهيتميزعنها

عينالبحثاألمةكجهةوحيدةمخولةبتحديدوظائفالسلطةورسمحدودهاوبياننطاقها -أ
 ومداها.

فيمختلفبشيءمنالبيانوالتفصيلتناولالبحثتقييدالسلطةالتنفيذيةبمصلحةاألمة -ب
 وتدابيرها.تصرفاتها
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تناولالبحثتقييدالسلطةالتنفيذيةبتعدديةاألمةوحيويتهاوفاعليتهاوفققيماالستخالف -ج
ية.والعمارةوالعبادة،بمختلفأبعادها:التعدديةالسياسية،المدنية،المعرف

فردالبحثبتعريفالتقييدوبيانجذورهوفلسفتهمنحيثاألهمية،والمسوغات،واآلثار،ين .3
 والمشروعية.

  فردالبحثبذكرالقيمواألسسالتيتستندإليهاعمليةتقييدالسلطةالتنفيذية.ين .6

بعضالدراساتين .5 تناولت حين في للدراسة كإطار التنفيذية السلطة بتناول البحث فرد
كمحورللدراساتفلمتوفهاحقها،وتناولبعضهااآلخرالحاكمبهيئاتهاالثالثسلطةالسياسيةال

 وهومايعدتجافيًاعنالواقعالذيتحولتفيهالسلطةمنالفرديةإلىالجماعية.

بالتحديد–اتخذتالدراسةالفقهوالتشريعفيالتأصيلوالتفريعوهومايغايربعضالرسائل .5
 .اإلسالميعلماالجتماعالسياسيالتيميدانهااألساس-األخيرةالدراسة

–استوعبالبحثوسائلوضماناتتقييدالسلطةالتنفيذيةوهومايغايربعضالدراسات .1
 التياقتصرتعلىالوسائلفقط.-ةاألولىبالتحديدالدراس

بعضالدراسات .11 يغاير ما والضماناتوهو الوسائل بين الدراسة تخلط بالتحديد:–لم
رقابةاألمةومشروعيةالعزلكوسيلتين،فيحينالثالثة،حيثعدت-الثالثةوالرابعةالدراستان:

 عدتالرابعةالشورىمنالضماناتوهيمنالوسائل.

المنهجالمقارن-بالتحديدالدراستان:األولىوالثانيةوالسادسة–اختارتبعضالدراسات .11
والثانيةالمقارنةمعالنظرياتالسياسيةالغربية،فيحينىاألولحيثاختارتفيموضعالدراسة

سادسةالمقارنةمعالقانون،أماالبحثفاقتصرميدانهعلىالتشريعمعبعضالمقارناتلاختارتا
 ؤكدمشروعيةبعضالوسائلوالضمانات.النادرةالتيتزيدوضوحالبحثأوت

بعضالدراسات .12 الخامسة–اختارت الدراسة القيود-بالتحديد تفصيل في اإلسهاب
الخارجية،الجزئية سياستها في السلطة على العالقاتالواردة كتب ميدانها أن الباحث ويرى
 الدولية.

الدراسات .15 بعض والخامسة–اختارت الثالثة الدراستان: على-بالتحديد القيود بحث
وهومايعنيبشكلأوبآخرإغفالمبدأالفصلبينصالحياتالحاكمفيشأنيالتشريعوالقضاء،

 السلطاتوهوأحداألسسالتييقومعليهاتقييدالسلطةالتنفيذيةفيهذاالبحث.

 ثامنًا: خطة البحث:
يتكونالبحثمنمقدمةوتمهيدوأربعةفصولوخاتمةعلىالنحوالتالي:
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 المقدمة
:وتشتملعلى

.البحثمقدمة .1
.مشكلةالبحث .2
.فرضياتالبحث .5
أهميةالبحث. .2
.اختيارالبحثمسوغات .3
.أهدافالبحث .6
.حثمنهجالب .5
.الدراساتالسابقة .5
خطةالبحث. .1

 وتقييدهامشروعيتها و التنفيذيةالسلطة ب التعريف: األولالفصل 
 :مبحثانوفيه

التعريفبالسلطةالتنفيذيةومشروعيتهاالمبحث األول:
  فيالتشريعاإلسالمي السلطةالتنفيذيةالتعريفبتقييد: الثاني المبحث

 التشريع اإلسالمي  في: مبدأ تقييد السلطة التنفيذية الثانيالفصل 
 :مبحثانوفيه 

فيالتشريعاإلسالميمبدأتقييدالسلطةالتنفيذيةالمبحث األول:
مسوغاتوآثارتقييدالسلطةالتنفيذيةأهميةوالمبحث الثاني:

 تقييد السلطة التنفيذية في التشريع اإلسالمي  أسس: الثالثالفصل 
 مباحث:ثالثةوفيه 

الفصلبينالسلطاتورقابةبعضهاعلىبعضالمبحث األول:
ترسيخالحريةوالشورىومحاربةاالستبدادالمبحث الثاني:
ومحاربةالفسادترسيخالعدالةوالمساواة:المبحث الثالث
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تقييد السلطة التنفيذية  في التشريع :  وسائل وضمانات الرابعالفصل 
 اإلسالمي

 :انحثمبوفيه 
التشريعاإلسالميفيوسائلتقييدالسلطةالتنفيذيةالمبحث األول:
التشريعاإلسالميفيضماناتتقييدالسلطةالتنفيذيةالمبحث الثاني:

 
 الخاتمة

  .وتشملأهمالنتائجوالتوصيات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
السلطة التنفيذية ومشروعيتها ب التعريف 

 وتقييدها

 ومشروعيتها. السلطة التنفيذيةب التعريفالمبحث األول: 
 السثثثثلطة التنفيذيثثثثة  ثثثث   التعريثثثثف يت ييثثثث  الثثثثثان : المبحثثثثث

 ع اإلسالم .التشري
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 ومشروعيتها: التعريف بالسلطة التنفيذية المبحث األول
لما كان الحديث عن السلطة التنفيذية قطب الرحى الذي تقوم عليه هذه الدراسة وجب التعريف 

 .بيان أوجه مشروعيتها في التشريع اإلسالميبها و 
 :السلطة التنفيذية    ال ولةب التعريفأواًل: 

أشرع ببيانهما ثم مصطلح السلطة التنفيذية مركب إضافي، وتمام معناه يستلزم بيان جزئيه، لذا 
 أعرج على بيانه.

 مفهوم السلطة لغًة واصطالحًا:  .1
 مفهوم السلطة لغة: - أ

، القهر: بمعنى واح ، وهو ، وه مشتق من السالطة، االسم من التسلط :-بالضم -لطةالس  
 .(1)رالتمكن من القهوقيل: 

طالق :  أما التسليط  هو والسلطان، التسليط :-أي: التسلط-ومنه ، القهر والقدرةالتغليب وا 
 :، وأما السلطان  هووقهرا   جعل له عليه قوة   :، أيفتسلط عليه تسليطا   سلطه هللا عليهي ال: 

ة والبرهان :هو أيضاً و  ،سالطين :وجمعه، يالوال  شدته :سلطان كل ش ءو ، ةالقو  :هو أيضاً و  ،الحجَّ
  .(2)وسطوته
 .(3)سلط وسالط: معهاج، و السهم الدقيق الطويل :-بالكسر – لطةوالس  

المكنة وال  رة؛  ال وة صنو ال هر، إلى وحين سير المعان  المذكورة يتي ى رجوعها جميعًا 
 والحجة مكنة    اإلقناع، والسهم مكنة    النفاذ، وجميعها تستلزم ال  رة والمكنة.

 مفهوم السلطة اصطالحًا: - ب
عندهم، يؤكد ذلك حشدهما كمترادفين  وهما بمعنى واحد بلفظ الوالية عن السلطة، الفقهاء عبر

، إال أنهم يكثرون من بلفظها ؛ ومع ذلك فنادرا  ما عبروا عن السلطة(4)في مواطن عدة من كتبهم

                                                           

/ 2معجم اللغة العربية )عمر: (، 333/ 11تاج العروس )الزبيدي: (، 1133/ 3الصحاح )( الجوهري: 1)
1913.) 

/ 11الزبيدي: تاج العروس )(، 152مختار الصحاح )ص: (، الرازي: 232/ 12األزهري: تهذيب اللغة )2) )
 (.443/ 1المعجم الوسيط )(، مجمع اللغة العربية: 334-333

 (،329/ 3لسان العرب )ابن منظور: (، 435/ 3المحكم )ابن سيدة:  (،15/ 3مقاييس اللغة )ابن فارس:  3))
 (.231القاموس المحيط )ص:  الفيروز آبادي:

 (.443(، الحصني: كفاية األخيار )ص: 351/ 19(، الرافعي: فتح العزيز )533/ 1داماد: مجمع األنهر ) 4))
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انصرفت جهودهم لتعريف األولى بالوالية عن السلطة  استغنائهم، وألجل (1)وصف الوالي بالسلطان
 دون الثانية.

 :لها بأنها الجرجاني تعريف مثالها تكاد تتطابق حروفها ةفعرفها قدامى الفقهاء تعريفات متقارب
 .(2)، شاء الغير أو أيى(تنفيذ ال ول على الغير)

 :وبيان محترزاته التعريفشرح 
أو  ،أو مال ،في نفس سواء أكان التصرف اإللزام بالتصرف وآثارهبه يقصد  :(تنفيذ ال ول) 
 فيهما.
 .الصغيرك قاصر الواليةبالغير يقصد  :(على الغير) 
 .(3)الوكيل والية عن االحتراز الفقهاء قيد قصد به: (شاء الغير أو أيى) 

تعريفاتهم تعريف الزحيلي:  فلم تخرج تعريفاتهم عن تعريفات القدامى، ومثالأما المعاصرون 
) قيام شخص : الزرقا، وتعريف (4)أح ( على إجازة توقف غير من التصرف مباشرة على ال  رة)

 .(5)على شخص قاصر،    ت يير شئونه الشخصية والمالية(كيير راش  
 ال حاجة لشرحها.وهي واضحة 

 ويؤخذ على التعريفات الساب ة:
 أو شرع تفويضوالتي تتم ب تقتصر على تعريف الوالية اإلجباريةألنها  :جامعةغير أنها  .1
تولي الشخص تمثل في تالوالية األصلية والتي  في حين تغفل، قاصر لمصلحة التصرففي  قضاء

 .عامة كاإلمامة ارية سواء أكانت خاصة كالوكالة أوالوالية االختي ، كما تغفلالتصرف لنفسه
كما يبدو - ذلك ال يعد قصورا  في تعريفات الفقهاء ألن مرادهم بأنيجاب عليه: ويمكن أن 

تعريف الوالية اإلجبارية دون االختيارية، يؤكد ذلك بحثهم أنواع الوالية وتعريفاتها  كان -للباحث
 ، حيث تتكاثر المسائل الفقهية المتعلقة بوالية اإلجبار، وما يناظرها.(2)ضمن أبواب النكاح

 .(1)أثر الوالية وليس جوهرها الوارد في تعريف الفقهاء القدامى إن التنفيذ .2
                                                           

/ 5(، ابن مفلح: الفروع )31/ 1(، الشافعي: األم )331/ 1(، مالك: المدونة )25/ 2( السرخسي: المبسوط )1)
123 .) 

 (.254( الجرجاني: التعريفات )ص: 2)
 (. 55/ 3ابن عابدين: رد المحتار ) 3))
  (.2211-2219/ 1( الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته )4)
 (.343/ 2( الزرقا: المدخل )5)
(، 351/ 3(، البكري: إعانة الطالبين )113/ 1(،  القاضي: التلقين )252/ 2( الكاساني: بدائع الصنائع )2)

 (.59/ 5الزركشي: شرح المختصر )
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تشمل  إذ، والحقيقة أنها أوسع من ذلك التصرفات القوليةفي  الوليسلطة  همتعريفيحصر  .3
 .(2)الحضانة والتربية وغيرهما

 وقعت عليه الوالية. من لم يشر تعريف الزحيلي إلى .4
 ، وتعريفه ليس من حقيقة الوالية وماهيتها.تعريف الزرقا لتعريف الوليتعرض  .5
، وهذا حشو يجب أن الشئون المراد رعايتها من قبل الولي أقسام تعرض تعريف الزرقا لبيان .2

 تصان عن مثله الحدود.
 التعريف المختار:

دخول الوالية العامة في تعريفات ، وعدم للوالية ة على التعريفات السابقةدنظرا  للمؤاخذات الوار 
السلطة التعريف  تعريف -مستفيدا  من تعريفات الفقهاء– يقترح الباحث قدامى والمعاصرينالفقهاء ال

 .صاحيها التصرف    شأن ما( تخول والية) :التالي
 :وبيان محترزاته شرح التعريف

 .وحقيقتها السلطةيعبر عن جوهر التعبير بلفظ الوالية (: والية)
 والتخويل هنا بمعنى التمكين والتفويض، وصاحبها هو الولي.(: صاحيها تخول)
 التصرف القولي والفعلي.شمل ولفظ التصرف جنس ي(: التصرف)
سواء  ،غيره ومعنفسه مع شأن الفرد  جنس في التعريف يشمل هناولفظ الشأن :    شأن ما()

 لقضاء.باختيار هذا الغير أو تفويض الشرع أو ا
وعليه:  إن هذا التعريف شامل للوالية األصلية والنيايية سواء أكانت األخيرة إجبارية أو 

 تيار خاصًا أم عامًا.اختيارية وسواء أكان االخ
/  أجل من الييان ذلك أن الوالية المعنيين: اللغوي واالصطالح أما وجه العالقة يين 

  أيرز مظاهر ال  رة والمكنة. السلطة
 مفهوم التنفيذية لغًة واصطالحًا: .2
 مفهوم التنفيذية لغة: - أ

  .(3)هءجراا  مر و قضاء األ :ويعن ، نفَّذمصدر  :وهومنسوبة إلى التنفيذ،  التنفيذية:
 .ونفوذا   ونفذ الكتاب إلى فالن نفاذا   نفذ السهم من الرمية ينفذ نفاذا   ي ال:، ومثله النفاذ والنفوذ

                                                                                                                                                          

 (.25لنمر: أهل الذمة والواليات العامة )ص: ا 1))
 (.25النمر: أهل الذمة والواليات العامة )ص:  2))
 (.2259/ 3معجم اللغة العربية )أحمد عمر:  (3)
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 يُجوزه كل ، أي:وطريق نا ذ، ْزتج أي: ،ْذتنفي ال:  ،من الشيء واز والُخُلوصالج الَنفاذ : 
 .(1)، والنفوذ مثله كما سبقمطاع :أي ،أمره نافذ ي ال:و ،حدأ

أمرًا قص   المذكور ترجع ألصل واح ، هو: مطلق المضاء،  إن كان آنفاً  لمعان  المذكورةوا
ن كان شيئًا قص  جوازه، وهللا   .(2)أعلم قضاؤه، وا 

 مفهوم التنفيذية اصطالحًا: - ب
القضاء  أبوابفي  -والتنفيذية اسم منسوب إليه كما سبق -مصطلح التنفيذ الفقهاء استعمل
 السياسة الشرعية.و ، والمعامالت

مثالها تعريفات متقاربة  -ويسمونه التنفيذ الشرعي - التنفيذ الفقهاء عرف  ف  أيواب ال ضاء
 وتخليص لمستح ه، و  عه ال وة، يي  المال وأخذ بالحبس، اإللزام): له بأنه ابن فرحون تعريف 
ي اع الح وق  سائر  .(3)(، ونحو ذلكعليه إي اعه له يجوز من على الطالق وا 

 :وبيان محترزاته شرح التعريف
ه عن متناعحال ا ب بالحقما يقع من السلطة على المطال  هنا واإللزام (: بالحبس اإللزام)

 .أداء الحقوق االمتثال للقضاء ب
بعض صور اإللزام وهذه  (:الح وق  سائر وتخليص لمستح ه، و  عه ال وة، يي  المال وأخذ)
  .الحسية الحقوق المطلوبةفي 

ي اع)  وهذه صورة للحقوق المعنوية.: (ونحو ذلك عليه إي اعه له يجوز من على الطالق وا 
 ويؤخذ على التعريف:

 ن عن التطويل.ا، والحدود يجب أن تصطويل غير مختصر أنه .1

 في الحد. وال ضرورة لذكرها، ذكر صور التنفيذأنه  .2
عن العمل بمقتضى  بالتنفيذعبر الفقهاء  ،-وباألخص باب الع  - أيواب المعامالتو   

 .(4)دون تعريف التنفيذ همامكتفين بتعريفاألداء، و العقد، 
الفقهاء عن التنفيذ  تحدث -وهي ما تتوجه عناية الدراسة إليه– السياسة الشرعية   أيواب و 

بالغ قراراتهو أوامر اإلمام،  بإمضاءتختص و أثناء بحثهم لوزارة التنفيذ دون تعريفه   .(5)أحكامه، وا 
                                                           

 (.211/ 2(، الزمخشري: أساس البالغة )31/ 19(، ابن سيده: المحكم )131/ 3( الفراهيدي: العين )1)
 (.453/ 5( ابن فارس: مقاييس اللغة )2)
 (. 132/ 1( ابن فرحون: تبصرة الحكام )3)
(. 42/ 1(، نكري: جامع العلوم )15الجرجاني: التعريفات )ص: ، (311-313/ 5ابن عابدين: رد المحتار ) 4))

 (.222/ 1وزارة األوقاف: الموسوعة الفقهية الكويتية )
 (.52( الماوردي: األحكام السلطانية )ص: 5)
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 المختار: التعريف
والذي لم يخل من  -القضاء –على تعريف التنفيذ في بعض مجاالته الفقهاء القتصار نظرا  

مستفيدا  من تعريفات – ، يقترح الباحثريف الذي يشمل جميع أفراد التنفيذلتعامؤاخذات، وا غفالهم 
 (.ع  أو  حكم أوشرع ب ما ثيت إمضاء ) التعريف التالي: -الفقهاء

 :وبيان محترزاته شرح التعريف
 ما ثبت بقضاء. وأعني بالحكم:: (أو حكم شرعب ما ثيت إمضاء)
جارة، في المعامالتوهذا العقد قد يكون : (ع  أو )  سياسيا  بين وقد يكون  الفردية من بيع وا 

  .الحاكمة األمة وهيئتها
جماعاتها أو وقع يين أ را  األمة أو ، سواء هبمختلف مجاالتيشمل التنفيذ التعريف السايق و 

، أو أو األمة يينها وبين سلطتها، كما يشمل التنفيذ بمختلف رتبه سواء أكان ثايتًا باختيار الفر 
 ثايتًا بسلطان الشرع، أو سلطان ال ضاء.

ذلك أن وظيفة السلطة  يين المعنيين: اللغوي واالصطالح  أجل من الييانالعالقة  هووج
جرا  . ئهالتنفيذية تختص يإمضاء التشريع وا 

 مفهوم السلطة التنفيذية: .3
 أل اب السلطة التنفيذية: - أ

أو  الفقهي أو التراث اإلسالمي التاريخ في وردت وأتناول في هذه المحطة ألقابها سواء
  .الفقه الدستوري 

وظيفتي الرسالة والرئاسة، ولما كان لقب الرسالة  الجمع له بين كان  ففي عهده ،التاريخ أما
أشرفهما لقب باألول دون الثاني، لكن معظم األلقاب التي كانت تتوزع على السلطات المختلفة في 

نشأت الحاجة الدستورية  مع وفاته و ، (1)كانت بلفظ اإلمارة، كما تنبئ بذلك كتب السيرة عهده 
الستحداث ما  -حيث يلقب ملك فارس بكسرى، وملك الروم بقيصر-المدعمة باألعراف الدولية 

  .هيميز و يرمز إلى هذا المنصب 
كانت ولي ة مصطلحات على هذا المنصب ثالثة  والتراثوأشهر األل اب الت  أطل ها التاريخ 

مارة المؤمنين، وه  بمعنى واح   .(2)مالبساتها وظرو ها الزمنية، ه : الخال ة واإلمامة وا 

                                                           

(، المقريزي: إمتاع األسماع 114(، ابن كثير: الفصول في السيرة )ص: 114لنبوة )ص: األصبهاني: دالئل ا 1))
(1 /333.) 

 (.39(، خالف: السياسة الشرعية )ص: 13رشيد رضا: الخالفة )ص:  2))
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بعد  وهو األسبق تاريخيا ؛ وقد أطلق أول ما أطلق على أبي بكر  :مصطلح الخال ة: أوالً 
 .(1)ومبايعته وفاة رسول هللا 

أول   عمر بن الخطابوتروي لنا كتب التاريخ متفقة أن ثانيًا: مصطلح إمارة المؤمنين: 
 الخالفة لما ولي فقيل: واختلفوا في الحادثة التي تسمى فيها بهذا االسم،، به من الخلفاءمن دعي 
هذا أمر يطول، كلما جاء خليفة قالوا يا خليفة خليفة )، فقال: (يا خليفة خليفة رسول هللا)قالوا له: 

بعض بريد جاء  بل فدعي أمير المؤمنين، وقيل:، (خليفة رسول هللا، بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم
أصبت ) :وقالوا ،أصحابه فاستحسنها (؟المؤمنينأين أمير ) فسأل عن عمر بقوله:بالفتح البعوث 

 .(2)وقيل غير ذلك ، فدعوه بذلك،(حقا إنه وهللا أمير المؤمنين ،وهللا اسمه
الشيعة أول من صنف في إذ المصطلح األسبق في التدوين،  وهومصطلح اإلمامة:  ثالثًا:

 االصطالح إلى كتب السنة، ومن ثم سرى هذا، اإلمامةللسلطة بالسياسة الشرعية ومباحثها وعنونوا 
 .(3)وهي الصالة ،بالكبرى تمييزا  لها عن الصغرى  اإلمامة وتنعت

في النظام الرئاسي والتي تشمل الحكومة السلطة التنفيذية على مصطلح فيطلق  ،ال انون  وأما
 .(4)رئيس الدولة ومعاونيه من الوزراء ومن دونهم بالطبع

 تعريف السلطة التنفيذية: - ب
 الفقه الدستوري.و وأتناول تعريفاتها في التراث الفقهي 

 :اتجاهات ثالثةلكن يمكن حصرها في ، الفقهاء تعريفات تنوعت
ولفقهائها عدة تعريفات تتمحور في صياغتها حول  مثل اتجاه الحنفية،وي :األول المنحى

 .(5)(المسلميناستح اق تصرف عام على ) عرفها بقوله: الذي الكمال بن الهمام تعريف
 :وبيان محترزاته شرح التعريف
هذا و ، (2)(للغير واجبا حقا الشيء كون  ظهور): بشكل عام باالستحقاقيقصد  )استح اق(:

 لوروده خالفا   في عملية إسناد السلطة الظهور المذكور ووقوع تصورإمكانية ليس مرادا  هنا لعدم 
                                                           

 (.23(، السيوطي: تاريخ الخلفاء )ص: 222/ 2ابن األثير: الكامل ) 1))
 (. 111(، السيوطي: تاريخ الخلفاء )ص: 151/ 1(، ابن كثير: المختصر )435/ 2( ابن األثير: الكامل )2)
 (.15(. الريس: النظريات السياسية اإلسالمية )ص: 325/ 1ابن نجيم: البحر الرائق ) 3))
 (.252( الطماوي: السلطات الثالث )ص: 4)
/ 1، ابن عابدين: رد المحتار )(211/ 2جيم: البحر الرائق )ابن ن(، 253ابن أبي الشريف: المسامرة )ص:  5))

543.) 
/ 2(، الزحيلي: الفقه اإلسالمي )14(، أبو حبيب: القاموس الفقهي )ص: 111/ 5( ابن عابدين: رد المحتار )2)

 (.353(، الرصاع: شرح حدود ابن عرفة )ص: 4312
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كون ) المراد جزء التعريف وهو: بل، باختيار األمة أساسا   وذلك لتعلقه ،(1)ع وغيرهاو البي في أبواب
 .(2)الشرعيةباليوم في الفقه الدستوري  ما يسمى ، وهذا االستحقاق هوفقط (الشيء حقا  

قيد  هاعمومو ، ورعاية شئونها األمة على العامة ممارسة السلطة بهيقصد  :)تصرف عام(
  .في شئون المولى عليه الوالية الخاصة التي تثبت حق التصرف الخاص يحترز به عن

 .(3)بلفظ التصرف وليس االستحقاق يتعلق: )على المسلمين(
 ويؤخذ على التعريف:

 من وجهين: غير مانع أنه .1
 .(4)عن بعض الفقهاء كما نقل الكمال بن أبي الشريف دخول النبوَّة فيهل - أ
التعريف صادق على السلطتين القضائية والتشريعية في الحياة السياسية المعاصرة، لعموم  - ب

تصرف األولى في التشريع والرقابة، وعموم تصرف الثانية في الفصل بين الخصومات، كما أنه 
ن مجرد اختيار اإلمام إنما هو محض تصرف ألصادق على أهل الحل والعقد في التراث الفقهي، 

 ألمة كونهم نوابها ووكالءها.عام على ا
ألن النبوة مغايرة  نبوته،داخلة في التعريف دون  بأن إمامة النبي  :األولالوجه على أجيب 

 .(5)لمعنى اإلمامة
يشعر  -حتى لو كانوا هم األعم األغلب- )المسلمين(غير جامع ألن التعبير بلفظ  أنه .2

 .الدولة اإلسالمية مكوناتدون غيرهم من  بحصر المتصرف فيهم بالمسلمين فقط،
 ، في حينوهو كونها وكالة ونيابة عن األمةأغفل التعريف جوهر السلطة وركنها الركين  .3

شرعية ممارسة السلطة، ومع أهمية االستحقاق إال أنه في  وأ االستحقاقحول  تمحور وتحلق
، والمراد صحتها طشر هو  تها بلماهيليس السلطة نفسها كما أنه ليس جزءا  من  حقيقته وجوهره

 بيان الماهية ال غير. بالحد

                                                           

 (.111/ 5ابن عابدين: رد المحتار )  1))
الشرعية عن حق الحكومة في ممارسة السلطة ومدى قبول المحكومين لهذا الحق، وعليه فهي  ( يعبر بمصطلح2)

مفهوم سياسي، وهو يغاير مصطلح المشروعية والذي يعبر به عن مدى تقيد تصرفات األفراد والجماعات 
والشرعية، بالقانون، وعليه فهو مفهوم قانوني ، مقال للجورشي، بعنوان: تأمالت في إشكالية المشروعية 

، مقال للسيد، بعنوان: http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=535منشور على الرابط: 
 .http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=532الشرعية والمشروعية، 

 (.253( ابن أبي الشريف: المسامرة )ص: 3)
 (.253( ابن أبي الشريف: المسامرة )ص: 4)
 (.253( ابن أبي الشريف: المسامرة )ص: 5)

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=535
http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=532
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عدة تعريفات تتمحور في صياغتها  ولهم ،(1)كثير من الفقهاءوتمثل اتجاه : الثان  المنحى
  .(2)(خال ة النيوة    حراسة ال ين وسياسة ال نيا) :الذي عرفها بقوله الماورديحول تعريف 

 :وبيان محترزاته شرح التعريف
في صفة اإلمامة ال صفة   نيابة السلطة وخالفتها لرسول هللابها  يقصد (:خال ة النيوة)
  .النبوة
 وأنها تشمل الدين والدنيا يؤكد نطاق هذه السلطة :(   حراسة ال ين وسياسة ال نيا)

  .حيث تتكفل بحراسة الدين وسياسة الدنيا به ومقاصدها
 :ويؤخذ على التعريف

  .والية عامة نيابة عن األمةكونها  أي: ،السلطة وجوهرها حقيقة أنه أغفل .1
لذا فإن ، (خالفة النبوةلفظ )ب هتعبير بسبب ، السلطة من وجه ما ثيوقراطيةبتعريف ال يشعر .2

  .(3)نبوتهال   بإمامة النبي السلطةتعلق ل ال خالفة النبوة  معظم من بعده عرفوها بخالفة النبي
  .خارج عن ماهيتهأمر صد الشيء امق ومن المعلوم أن ،ووظائفها صد اإلمامةامق تناول .3
أو  من قبلهعأو   رسولهعن هل ينوب عن هللا أو و  نيابة الخليفة عمن هي، مسألةل شيري .4

 .الخالفة في حد لبحثهاضرورة  الو  ،(4)؟غير ذلك
 بينالجمع تشترك في تعريفات متعددة ولهم ، (5)مثل اتجاه كثير من الفقهاءوي: المنحى الثالث

 وزعامة تامة، رياسة) :الذي عرفها بقوله هي تعريف الجوينيومثالها ، طة ومقاصدهاماهية السل
 .(2)(وال نيا ال ين مهمات    والعامة، بالخاصة تتعلق عامة،

 :وبيان محترزاته شرح التعريف
 رياسة وزعامة. وكونهاعن جوهر السلطة  وهذا تعبير(: عامة وزعامة تامة، رياسة)
 شمول هذه الوالية لألفراد والجماعات. هنا يؤكدو (: والعامة بالخاصة تتعلق)

                                                           

/ 1ك )(، ابن األزرق: بدائع السل231/ 1ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر ) (،315( اإليجي: المواقف )ص: 1)
112.) 

 (.15( الماوردي: األحكام السلطانية )ص: 2)
/ 1ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر ) (،315مثال ذلك تعريفا اإليجي وابن خلدون، اإليجي: المواقف )ص:  3))

231.) 
(، وكتب المعاصرين في: 13-14/ 1( انظر هذه المسألة في كتب األقدمين في: القلقشندي: مآثر اإلنافة )4)

 (.124-122عودة: اإلسالم وأوضاعنا السياسية )ص: 
 (.193/ 4(، األنصاري: أسنى المطالب )234/ 5( التفتازاني: شرح المقاصد )5)
  (.22الجويني: غياث األمم )ص:  2))
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 نطاق هذه السلطة ومقاصدها. هنا يبينو : (وال نيا ال ين مهمات   )
  ويؤخذ على التعريف:

خارج عن أمر صد الشيء امق أنالقول ب هناك سبق، و صد اإلمامةامق هكسابق ذكر أنه .1
 . الماهية المقصودة في الحدود

 ترادف بين الرياسة التامة والزعامة، والحدود يجب أن تصان عن الحشو. هناك .2
  هناك ترادف آخر بين الزعامة العامة وتعلق هذه السلطة بالعامة والخاصة. .3
أقتصر على تعريف الدكتور/ لذا  تتطابق،متقاربة بل تكاد تعريفاتهم  فإنأما ال انونيون و 

 .(1)(الهيئة الحاكمة الت  تتولى إ ارة شئون ال ولة): هي حيث عرفها بقوله، محمود عاطف البنا
 شرح التعريف:

 .شخصا   الهيئة  وكونهامكونات السلطة  هنا يبرزو  (:الهيئة الحاكمة)
 مقاصدها، فينص على الوالية ماهية السلطة هنا ويبين(: الت  تتولى إ ارة شئون ال ولة)
دارة ،كماهية  .مقصدشئون الدولة ك وا 

 التعريف:ويؤخذ على 
، التشريع إدارة األولى تتولىوالقضائية، حيث  التشريعية تينالسلط لدخول :غير مانعأنه  .1
 .ءالقضاإدارة  تتولى والثانية
 أنه عرف صاحب الوالية وليس الوالية نفسها. .2

  :المختارالتعريف 
 على السلطة نظرا  لالنتقادات التي لم تسلم منها التعريفات السابقة، ودخول كثير من المتغيرات

التعريف  التنفيذية تعريف السلطة -التعريفات السابقةمستفيدا  من –، يقترح الباحثمفهوما  ونطاقا  
 التالي:
 . (اإلسالم  شريعالت يإمضاءتختص  وبع   منها نيابة عن األمة عامة والية)

  :وبيان محترزاته شرح التعريف
قيد يخرج كل  ، وعمومهاوالسلطة المفوضة للسلطةتعبير عن المكنة والوالية  :(عامة والية)

 .(2)والية تختص بمعين
وهي ، (1)قيام شخص مقام آخر في التصرف عنه النيابة بمعناها العام: :(نيابة عن األمة)
 قيام هيئة حاكمة مقام األمة في مجموعة من الوظائف والمهام.هنا: 

                                                           

 (.239( البنا: الوسيط )ص: 1)
 (.193/ 4( ابن زكريا: أسنى المطالب )2)
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من  لتلك الهيئة طريقه العقد والتفويضإسناد المكنة والسلطة والمعنى أن  :(وبع   منها) 
 معنىيتأكد  وبذلك، عنها ونفي اإلجبارية يهدف هذا القيد لتأكيد االختيارية في هذه الواليةاألمة، و 

 الوكالة العامة في السلطة.
اج خر وهدف القيد إ؛ إنفاذه هبإمضائالمقصود التشريع اإلسالم (:  يإمضاءتختص )

بالفصل بين الخصومات، لتعلق األولى بالتشريع نفسه والثانية  ،التشريعية والقضائية :السلطتين
بيان  مقصد هذا القيدولم يكن  ما يصدر عنهما، إمضاءالسلطة التنفيذية  وظيفة تكون  وبذلك

  صد السلطة التنفيذية.امق
 :ثانيًا: مشروعية السلطة التنفيذية    ال ولة

الكتاب والسنة  (2)الكفائي هاعلى وجوبدل و  في التشريع اإلسالمي ثبتت مشروعية إقامة السلطة
 .هومقاصد التشريع تمعقوالواإلجماع و 
 :الكتابأواًل: 

 [.95]النساء: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ{ :  هللا قول .1

وال  ،(3))األمر للوجوب( كون  على وجوب طاعة السلطة التنفيذيةاآلية  تدل وجه ال اللة:
ما ال يتم الواجب إال به فهو )إذ  (4)وجوب إقامة السلطة ذاتهاوجوب دون القول بهذا المعنى ل

 .(5)(بواج
 :، ومثالهاجماعية عامةأحكام و  واجبات مجموع ما ورد في القرآن من .2

: النساء]{ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا}: قوله في العملية الدستورية والسياسية 

95].  

 وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ أَفَاءَ مَا}: قوله في العالقات االقتصادية والمالية  -أ 

 .[7: احلشر]{  مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءِ بَيْنَ دُولَةً يَكُونَ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسَاكِنيِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي
                                                                                                                                                          

 (.344/ 2الزرقا: المدخل ) 1))
(، أبو يعلى: 13الفقهاء على أن إقامة السلطة فرض على الكفاية، الماوردي: األحكام السلطانية )ص: ( نص 2)

 (.11األحكام السلطانية )ص: 
(، وانظر القاعدة األصولية في: 323/ 1(، النسفي: مدارك التنزيل )112/ 19( الرازي: مفاتيح الغيب )3)

 (.114/ 1البخاري: كشف األسرار )
 (.43ظام الحكم في اإلسالم )ص: ( موسى: ن4)
(، أبو يعلى: العدة 119/ 1(، اآلمدي: اإلحكام )53( انظر القاعدة األصولية في: الغزالي: المستصفى )ص: 5)

 (.113/ 1(، ابن قدامة: روضة الناظر )411/ 2)
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: البقرة] {تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ الْأَلْبَابِ أُولِي يَا حَيَاةٌ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ}: قوله في القضايا الجنائية  -ب 

975]. 

 .[901: التوبة]{ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ}: قوله في العالقات االجتماعية  -ج 

 يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا وَلَا يُقَاتِلُونَكُمْ الَّذِينَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَقَاتِلُوا}: قوله  الدوليةفي العالقات  -د 

 .[950: البقرة]{  الْمُعْتَدِينَ
لكن ترك القيام ، (1)على وجوب إيقاع هذه األحكام ومثيالتها دلت اآليات السابقة وجه ال اللة:

مشقة غير مقدورة و  حرج يصحبه إيقاعها من ال يصح وفق نظر الشرع لما وآحاد الناس للمكلف بها
الواجبات ولما كانت إقامة هذه ، (3)وهما مرفوعان مدفوعان في البناء التشريعي كله ،(2)للمكلف

يجادها دل ذلك على وجوب متوقفة على إقامة سلطة  .(4)إقامتها وا 

 : السنة:اً ثاني
وال يحل لثالثة نفر يكونون بأرض  الة إال »قال:  عن عبد هللا بن عمرو، أن رسول هللا  .1

 .(5)«أمروا عليهم أح هم
، عبر نفي (2)أوجب الحديث إقامة السلطة في أقل الجماعات عددا  واستقرارا   وجه ال اللة:

 .(3)تأكد في أكثرها عددا  تمن باب أولى أن تجب و الحل، وهو من صيغ التحريم، ف
كإقامته دولة ،  السلطويةالسياسية وأفعاله  تتناول تصرفاته التي والسير األحاديثمجموع  .2

 مع قريش معاهداتوعقده ، (1)وكتابته وثيقة دستورية مع يهودها، (3)سلطتها ورئاسته في المدينة
 .من التصرفات واألفعال وغيرها ،(2)وقبائل العرب

                                                           

 (.352/ 11الرازي: مفاتيح الغيب ) 1))
 (.32/ 4( ابن حزم: الفصل في الملل واألهواء والنحل )2)
(، وفي قواعد الفقه تقرر أن )المشقة تجلب التيسير(، السبكي: األشباه والنظائر 233/ 2الشاطبي: الموافقات ) 3))

(1 /41.)  
(، المبارك: نظام اإلسالم، 123(، الغزالي: االقتصاد في االعتقاد )ص: 543/ 1( ابن عابدين: رد المحتار )4)

 (.123النظام السياسي في اإلسالم )ص: (، أبو فارس: 13-12الحكم والدولة )ص: 
، (، من مسند الصحابي: عبد هللا بن عمرو 2243( برقم: )223/ 11( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )5)

 وضعفه األرناؤوط بمفرده وحسنه بمجموع طرقه.
 (.214/ 3( الشوكاني: نيل األوطار )2)
 (.25/ 23)(، نفسه: مجموع الفتاوى 1( ابن تيمية: الحسبة )ص: 3)
 (.34-53( ابن حزم: جوامع السيرة )ص: 3)
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والتي تحمل على البيان  – السابقة ومثيالتها دلت التصرفات واألفعال وجه ال اللة: 
إذ )األصل مساواتنا للرسول  في التشريع اإلسالمي على مشروعية إقامة السلطة التنفيذية-واالمتثال

 )(3)في األحكام. 
 ثالثًا: اإلجماع:

 واحيث بادر  على مشروعية إقامة السلطة التنفيذية، رسول هللاصحابة ب بدءا   األمةأجمعت 
نشا تهاإلى إقام ، وما قال منهم أحد أن ال حاجة (4)وقبل دفنه، فبايعوا أبا بكر بعد وفاة النبي ئهاوا 

 ةمسبوق فهيبعدهم آراء من وما أحدث  فدل ذلك على وجوب إقامتها، تسوسهم،للناس إلى سلطة 
 .((5باإلجماع

 :وم اص ه التشريع مع والترابعًا: 
اإلنسان ذلك أن ، همظنون ظنا  قريبا  من قطعي أو إقامة السلطة التنفيذية دفع ضرر في إن .1

 تضارب المصالح واختالف اآلراء، سببهاتنشأ عن اجتماعيته خالفات ونزاعات  اجتماعي بطبعه،
وتقرر  ،(2))الضرر يدفع بقدر اإلمكان( تقرر في الفقه أن ولما ،الدنياالدين و  انظام بسببها يختلو 

 لما وذلك تهاإقام ثبت وجوب واالختالالت دفع هذه الخالفاتإقامة السلطة سبيل عند العقالء أن 
الدين والسلطان هذا المعنى يقول الغزالي: )وفي ، (3)من األضرار عن المجتمع وأفراده هتدفع

الدين أس، والسلطان حارس، وما ال أس لها فمهدوم، وما ال حارس له  :قيل ولهذا ،توأمان
 .(3)فضائع(
، فإذا توقف (1)(وتقليلها المفاسد وتعطيل وتكميلها المصالح بتحصيل جاءت الشريعة) إن .2

 المقصودةلتعلقها بمصالح العباد  وجب إقامتهاعلى إقامة السلطة  تحصيل األولى وتعطيل الثانية
                                                                                                                                                          

 (.594-591/ 1ابن هشام: السيرة النبوية )1) )
 (.123-124( ابن حزم: جوامع السيرة )ص: 2)
(، وانظر القاعدة األصولية في: بحث للكيالني، بعنوان: 12( المبارك: نظام اإلسالم، الحكم والدولة )ص: 3)

 (.253وعالقتها بمقاصد الشريعة، ضمن بحوث مقاصد الشريعة )ص: القواعد األصولية والفقهية 
  (.23-24/ 4( ابن الجوزي: المنتظم )4)
(، الغزنوي: أصول الدين )ص 124(، ابن حزم: مراتب اإلجماع )ص: 349( البغدادي: الفرق بين الفرق )ص: 5)

 (.3/534(، اإليجي: المواقف )231
 (.11مجموعة من فقهاء المذهب الحنفي: مجلة األحكام العدلية )ص: (، 33البركتي: قواعد الفقه )ص:  2))
(، الرازي: األربعين في أصول الدين 123(، الغزالي: االقتصاد في االعتقاد )ص:  3/535اإليجي: المواقف ) 3))

 (.319/ 23(، ابن تيمية: مجموع الفتاوى )2/252)
 (.123( الغزالي: االقتصاد في االعتقاد )ص: 3)
 (. 43/ 29( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )1)
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ذا كانت، للشارع  وأزيد مفسدة أكبريحوي عدمها  فإن، هفقاأو تر وجودها تصاحب  بعض المفاسد وا 
جل المصلحة الكبيرة، وتغتفر المفسدة العارضة غيرة من أالمفسدة الص)تغتفر  ساعتئذف ،(1)بال شك

 .(2)الدائمة(من أجل المصلحة 
والنسل والعقل فحفظ الدين والنفس  على إقامة السلطة، بالكلية مقاصد التشريع تتوقف .3
ال يمكن أن يتحقق إال في ظل الحرية والمساواة والعدالة  على مستويي األمة واإلنسانية والمال
 .عدم السلطة حالقائمة  وال تقوم ألي منها واألمن
تستن  إلى ال اع ة الشهيرة:  إن لم يكن كلها الساب ة األ لة معظممستن  واضح ج ًا أن و 

 .(ما ال يتم الواجب إال به  هو واجب)
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                           

 (.2/253الرازي: األربعين في أصول الدين ) 1))
 (.33-32( انظر القاعدتين السابقتين في: القرضاوي: في فقه األوليات )ص: 2)
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 المبحث الثان : التعريف يت يي  السلطة التنفيذية
 :أواًل: مفهوم الت يي  لغًة واصطالحاً 

يضاح  المقصود بتقييد السلطة سبق بيان حقيقة السلطة التنفيذية في المبحث األول، ولبيان وا 
 التنفيذية يتوجب التعرض للفظ التقييد أوال .

  مفهوم الت يي  لغًة: .1
جعلت  أي:قيدته أقيده تقييدا ،  ي ال:حصر،  بمعنى:ضد أطلق،  وقي :مصدر قيد،  الت يي :

ا  وجمعه:القيد في رجله، والقيد معروف،  ْيد بمعنى التقييد فجائز اعتماد  قيود وأقياد، أما استعمال الق 
 .(1)على ما ورد في بعض المعاجم من إحالل القيد محل التقييد

التقييد يستعار في كل  وبمعنى أ ق:النقص والتقلص والتقليل مجازا ،  ويطلق الت يي  على:
 .(2)تقييد العلم، والمراد ضبطه  ال:ويتقييد الكتاب، والمراد شكله،   ي ال مثاًل:شيء يحبس، 

 مفهوم الت يي  اصطالحًا:  .2
 استخدم األصوليون والفقهاء لفظ التقييد بمعناه المجازي، في مجالين: 

مطلق، وال عالقة له بهذه أصولي، بمعنى تقييد األلفاظ، ويبحثونه تحت اسم: تقييد ال األول:
  .الدراسة

استعمله الفقهاء في كتابي ، وقد وهو المقصود هنا تقييد التصرفات،فقهي، بمعنى  الثان :
، وغيرهما، وما يهمنا هنا في هذه الدراسة يقتصر على تقييد تصرفات السلطة (4)، والقراض(3)الوكالة

بلفظ التقييد، وأكثر ما يعبرون عنه بالمنع من التصرف  هاالتنفيذية، والمالحظ ندرة تعبير الفقهاء عن
  .(5)أو العزل عنه

األخير  كون من التعبير بالمنع من التصرف  وأحكم التعبير بالتقييد أدقالباحث أن  ويرى 
خاصة في أبواب السياسة الشرعية  قطعا ، ، وهذا ليس مقصود الفقهاء(2)هوجوهر الحجر يحمل معنى 

 .(1)بل إن بعضهم قد صرح بأن تقييد السلطة ال ينفي عنها صفة إطالق التصرف

                                                           

/ 1(، مختار: معجم الصواب اللغوي )44/ 5(، ابن فارس: مقاييس اللغة )33/ 1( الزبيدي: تاج العروس )1)
211.) 

 (.431/ 3(، بيتر: تكملة المعاجم )412/ 2(، ابن سيده: المحكم )521/ 2( الجوهري: الصحاح )2)
 (.15/ 19(، الماوردي: الحاوي )135/ 2الزيلعي: تبيين الحقائق ) 3))

 (.123/ 5( النووي: روضة الطالبين )(4
 (.14/ 3)قليوبي وعميرة: حاشية على شرح المحلي  (،12/ 3القرافي: الفروق ) 5))
 (.394( البعلي: المطلع )ص: 2)
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لى في حين اقتصر المعاصرون منهم ع ،فقد أهمله قدامى الفقهاء أما تعريف التقييد ذاته
)التزام حكم    التصرف عرفته الموسوعة الفقهية الكويتية بأنه: د، فتعريف التقييد في أبواب العقو 

 . (2)ال ول ، ال يستلزمه ذلك التصرف    حال إطالقه(
 :وبيان محترزاته شرح التعريف
إلزام الشخص نفسه ما لم يكن الزما له، أو ما لم يكن واجبا   :مويقصد بااللتزا)التزام حكم(: 

 .(3)عليه قبل ذلك
(: والتصرف قيد تخرج به جميع االلتزامات التي ال تصرف فيها وال )   التصرف ال ول 

 .(4)مدخل فيها لالختيار، ووصفه بالقولي قيد يخرج التصرفات الفعلية
المقيد  أما: وذلك ألن العقد ذاته منجز مبرم، )ال يستلزمه ذلك التصرف    حال إطالقه(

 فقط. فحكمه
 ويؤخذ على التعريف: 

ألنه يقتصر على بعض التصرفات القولية وبمعنى أدق: التقييد الشرطي  ،أنه غير جامع .1
 فقط، في حين يغفل بقية التصرفات القولية إضافة للتصرفات الفعلية. 

صرف في حال إطالقه(، ولفظ )حكم( المضافة لفظ )ال يستلزمه ذلك التالحشو والتطويل، ف .2
 .لاللتزام متضمن معناهما في لفظ االلتزام ذاته

 التعريف المختار:
قدامى الفقهاء تعريف التقييد واقتصار المعاصرين على تعريف التقييد الشرطي  إلغفالنظرا  

 )التزام    تصرف ما(.   التعريف التالي للتقييد:  -مستفيدا  من تعريفات الفقهاء–يقترح الباحث
 :وبيان محترزاته شرح التعريف

 وهذا االلتزام قد يقع من فرد أو هيئة.)التزام(: 
، وقد أو فعليا   وهذا التصرف قد يكون باألصالة أو النيابة، وقد يكون قوليا   )   تصرف ما(:
 يكون خاصا  أو عاما .

أما العالقة يين المعنيين: اللغوي واالصطالح   تنحصر    المعنى المجازي للت يي  كون 
 ي عنى بضبط التصر ات.االلتزام 

                                                                                                                                                          

 (.25/ 5( الرملي: نهاية المحتاج )1)
 (.23/ 5وزارة األوقاف: الموسوعة الفقهية الكويتية ) 2))
 (، بتصرف يسير.144/ 2وزارة األوقاف: الموسوعة الفقهية الكويتية ) 3))
 (.31/ 12( وزارة األوقاف: الموسوعة الفقهية الكويتية )4)
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 :ثانيًا: ييان الم صو  يت يي  السلطة التنفيذية
تنشأ السلطة في التشريع اإلسالمي بمقتضى عقد سياسي بين أفراد األمة يتم بمقتضاه تفويض 

 بممارسة السلطة لتحقق مقاصد المشرع وترعى مصالح األمة.هيئة حاكمة تقوم 
إلزام السلطة التنفيذية بم تضيات الع   وعليه فإن المقصود بتقييد السلطة التنفيذية: )

 السياس ، وضبط كا ة تصر اتها يإرا ت  المشرع واألمة(.
 :وبيان محترزاته شرح التعريف

يقصد باإللزام هنا حمل السلطة التنفيذية على تنفيذ مقتضيات العقد  إلزام السلطة التنفيذية(:)
 ع واألمة.السياسي، ويقع هذا الحمل من المشر  
 .الناشئة عن هذا العقد أو آثاره ويقصد بمقتضياته االلتزامات)بم تضيات الع   السياس (: 

 تخرج السلطة ويقصد بهذا الضبط أن ال)وضبط كا ة تصر اتها يإرا ت  المشرع واألمة(: 
، مقاصدهما، كونها إنما أنشأت لذلكالتنفيذية في تصرفاتها ومواقفها وسياساتها عن تلك اإلرادتين و 

فراد عطف الخاص على العام، ب أشبه ما يكون  بل هو ،التقابل أو التغاير بينهمااإلرادتين ال يعني  وا 
أفرادا وجماعة، وأن المصلحة الحقيقية أحكام الشريعة هي عين المصلحة الحقيقية للناس أن )ذلك 
وأنه ال تعارض بين الشريعة الحقيقية والمصلحة الحقيقية،  ،أيضا شريعة ويجب أن ُتتخذ شريعة هي

 .(1))وال تضاد بين ما تريده شريعة اإلسالم وما تريده شعوب اإلسالم
ومن خالل التعريف السابق وشرحه يالحظ أن تقييد السلطة التنفيذية يشتمل على ثالثة 

 من التقييد: مجاالت وأنواع أو أطر وأبعاد
 :يإرا ة المشرع التنفيذية ي  السلطةت ياألول: 

 ويقصد به أمران:
 ضبط كافة تصرفات السلطة التنفيذية بأحكام التشريع اإلسالمي ومقاصده الجزئية. .1
 كافة تصرفات السلطة التنفيذية بقيم التشريع اإلسالمي ومقاصده الكلية.  ضبط .2

 :يإرا ة األمة التنفيذية ي  السلطةت ي : الثان
 ويقصد به أربعة أمور:

رسم حدود واضحة للسلطة التنفيذية بحيث تتحدد وظائفها وغاياتها وترتبط بمصالح األمة  .1
 في كل ذلك.

  تصرفات السلطة التنفيذية، بدءا  بإسنادها وانتهاء بعزلها.تفعيل حضور األمة في كافة  .2
                                                           

، منشورة الشريعة تطبيق ومسألة الثورة مابعد دول( جزء من كلمة للريسوني في مداولة بينه وبين العودة، بعنوان: 1)
 .center.com/DeliberDatials.aspx?id=9-http://www.nama على الرابط:

http://www.nama-center.com/DeliberDatials.aspx?id=9
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رادة األمة بحيث تتحقق القوامة للثانية على األولى، وال  .3 تحقيق التطابق بين إرادة السلطة وا 
 تخرج األولى عن خيارات الثانية وغاياتها ومصالحها واحتياجاتها وآمالها.

القيام بأداء أدوراها الحضارية ووظائفها تمكين األمة وتعزيز قواها ومقدراتها لتستطيع  .4
 اإليجابية.

 الثالث: الت يي  ال ستوري )ت نين ومأسسة إرا ت  المشرع واألمة(:
 أمور: ثالثةويقصد به 

تقنين إرادة المشرع وأحكامه ومقاصده الجزئية والكلية في نصوص وقواعد دستورية ملزمة  .1
 عقوبات.ها الفرض على مخالفسند فيها المسئوليات وتُ تُ 

مأسسة الكليات السياسية في التشريع اإلسالمي، بحيث تتحول من اإلطار النظري المتروك  .2
 واضح المعالم. مؤسسيإلى إطار  ورغباتهاإلرادة الهيئات الحاكمة 

 تقنين ومأسسة كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق حضور األمة وقوامتها على السلطة في .3
سقاطا   ء وسيرا  إنشا مختلف مراحلها ، وكذلك تلك التي من شأنها النأي بها عن كافة صور وا 

 االستبداد والفساد والظلم والتعسف.
را ة وبالتزام ما سيق يتح ق  را ة األمة، وا  التطايق يين إرا ات ثالثة، ه : إرا ة المشرع، وا 

 .(1)، وهذا ما ته ف إليه ال راسةالسلطة
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

مقاصد الشريعة وأهداف بالتطابق بين اإلرادات الثالثة، عن حسن حنفي في بحث له بعنوان:  ( استفدت التعبير1)
(، 192(، )ص: 193، منشور ضمن مجلة المسلم المعاصر العدد: )-قراءة في الموافقات للشاطبي –األمة 

 حيث تناول في بحثه التطابق بين إرادات كل من الشارع والمكلف واألمة.
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السلطة التنفيذية ومسوغاته مبدأ تقييد 

 وآثاره

 مي أ ت يي  السلطة التنفيذية.المبحث األول: 
أهمية ومسوغات وآثار ت يي  السلطة المبحث الثان : 

 التنفيذية.
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 مي أ ت يي  السلطة التنفيذيةالمبحث األول: 
التشريع اإلسالمي وذلك عبر الحديث عن يكشف هذا المبحث عن حدود السلطة التنفيذية في 

 .نواع التقييد التي سبق بيانهاوالتأصيل أل ،األصل في السلطة من حيث اإلطالق والتقييد
 :أواًل:  األصل    السلطة التنفيذية    التشريع اإلسالم 

إن األصل في السلطة التنفيذية في التشريع اإلسالمي التقييد دون اإلطالق، كون السلطة 
المطلقة تتناقض مع التشريع وحقائقه روحا  وفلسفة وطبيعة، وتتعارض مع إجماع األمة حرمة والية 

المدارس  ، وهذا القدر تتفق عليه كافة(1)من يخالف تشريع هللا إلى أهواء البشر وأحكامهم
 .كامن في حدود ذلك التقييد ومداهف هااإلسالمية، أما اختالف

 :يإرا ة المشرع التنفيذية ت يي  السلطةثانيًا: 
 بأصل التشريع. تقيد السلطةوجوب  الفقهاءمما خالف عليه بين 

 .(2)(العالمين رب هللا أنه في خالف ال الحاكم) ابن الهمام: يقول
 .(3)(به حكم ما إال حكم وال ، هللا سوى  حاكم ال أنه اعلماآلمدي: )ويقول 

  .(4)(إجماعا   الشرع هو حقيقة الحاكم) ويقول اإلسنوي:
  :وهي، أهمهاأقتصر على ، لذا أكثر من أن تحصىف هذا التقييدل التشريعية مؤيداتالأما 
 أَمَرَ لِلَّهِ إِلَّا الْحُكْمُ إِنِ} :قول هللا  بالحكم بالتشريع اإلسالمي، ومثالهامجموع اآليات اآلمرة  .1

 .[00: يوسف] {الْقَيِّمُ الدِّينُ ذَلِكَ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا

ين أفرادا  الصادرة عن المكلف التصرفات في كافة بالحكم هللا  تفرد اآلية تقرر وجه ال اللة:
 اإلسالمي التشريع تنوب عن األمة في إنفاذ ، ولما كانت السلطة التنفيذية هيئةكانوا أم جماعات

  .(5)هب جميع تصرفاتها تتقيدأن  وجب
 اتَّخَذُوا} :التشريع اإلسالمي، ومثالها قول هللا غير الحكم ب من المحذرةمجموع اآليات  .2

 عَمَّا سُبْحَانَهُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا وَاحِدًا إِلَهًا لِيَعْبُدُوا إِلَّا أُمِرُوا وَمَا مَرْيَمَ ابْنَ وَالْمَسِيحَ اللَّهِ دُونِ مِنْ أَرْبَابًا وَرُهْبَانَهُمْ أَحْبَارَهُمْ

 .[19: التوبة]{  يُشْرِكُونَ
                                                           

 (.332/ 1عبده، بعنوان: في الشورى واالستبداد، ضمن األعمال الكاملة له )( مقال لمحمد 1)
 (، مطبوع كمتن ضمن كتاب التقرير والتحبير البن أمير الحاج.31/ 2ابن الهمام: التحرير ) 2))
 (.31/ 1اآلمدي: اإلحكام )( 3)
  (.55( اإلسنوي: نهاية السول )ص: 4)
 (.            233/ 12( ابن عاشور: التحرير والتنوير )5)
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الذين خولوا  ألحبار والرهبانبعض الطاعتهم اليهود والنصارى تنعى اآلية على وجه ال اللة: 
، ما يدل على ألرباب، واتخاذهم كافعلهم هذا بالعبادةوتصم ، من دون هللا أنفسهم حق التشريع 

 .(1)(بضده أمر الشيء عن النهيكون ) وجوب التقيد بالتشريع في جميع التصرفات
 ومثلما يجب الت ي  بأصل التشريع يجب الت ي  يجزئياته    مختلف المجاالت.

 يرى  ال مسالك، االستصواب معرض في الممالك لتربية نحدث الوفي ذلك يقول الجويني: )
 .(2)(مدارك  المصطفى شرعة من لها

 .المناهجو وال يم بكلياته من الم اص   ، يجب الت ي يجزئيات التشريعالت ي   يجبومثلما 
وهي فرع  ،(4)المثل التي ينشدها وقيمه:، (3)الغايات التي وضع التشريع ألجلها وم اص ه:

ووضعها  وتطبيقها المسالك والطرائق التي يخطها في سبيل تنزيل األحكام ومناهجه:، (5)المقاصد
 موضع التنفيذ.

 والعدالة والمساواة، وسيتم إفراد الفصل القادم للحديث عنها.الحرية والشورى  األولى: ومثال
سالم، في إطاري األمة واإلنسانية، ، والتعارف، والتعاون، والالكرامة، والوحدةومثال الثانية: 

 إضافة للمقاصد الخمسة الشهيرة: حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال.
  التدرج في إنفاذ التشريع وتطبيقه. ومثال الثالثة:

 بم اص  التشريع النصوص الف هية التالية:ومن م ررات الف هاء    ت يي  السلطة التنفيذية 
 نصب إنما األمر ولي: )في تقرير ارتباط منصب الوالية بمقاصد التشريع منها ابن تيميةيقول 

 بمال المنكر من يمكن الوالي كان فإذا ،الوالية مقصود هو وهذا المنكر عن وينهى بالمعروف ليأمر
 .(2)(المقصود بضد أتى قد كان يأخذه

 وأن هلل، كله الدين يكون  أن مقصودها اإلسالم في الواليات جميعويقول في موطن ثان: )
  .(3)(العليا هي هللا كلمة تكون 

                                                           

(، وانظر القاعدة األصولية في: آل تيمية: المسودة في أصول الفقه )ص: 331/ 2البغوي: معالم التنزيل )  1))
31 .) 

  (.253( الجويني: غياث األمم )ص: 2)
 (.11( الريسوني: نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي )ص: 3)
 (.13د الفتاح: القيم السياسية اإلسالمية )ص: ( عب4)
( بحث لطه عبد الرحمن، بعنوان: مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة، منشور ضمن مجلة المسلم 5)

 (.42(، )ص: 193المعاصر، العدد: ) 
 (. 392/ 23( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )2)
 (. 2( ابن تيمية: الحسبة في اإلسالم )ص: 3)
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 األصلح معرفةفيقول: ) هاويربط في موطن ثالث اختيار موظفي الدولة بمدى تحقيقهم لمقاصد
 تم والوسائل المقاصد عرفت فإذا المقصود؛ طريق ومعرفة الوالية مقصود بمعرفة يتم إنما وذلك
 .(1)(األمر

 ب يم التشريع النصوص الف هية التالية: ومن م رراتهم    ت يي ها
 والدين العلم أهل يستشير ال من: )-والحرية أصلها– الشورى قيمة يقول ابن عطية في تقرير 

 .(2)(فيه خالف ال ما هذا واجب، فعزله
 يحكم أن عليه وجب حاكما كان من أن على أجمعواويقول الرازي في تقرير قيمة العدالة: )

 .(3)(بالعدل
 .(4)(متساوون  والتقوى  الدين من ليس فيما الناسويقول الشربيني في تقرير قيمة المساواة: )

 ومن م رراتهم    ت يي ها بمناهج التشريع النصوص الف هية التالية: 
 لسنته والمحيي لدينه المجدد: )االستطاعة والتدرج منهجي أو قاعدتي في تقرير ابن تيميةيقول 

 جميع يلقن أن دخوله حين يمكن ال اإلسالم في الداخل أن كما به والعمل علمه أمكن ما إال غليب ال
 أن األمر أول في يمكن ال والمسترشد والمتعلم الذنوب؛ من التائب وكذلك، كلها بها ويؤمر شرائعه
ذا ذلك يطيق ال فإنه العلم جميع له ويذكر الدين بجميع يؤمر  هذه في عليه واجبا يكن لم يطقه لم وا 
ذا الحال  والنهي األمر عن يعفو بل ابتداء جميعه يوجبه أن واألمير للعالم يكن لم واجبا يكن لم وا 
 .(5)(اإلمكان وقت إلى وعمله علمه يمكن ال بما

، ولحدوث )كثير من األحكام تختلف باختالف الزمان، لتغير عرف أهلهيقول ابن عابدين: و 
، للزم منه المشقة أوال   بقي الحكم على ما كان عليهضرورة، أو فساد أهل الزمان، بحيث لو 

المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد، لبقاء والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة 
 .(2)العالم على أتم نظام وأحسن إحكام(

 
 

                                                           

 (. 229/ 23( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )1)
 (. 534/ 1( ابن عطية: المحرر الوجيز )2)
  (.119/ 19( الرازي: مفاتيح الغيب )3)
  (.32/ 4( الشربيني: السراج المنير )4)
 (. 29/ 29( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )5)
 (.125/ 2( ابن عابدين: مجموعة الرسائل )2)
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 :ةيإرا ة األم التنفيذيةت يي  السلطة ًا: ثالث
إن المدخل األهم لتقييد السلطة التنفيذية بإرادة األمة يتجسد في تضييق نطاقها وتوسيع دور 

ألن سعة دور الثانية مدعاة لحياتها وحيويتها وفاعليتها، وبالتالي قوتها وعصيانها على  ،األمة
الذوبان في مؤسسة السلطة التي قد تنحرف أو تستبد، فإذا كانت األمة حية حالت دونها ودون 

ن كانت ضعيفة وما تحتكره  من أدوات السلطة في ظل ما تمتلكه لم يمكنها مواجهتها شهواتها، وا 
 في ظل الدولة الحديثة.خاصة  وسائلمن 

يخلط كثير من الباحثين بين مهام ووظائف السلطة من جهة وبين مهام ووظائف األمة من 
، ولعل أهم األسباب في ذلك إغفال األصل واألولوية في العالقة بين السلطة واألمة (1)جهة أخرى 

 اإلسالمية.سواء من حيث التنظير أو من حيث استقراء التجربة السياسية 
 دقيقة. تحرك فيه، يجب االنطالق من قاعدةللسلطة أن ت الذي يشرعولتحليل النطاق 

نطاق  ل:األو  –اختار معظم الفقهاء القدامى والمعاصرين االنطالق من قاعدة ذات نطاقين 
، كشف عن ذلك مةاألنطاق تحديد نطاق السلطة وبالتالي  تحديدفي  -نطاق الدنيا الثاني:الدين، 

خالفة النبوة في حراسة الدين )تعريفاتهم لإلمامة، وأشهرها كما سبق تعريف الماوردي بأنها: 
، أال واألمة، لكن اخترت مسارا  مختلفا  في مناقشة وتحديد نطاق كل من السلطة (2)(وسياسة الدنيا

وغيرهما  الدريني حديثا  البيهي و ، وهذا المنحى هو اختيار الجويني قديما  و (3)وهو: فروض الكفايات
في دراسة هذه  ومنحى مختلفا  مسارا   فإن لكل منهم -ومع ذلك-نلك من القدامى والمعاصرين،

  فلسفة مختلفة. اتجاه أو عن بالتالي المسألة، ويعبر
 يكمن    أمرين: أما سيب اختيار هذه ال اع ة    االنطالق لت رير النطاقين 

 .صله له ببحث العالقة بين السلطة واألمة عين ابتداء الأن مجال فرض الاألول: 
 إنما يتعلق ابتداء بمجال فروض الكفايات واألمةن مجال عمل كل من السلطة أ الثان :

 ، بمختلف مجاالتها وأبعادها.العامة
نظريا  في تقرير ورسم تلك الحدود فهو يحمل في طياته الخلط  أما اختيار قاع ة ال ين وال نيا

 الدقة في توزيع المهام والوظائف بينهما. تذوببين فرض العين وفرض الكفاية وبالتالي 
                                                           

تطبيق الشريعة بين آلية الضبط القانوني وآلية الضبط االجتماعي، منشور على الرابط: ( بحث لجاد، بعنوان: 1)
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=770:aliat. 

 (.15دي: األحكام السلطانية )ص: ( الماور 2)
بعد عقد اإلمامة للسلطة وتفويضها تلك الوظائف  -( وظائف السلطة في أصلها فروض الكفاية، لكنها صارت (3

في حقها بمثابة فروض األعيان، يقول الجويني في تولي اإلمام الجهاد واستبداده به: )يصير أمر الجهاد  -لها
  (.219، الجويني: غياث األمم )ص: في حقه بمثابة فرائض األعيان(

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=770:aliat
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=770:aliat
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 تحرير محل النزاع:
إقامة السلطة ب وأن المرادالفقهاء على أصالة األمة وتوجه النداء التشريعي إليها،  والتتفق أق

 ووظائفها.تحديد نطاق السلطة استصالح األمة وتحقيق مصالحها، لكنهم اختلفوا في 
 :قولينوحين استقراء األقوال واآلراء الفقهية التي تناولت تحديد هذا النطاق يمكن تصنيفها إلى 

وهذا إلى تضييق نطاق السلطة التنفيذية وتوسيع نطاق األمة،  ويميل أصحابه :ال ول األول
متناثرة في اتجاه الجويني قديما ، ويمكن الكشف عن فلسفته عبر تحليل مجموعة من مقوالته ال

 .كتابه
 ي ول الجوين :

ومما يجب اإلحاطة به أن معظم فروض الكفاية مما ال تتخصص بإقامتها األئمة، بل ) .1
 .(1)(يجب على كافة أهل اإلمكان أن ال يغفلوه، وال يغفلوا عنه

وأما الجهاد فموكول إلى اإلمام، ثم يتعين عليه إدامة النظر فيه على ما قدمنا ذكره، ) .2
الجهاد في حقه بمثابة فرائض األعيان، والسبب فيه أنه تطوق أمور المسلمين، وصار  فيصير أمر

مع اتحاد شخصه كأنه المسلمون بأجمعهم، فمن حيث انتاط جر الجنود وعقد األلوية والبنود 
باإلمام، وهو نائب عن كافة أهل اإلسالم، صار قيامه بها على أقصى اإلمكان به كصالته 

وأما سائر فروض الكفايات، فإنها متوزعة على العباد في البالد، وال  ،مهاالمفروضة التي يقي
 .(2)(اختصاص لها باإلمام

إن ارتفع إلى مجلس اإلمام أن قوما في قطر من أقطار اإلسالم يعطلون فرضا من ) .3
 .(3)(فروض الكفايات زجرهم وحملهم على القيام به

ماما يجمع شتات  :إحداهما( فللناس حالتان )صفر بيت المال) إذا .4 أن يعدموا قدوة وأسوة وا 
الرأي، ويردوا إلى الشرع المجرد من غير داع وحاد، فإن كانوا كذلك، فموجب الشرع والحالة هذه في 
فروض الكفايات أن يحرج المكلفون القادرون لو عطلوا فرضا واحدا، ولو أقامه من فيه الكفاية، 

توجيه الطلب على آخرين فإنهم ليسوا منقسمين  كلفينفال يثبت لبعض الم، سقط الفرض عن الباقين
متعينا على كل مكلف، فال يعقل تثبيت التكليف في  ع ومدعو، وحاد ومحدو، وليس الفرضلى دا إ

 .(4))فروض الكفايات مع عدم الوالي إال كذلك

                                                           

 (.219( الجويني: غياث األمم )ص: 1)
 (.219( الجويني: غياث األمم )ص: 2)
 (.211-219( الجويني: غياث األمم )ص: 3)
 (.223-223( الجويني: غياث األمم )ص: 4)
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ذا قام به ) .5 لو شغر الزمان عن وال، تعين على المسلمين القيام بمجاهدة الجاحدين، وا 
فأما إذا وليهم إمام ، إذا عدموا واليا فيهم كفاية سقط الفرض عن سائر المكلفين؛ فهذاعصب 

برام الذمم والعهود  .(1)(مطاع، فإنه يتولى جر الجنود وعقد األلوية والبنود، وا 
لو شغرت األيام عن قيام إمام بأمور المسلمين واإلسالم، ومست الحاجة في إقامة الجهاد ) .2

ب واستعداد، كان وجوب بذله عند تحقيق الحاجات على منهاج فروض إلى مال وعتاد، وأه
 .(2)(الكفايات
 األمور ومعظم اإلسالم، بمهمات واالهتمام الحوزة، حفظ اإلمام نصب من )الغرض .3
 ال متفاقما وخبال يتالفى، ال ذلك خلال لجر فيه النظر أخر ولو والمكث، الريث يقبل ال الخطيرة
  .(3)يستدرك(

تكشف عن هامة ذات ترتيب منط    قواع  أربعاستنتاج  مكنيعير تحليل الم والت الساب ة 
 :    رسم ح و  نطاق ومجال كل من السلطة واألمة  لسفة الجوين 

األصل في فروض الكفاية أنها تختص باألمة ويراد بها تحقيق مصالحها، ومن ثم فإن  األولى:
 أصالة.مجموع هذه الفرائض  تدخل في نطاقها 

)مهمات اإلسالم،  تقوم السلطة بأداء بعض هذه الفروض التي تستلزم سلطة حاكمة :الثانية
 مثل الجهاد.تطيع المجتمع القيام بها بمفرده ، والتي ال يساألمور الخطيرة(

بحمل األمة عن القيام بالوظائف المناطة بها  حالة قصور األمة تقوم السلطة ة:الثالث
   أدائها.على ومؤسساتها 
في حالة غياب السلطة يعود االختصاص باألصالة إلى األمة بحيث تتولى تدبيره  الرابعة:

 .بحسب اإلمكانيات والظروف وال تعذر في تخلفها عن القيام به
 ويمكن أن يست ل لهذه الفلسفة باأل لة التالية:

 يرتبط إنفاذهاالتي  حتى تلك- التكاليف كافةالخطاب التشريعي لألمة أصالة في  إن توجه .1
سلطة عامة في التصرف، ويمنحها صاحبة السلطة على الحقيقة،  يجعلها -بإقامة سلطة حاكمة

 .(4)ألن السلطة قرين التكليف، والتكليف ال يمكن أداؤه إال إذا منح المكلف سلطة تمكنه من األداء

                                                           

 .)223( الجويني: غياث األمم )ص: 1)
 .)221 -223( الجويني: غياث األمم )ص: 2)
  (.23-23الجويني: غياث األمم )ص: ( 3)
(، 12(، الريسوني: األمة هي األصل )ص: 135/ 34(، ابن تيمية: مجموع الفتاوى )12/ 2( القرافي: الفروق )4)

 (.243)ص: االسالمي  النظام السياسيالبياتي: 

http://www.goodreads.com/book/show/10678612
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بشكل أدق، طرفاه: العالقة بين األمة وسلطتها عالقة تعاقدية، أو عقد وكالة عامة إن  .2
يجعل األمة صاحبة الحق في تحديد وظائف ما ، 1األمة كطرف أصيل، والسلطة كطرف وكيل

 السلطة وتعيينها.
 وخورها وعجزهاالقول باستقالل السلطة بهذه الفروض جملة يؤول إلى ضعف األمة  إن .3

ر أن )األمور تقر وجدت من أجله، ولما  ماعن مساءلة السلطة ومقاومة طغيانها حال تجاوزها 
امتالك األمة الوظائف  فإن، (3)(شرعا   مقصود معتبر األفعال مآالت في النظر) ، وأن(2)بمقاصدها(

 واجب شرعا .ها من الشهادة والوسطية والخيرية والحيوية مكنها من تحقيق مقصود الشارع منالتي ت
األمة، وهذا اتجاه  نطاق وتضييقالسلطة  نطاقتوسيع إلى  ويميل أصحابه :الثان  ال ول

بحث له في  وردت ويمكن الكشف عن فلسفته عبر تحليل مجموعة من مقوالته ،(4)البيهي حديثا  
 .(5)(التأصيل الختصاص الدولة بتنظيم الشأن الديني)بعنوان: 

 ي ول الييه :
 ،(فرض العين) خطاب لألفراد ن:خاطبة إلى نوعيبحسب الجهة الم خطاب الشارع يتنوع .1

كل قضايا الشأن العام التي قرر سائر أهل ويدخل في الثاني  ،ة(فرض الكفاي)خطاب للجماعة، 
مظنة للتجاذب  من كل ما هو إال بمقتضى وصف اإلمامة والسلطنة العلم أنها ال تستباح شرعا  

 .المؤدي إلى التفرق 
إنما تصور أهل العلم قيامها مقام ولي األمر فيما لم تطله يده مما يتعسر عليه  )األمة .2
 أو القيام به، إما لبعده في األطراف، أو لعجز إمكانياته عن الوفاء به(.تدبيره 
)اإلمام إذا ُوجد بطل تصرف الجماعة، وذلك حتى ال يحصل االفتيات عليه فيما هو من  .3

يات الدولة المعاصرة التي صار بمقدورها تغطية ما لم تكن اختصاصه؛ خاصة مع اتساع إمكان
 تقدر على تغطيته في السابق(.

                                                           

(، ابن تيمية: السياسة 23(، الماوردي: األحكام السلطانية )ص: 232/ 1ألحكام القرآن )( القرطبي: الجامع 1)
 (.11الشرعية )ص: 

 (.3(، السيوطي: األشباه والنظائر )ص: 23( ابن نجيم: األشباه والنظائر )ص: 2)
 .)133/ 5( الشاطبي: الموافقات )3)
ورئيس المجلس العلمي لعمالة مقاطعات  األساتذة سابقا ، أستاذ بجامعة الحسن الثاني بعين الشق، ومعهد تكوين (4)

الحي الحسني، نشر هذا التعريف به على موقع مؤسسة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على الرابط: 
culturel/402-http://www.fmh2.ma/programme. 

http://habous.net/component/content/article/848-2012-ر على الرابط التالي: ( البحث منشو 5)
59/-49-18-03-05 . 

http://www.fmh2.ma/programme-culturel/402
http://www.fmh2.ma/programme-culturel/402
http://habous.net/component/content/article/848-2012-05-03-18-49-59/
http://habous.net/component/content/article/848-2012-05-03-18-49-59/
http://habous.net/component/content/article/848-2012-05-03-18-49-59/
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في سياقها  -مثل حكم قيام الجماعة مقام ولي األمر -ينبغي أخذ كثير من األحكام)  .4
بد أن  التاريخي، حتى يصح فهم أنها أحكام غير مطلقة، و إنما اقتضتها حاالت االستثناء التي ال

 (.لها قواعد الشريعةتستجيب 
نا الشارع به، وذلك بمقتضى البيعة التي في أعناقنا باعتبارنا مسلمين،  .5 بَّد  )األمر ديٌن تع 

 (.وليس مجرد اختيار تمليه مواقف سياسية، أو مصالح مادية
فيها، أو مقام الجماعة المفرطة - سائر فروض الكفايات تنظيم ةمسؤولي السلطة  تتولى .2

فتفتح المجال للمشاركة المنضبطة فيه بما يراه  ،، إال فيما تعجز عنه اإلمامة-فيهاالمستهترة بالغلو 
 .عا  ر مقرر ش بد كما هو إذ إن نظر اإلمام منوط بالمصلحة وال ،للمصلحة ولي األمر محققا  

 :    ال واع  التالية لسفة الييه   ييانعير تحليل الم والت الساب ة يمكن 
وتقوم بها السلطة  كافة فرائض الكفاية، طلبإلى األمة في تتوجه النصوص التشريعية  األولى:

 وقيام أفراد األمة بها افتيات على السلطة. نيابة عن األمة،
البيعة والتي تشتمل على  إن تولي السلطة لسائر هذه الفروض أمر تعبدي تقتضيه :الثانية

 عدم المنازعة، وليس اختيارا  تمليه السياسة والمصلحة.
تمكن األمة من )المشاركة المنضبطة( في أداء بعض تلك الفروض حالة عجز  ة:الثالث

 .السلطة عن القيام بها، وكل ذلك حسب ما يراه ولي األمر محققا  للمصلحة
    األ لة التالية: األ لة، تتلخصسفته على مجموعة من     ل وارتكز

 أدعى أن ال تفرط فيها.إذ هي السلطة  بخالفالفروض  كتلاألمة قد تفرط في أداء  .1
 األمة قد تغالي في أدائها خالف السلطة التي تقودها وتسيرها الحكمة.  .2
 قيام األمة بهذه الوظائف أو الفرائض مظنة للتفرق والخصومة. .3

 مناقشة األ لة:
 :ال ول األولأواًل: مناقشة أ لة 

تلك الوظائف والفرائض المتعلقة تولي السلطة لجميع دلة بأن عقد البيعة يقتضي األنوقشت 
 .(1)بالشأن العام، وهذا األمر تعبدي

 تنازل األمة عن جميع الوظائف التي خوطبت بها بأن عقدية اإلمامة ال تعني عليه:يجاب 
، لذا فإن لألمة أن تضع من القيود ما شاءت على يقتصر على الوظائف السيادية فقط ، إنماأصالة

                                                           

لرابط: ، منشور على االتأصيل الختصاص الدولة بتنظيم الشأن الديني( بحث للبيهي، بعنوان: 1)
59/-49-18-03-05-2012-http://habous.net/component/content/article/848. 

http://habous.net/component/content/article/848-2012-05-03-18-49-59/
http://habous.net/component/content/article/848-2012-05-03-18-49-59/


-28- 
 

قد اإلمامة فع وعلى هذاعقد اإلمامة كما فعل عبد الرحمن بن عوف حين ترشيحه لعثمان، 
 .(1)(المعاني إلى االلتفات العادات في األصل)، إذ اجتهادي وليس تعبديا  

 :ال ول الثان ثانيًا: مناقشة أ لة 
كانت  بأن األمة -األمة السياسية واالجتماعية لتجربة استنادا  -مجتمعة األدلة  يمكن مناقشة

 وظائف السلطة عن فيه لم تخرج الوقت الذيفي والفرائض  تتمتع بالحظ األوفى من الوظائف
  ، ولم تكن سبب تفرق أو خصومة.أو تغلُ ، فيها لم تفرط ومع ذلك ،ديةالوظائف السيا

اقتصادية عالجت و قاعدة اجتماعية مثلت ولعل أبرز األمثلة على ذلك مؤسسات الوقف التي 
 ومرورا  من النواحي الطبية والصحية إلى النواحي التعليمية الثقافية  كل مستجدات الحياة، ابتداء

نشأت  عديدةنه في حاالت إبل  ،رعاية الحيوانات والطيورب وانتهاء  الشئون االجتماعية الخدمية، ب
 ،وعجزها عن تحقيق وظائفها فكانت هناك أوقاف للحصون العسكرية السلطةأوقاف لتعالج قصور 

وأخرى للشرطة هذا باإلضافة إلى الكم الضخم من األوقاف التي ترعى الفقير والمحتاج واليتيم 
ن موازية أن تكو  -وحيويتها حال فاعليتها- األمةمؤسسات داء استطاعت ، وبهذا األوالضعيف

 .(2)وال مزاحمة لها السلطةبديال  عن  دون أن تكون  ومتكاملة معها لمؤسسات السلطة
 :الخالفأسباب 

يمكن بيان أبرز أسباب الخالف في ا من األدلة من خالل العرض السابق لألقوال ومستنداته
 األمور التالية:

يقتضي أنه  أصحاب القول الثانيرى فبينما ي :هوآثار ع   اإلمامة م تضى االختالف     .1
، وبالتالي ينعدم دور األمة أو يصبح لصالح السلطة التنفيذية الفرائضجميع تلك  تنازل األمة عن
 .أن هذا العقد قابل للتقييد والتحديد ولاألأصحاب القول رى ، يدورها هامشيا  

يرى فبينما بعض الوظائف: مؤسساتها    تول     تصور آثار قيام األمة و االختالف  .2
يرى أصحاب القول أن قيامها بها مظنة المفسدة والتفرق أو الغلو والتفريط، أصحاب القول الثاني 

                                                           

 .)529/ 2( الشاطبي: الموافقات )1)
بحث لعارف، بعنوان: األسس المعرفية للنظام اإلسالمي، منشور على الرابط:  2))

rabichttp://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_articles/A
_State/Epestim :مقال لهمام، بعنوان: الدولة والمجتمع في التصور اإلسالمي، منشور على الرابط ،

post_18.html-http://bohothe.blogspot.com/2010/04/blog ،بعنوان: العمل بحث لجعفر ،
http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/90101-2010-األهلي، منشور على الرابط: 

070811.html-31-07. 

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_articles/Arabic_State/Epestim
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_articles/Arabic_State/Epestim
http://bohothe.blogspot.com/2010/04/blog-post_18.html
http://bohothe.blogspot.com/2010/04/blog-post_18.html
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=286:%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/90101-2010-07-31-070811.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/90101-2010-07-31-070811.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/90101-2010-07-31-070811.html
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واستلهامها لقيم ووسطيتها  وحكمتهاإبداع األمة  عكس –األمة لتجربة  استنادا   -أن قيامها بها األول
 .التعاون والتكامل مع السلطة

 :الباحثاختيار 
نطاق السلطة وتوسيع وظائف المجتمع التي أصل لها الجويني، يميل الباحث لفلسفة تضييق 

لكن يؤخذ عليها أنها لم تضع إطارا  ومعيارا  دقيقا  في تقسيم تلك الوظائف واألسس التي يستند إليها 
 التقسيم.

وهي على شكل –التالية  النقاطيمكن بيان موقف الباحث عبر  وتفاديا  لهذا المأخذ وغيره
 :-قواعد

إن فروض الكفاية تختص باألمة أصالة وتدخل في نطاقها كونها صاحبة المصلحة  األولى:
 جميع كشف عن هذا االختصاص توجه الخطاب التشريعي إلى األمة في ،في إتمامها وتحقيقها

  .تلك الفروض

 )بقدر ما تقتضيه، وذلك عبر األمة أو ممثليها وظائف السلطة التنفيذية تتحدد الثانية:
المصلحة وتمليه الضرورة، وبقدر ما تراه الجماعة على سبيل التنظيم والتوكيل والتفويض بحسب 

ذلك العالقة التعاقدية بين األمة والسلطة  يؤكد ،(1)الصيغ والتفاصيل المعتمدة أو المتعارف عليها(
 في اإلمامة.
يتوجب على األمة أن تحتفظ بوجودها وال تسمح لنفسها أو لسلطتها بإلغائها واالتكال  الثالثة:

هذا االتكال مخالفة لمقاصد المشرع الذي يتشوف لقيادة األمة وفاعليتها، لذا فإن  كون عليها، 
، (2)ممارسة السلطة لبعض الوظائف بتفويض األمة ال يعني تخلي األمة وتنازلها عن هذه الوظيفة

 عن ذلك األدلة التي تؤكد حيوية األمة وخيريتها التي ال تكون إال في ظل فاعليتها وحيويتها.كشف 
، (3)ض إلى السلطة افتيات عليها وباطلإن تصرف بعض أفراد األمة فيما هو مفو  :الرابعة

 كشف عن ذلك عقدية اإلمامة.
 يمكن تقسيم هذه الفرائض بين األمة والسلطة على النحو التالي:  :الخامسة

                                                           

 (.13-12الريسوني: األمة هي األصل )ص:  1))
(، شمس الدين: نظام الحكم 33(، التيجاني: أصول الفكر السياسي )ص: 443/ 1( سيد قطب: الظالل )2)

 (.43واإلدارة )ص: 
 بحث البن بية، بعنوان: االجتهاد بتحقيق المناط، منشور على الرابط: ،)33الفراء: األحكام السلطانية )ص: ( 3)

http://www.binbayyah.net/portal/research/1148. 

http://www.binbayyah.net/portal/research/1148
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كاألمن الداخلي والخارجي وشئون السياسة الخارجية  تعجز األمة عن القيام به بمفردهاما  .1
 فهذا يختص بالسلطة بمقتضى عقد اإلمامة وغيرها) الوظائف السيادية( من سلم وحرب ودبلوماسية

 .ذاته
به بمفردها كالوقف والدعوة واالجتهاد واألمر بالمعروف والنهي عن  ما تستطيع األمة القيام .2
 ، فهذا يختص باألمة أصالة وال مانع من قيام السلطة بدور تكميلي أو تشجيعي فيه.وغيرها المنكر

التوازن يين أمة  اعلة وسلطة قا رة،  ال يمكن للثانية أن  يتح قو   ظل هذه ال سمة 
 كما ال يمكن لألولى أن تفتات على الثانية. ،تتغول على األولى

تمكن السلطة من القيام  بالوظائف التي تختص باألمة حالة عجزها أو قصورها، : السا سة
  فاعليتها.و بشرط أن تعود المكنة لألمة في القيام بتلك المهام حال قدرتها 

بحسب اإلمكانيات والظروف  من القيام بما تستطيعهحال غياب السلطة تمكن األمة  :السابعة
، التي قاعدة قيام الجماعة مقام الحاكم والقاضي كشف عن ذلكوال تعذر في تخلفها عن القيام به، 

 .(1)أصل لها الفقهاء
الفصل  ي ص  بهال  األمةوظائف ارة إليه: أن تمييز وظائف السلطة من ومما تج ر اإلش

ظهار ،تحمل كل منهما المسئولية ضمان يل ،(2)األخرى  عنيينهما أو عزل إح اهما  م ى  وا 
 .ومتطلبات االستخالف وم اص  المشرع يتكاليف الوح  هماقيام

را ة  رابعًا: الت يي  ال ستوري للسلطة التنفيذية )ت نين ومأسسة إرا ة المشرع وا 
 :األمة(

 تحرير محل النزاع:
حفظ رعاية األمة و و بإرادة المشرع ومقاصده، السلطة  وجوب تقيد تتفق المدارس اإلسالمية على

 ملزمة تحويل إرادتي المشرع واألمة إلى قيود دستورية مشروعية فيلكنها اختلفت  ،هامصالح
 مجسدة. سياسية ومؤسسات

 :(3)قولينيمكن تصنيفها إلى  بحثت هذه المسألةوحين استقراء األقوال واآلراء الفقهية التي 

                                                           

 ،القاضي مقام المسلمين جماعة قيام (، بحث البن بية، بعنوان:193/ 19: المعيار المعرب )ص: الونشريسي 1))
 .l/research/144http://www.binbayyah.net/porta الرابط: على منشور

 (.139( صافي: العقيدة والسياسة )ص: 2)
(  اقتصر البحث الفقهي المعاصر في معظمه على دراسة بعض القيود الدستورية منفردة، كالفصل بين السلطات 3)

وتحديد مدة الحاكم ووسائل االنتخابات واالستفتاءات، لذا كان جل اعتماد الباحث هنا على االتجاه الفقهي 
 يظهر من خالل استقراء وتتبع مواقف المعاصرين من القيود الجزئية.والذي 

http://www.binbayyah.net/portal/research/144
http://www.binbayyah.net/portal/research/144
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لى   التقييد الدستوري للسلطة التنفيذية، من إيجابيا  متوازنا  موقفا   وقف أصحابه :ال ول األول وا 
 .(1)معظم الفقهاء المعاصرين ذهبذلك 

لى ذلك  ،لتقييد الدستوري للسلطة التنفيذيةوقف أصحابها موقفا  سلبيا  من ا :ال ول الثان  وا 
  .(2)بعض المعاصرينذهب 

 األ لة:
  :ال ول األولأ لة 

مقررات الفقهاء واألصوليين على مجموعة من  القول لهذاترتكز الفلسفة التشريعية 
  :أهمهاوالمقاصديين، 

 ووجه االستناد إلى هذا المبدأ يكمن في النقاط التالية: ر ع الضرر: مي أأواًل: 
ولما تقرر في  أوقع األمة على اختالف عصورها في ضرر بالغ، ترك السلطة بال تقييدإن   - أ
 وحيدا  لرفع التقييد سبيال   في الواقع تعينو  ،(3))الضرر يزال( وأنه )يدفع بقدر اإلمكان( أن الفقه
 ، ثبت وجوبه.ودفعه
، فإذا كان (4)راجعة لرفع الضرر األوجه التي استند إليها الفقهاء في تقرير إقامة السلطةإن  - ب

 لم يأذن في و)الشارع الحكيم الشارع، مقصدالسلطة في نقيض  وقعت جالبا  له تحلل من التقييدال
أو راجحة  التي شرعت من أجلها، مفاسد مساوية للمصالح لتحقيقلتكون وسائل  التصرفات

 تكاليف في ابتغى من )كلوأن ، (1)يشرع( ال مقصوده يحصل ال سبب )كل ومعلوم أن ،(5)(عليها
                                                           

، مقال لرشيد رضا، (333/ 1مقال لمحمد عبده، بعنوان: في الشورى واالستبداد، ضمن األعمال الكاملة له ) (1)
(، القرضاوي: من فقه الدولة )ص: 112/ 19بعنوان: منافع األوروبيين ومضارهم، منشور في مجلة المنار )

(، بحث البن بية، بعنوان: االجتهاد بتحقيق المناط، منشور على الرابط:، شمس الدين: نظام الحكم 133
(، البدوي: نظام الحكم اإلسالمي 43-49(، الريسوني: األمة هي األصل )ص: 433 -433واإلدارة )ص: 

 (.211)ص: 
وقف موقفا  سلبيا  إزاء الوسائل يدخل في هذا االتجاه من ذهب إلى استحباب الشورى ال وجوبها ومن  2))

الديمقراطية المعاصرة كتحديد مدة الحاكم واالنتخابات والفصل بين السلطات وتدوين الدستور، النعيمي: براءة 
(، الغامدي: فقه 452، 411(، الدميجي: اإلمامة العظمى )ص: 31اإلسالم من العلمانية والديمقراطية )ص: 

 (.34-33ة الديمقراطية وأنها ليست من اإلسالم )ص: (، الجامي: حقيق223الشورى )ص: 
 (.33(، البركتي: قواعد الفقه )ص: 11مجموعة من الفقهاء: مجلة األحكام العدلية )ص:  3))
(، السيوطي: األشباه والنظائر 41/ 1(، السبكي: األشباه والنظائر )33( ابن نجيم: األشباه والنظائر )ص: 4)

 (.34)ص: 
(، الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده 131مجموعة من العلماء: الخالفة وسلطة األمة )ص:  5))

 (.232-231)ص: 
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 ،(2)باطل( المناقضة في فعمله ناقضها؛ ما وكل الشريعة،ناقض  فقد له؛ شرعت ما غير الشريعة
 .محتما   واجبا   محرما ، والتزامهباطال  التحلل من التقييد  فيكون 

 ووجه االستناد إلى هذا المبدأ يكمن في النقاط التالية: مي أ س  الذرائع: :ثانياً 
النحراف ا مظنة وهي ،كبيرةبشرية ومادية بصالحيات واسعة وقوة  التنفيذية تتمتع السلطة -أ 

ساءة  التقييد سدها ، وسبيلسدهاوجب فيت، كثير من المفاسدل ذريعة فهي وبالتالي ،االستعمال وا 
 .(3)فيجب
محكومين من الظلم الواقع أو المتوقع مطلوب شرعا ، استنادا  لما  وأإن منع المسلمين حكاما   -ب 

 يا: رجل فقال «مظلوما أو ظالما أخاك انصر»: قال  هللا رسول أن ، أنس رواه البخاري عن
 تمنعه، أو تحجزه،»: قال أنصره؟ كيف ظالما كان إذا أفرأيت مظلوما، كان إذا أنصره هللا، رسول
 المؤمن» :قال  هللا رسول أنموسى  مسلم عن أبي ، ولما رواه(4)«نصره ذلك  إن الظلم من

السابقان ما من شأنه تقييد الهوى حيث سمى الحديثان ، (5)«بعضا بعضه يش  كالينيان للمؤمن
كه في ذات االشتر  في مقتضاهما التقييد الدستوري  فيدخل ،(2)ومحاصرة النفس ومنع الظلم نصرا  

 المقاصد.
كتلك المتعلقة بالعالقات الدولية كإعالن الحرب السلطوية  التدابير والتصرفاتإن كثيرا  من  -ج 

يكون رأي الواحد فيها معرضا   وغيرها ،المالية كوضع الميزانيات وعقد المعاهدات، أو السياسات
كان التقييد  فإذابتا الرعاية، واج وهاتان الذريعتان؛ (3)وربما جعله محل تهمةللخطأ، والهوى، 

 .ووجوبه لهما ثبت اعتباره الدستوري يتجسد كراع  
هللا ذلك أن ، ي التشريعف والحكم أمر مقرر التشريع فيالطبيعة البشرية إلى  إن االلتفات -د 
  7]الشمس: (5( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا )7}وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا )ودعه نفسا  قال فيها: وأخلق اإلنسان، 

تهبط هذه النفس وتتبع هواها استنادا  لما ألهمت من الفجور، بل قد يتحول هواها إلى معبود  وقد، [5

                                                                                                                                                          

  (.131/ 3القرافي: الفروق )( 1)
  (.23-23/ 3الشاطبي: الموافقات )( 2)
 (.192( الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده )ص: 3)
 (.2152(، كتاب: اإلكراه ، باب: )غير معنون(، برقم: )22/ 1)( أخرجه البخاري في صحيحه 4)
(، كتاب: البر والصلة واآلداب، باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم 1111/ 4( أخرجه مسلم في صحيحه )5)

 (.2535وتعاضدهم ، برقم: )
 (.13/ 5(، ابن حجر: فتح الباري )533/ 2( ابن بطال: شرح صحيح البخارى )2)
 (.35نظام اإلسالم، الحكم والدولة )ص: ( المبارك: 3)
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أخطر من تفسد البالد بأهوائهم ومعلوم أن ، [31]اجلاثية: }أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ{ : كما قال 
عليهما الصالة  -لذا رأينا التحذير اإللهي المشدد لألنبياء الرؤساء كداود ومحمد ،حكامهم ال
اوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً }يَا دَ: لداود د قال قففي إشارة لمن دونهم من غير األنبياء،  -والسالم

يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ 

}وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ : ، وقال لمحمد [32]ص:  شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ{

وذلك يتحقق  ، فال بد من محاصرة هذا الهوى [05]املائدة:  وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ{
بسد ذريعته، وال يمكن أن يكون سدها هنا متمثال  في تحريم السلطة ذاتها فوجب حصر سدها 

 بتقييدها، فإذا كان التقييد الدستوري أبرز صوره ثبت اعتباره.
، وما (1)بطبعهلإلمارة حب اإلنسان م أن إن ما أشار إليه أرباب السلوك والتصوف من -ه 

يتجسدان  (2)اء االجتماع السياسي من أن اإلنسان مستبد بطبعهأشار إليه علماء النفس وعلم
وقد باإلمارة إلى التغول على إرادة األمة، و  الحاكمإذ قد يقود تعلق  كدليلين على مشروعية التقييد

 استبداده إلى تهميش مشاورتها وتضييع مصالحها والمغامرة بمصيرها. يؤول 
إعمال مبدأ سد الذرائع فيما يتعلق بسلطة السلطة التنفيذية على األمة ال يقل أهمية عن إن  -و 

في  وقد توسع الفقهاء إعماله فيما يتعلق بسلطة األمة على الجسم الناشئ عنها )السلطة التنفيذية(، 
ة من نكاح نساء أهل الذمة خشي األولى دون الثانية، ومثال األولى منع عمر حذيفة  إعمال

، والخشية من االستبداد والفساد ال (3)اإلعراض عن نساء المسلمين أو  ،مواقعة المومسات منهن
 .تقل خطورة عن هذين الخطرين

 ووجه االستناد إلى هذا المبدأ يكمن في النقاط التالية: :االستصالحقاع ة ثالثًا: 
 مراعاة فساد الذمم فيفي عالقتها مع األمة أعطت مدارس الفقه كافة مساحة كبيرة للسلطة  -أ 
في كثير من األحكام كتضمين الصناع وتحليف الشهود  -المصالح المرسلةمبنية على  مراعاتهو –

، لكن إعمالهم لفساد الذمم في تقييد األمة لسلطة الدولة كان ضعيفا  جدا  كمنعهم القاضي (4)وغيرها

                                                           

 (.324/ 3( العزالي: إحياء علوم الدين )1)
 (.32( بدوي: المنهج في علم السياسة )ص: 2)
(، كتب: النكاح، باب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون 239/ 3( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى )3)

ال بأس  -كما يقول ابن حجر -(، وسند هذا األثر13134رقم: )أهل الكتاب، وتحريم المؤمنات على الكفار، ب
 (.353/ 3به، ابن حجر العسقالني: التلخيص الحبير )

 (.353/ 1( الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها )4)
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التأصيل والتفريع المجتمع وسلطته يعم في  -أي: فساد الذمم-من القضاء بعلمه لفساد الذمم مع أنه
 على حد سواء، وال شك أن استثناء الحكام من هذا التضييق والتشديد يماثل القول بعصمتهم.

بسلطان القضاء حالة  االلتزامات الديانيةمنح الفقهاء السلطة التنفيذية صالحية إقامة كثير  -ب 
إذا السلطة أهملت  إنكذلك يمكن القول و  ؛(1)الديني هموازعلضعف  إهمال الناس لرعايتها

شرعة فإنه يتوجب  االلتزامات الناجمة عن عقد اإلمامة والتي تتمثل بالتزام إرادتي المشرع واألمة
 مجموعة من التدابير التي تلزمها بذلك، وأبرزها بالطبع التقييد الدستوري.

والتي - (2)(ا من فجورتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثو إن مقولة عمر بن عبد العزيز: ) -ج 
تؤكد ضرورة استحداث وسائل جديدة  -ارتضاها الفقهاء كقاعدة في التأصيل الفقهي المصلحي

 مما يوجب اجتهادات جديدة ،إطالق السلطة أعظم منفجور وال  يتحاشى بها ما يستجد من فجور،
شأنها منع الفساد ، الستحداث كافة الوسائل التي من ومقاصده هقواعدو أدلة التشريع في ضوء 

 واالستبداد ومحاصرة التعسف والهوى ومحاربة الظلم.
إن إغفال ما من شأنه أن يحقق مصلحة األمة عبر طرق ووسائل مستحدثة تحقق العدل  -د 

والقسط، يظهر التشريع اإلسالمي بمظهر القاصر عن تدبير شئون الدولة، الذي ال يتسع لمصالح 
ابن  حمل، وقديما  (3)ويزيد الخلف بين التشريع ومصالح المكلفين الناس، وال يساير الزمن وتطوراته،

القيم على من أنكروا التوسعة على السلطتين التنفيذية والقضائية في العمل بالقرائن وغيرها مما 
 .(4)والتي هي مقصد المشرع من تشريعه يحقق مصلحة األمة

نصوص التشريع ال يعتبر تقريرا  إن عدم التعرض التفصيلي لألحكام الدستورية الجزئية في  -ه 
لمنح الصالحيات الكاملة والسلطات الواسعة لوالة األمر ليصنعوا ما شاءوا ويديروا األمة كما أحبوا، 
بل اقتضت الحكمة البالغة مراعاة مقتضيات الزمان والمكان كي يبدع البشر في البحث عما يحقق 

تقييد السلطة وحصرها في إطار شرعي مصلحتهم في ضوء تلك الكليات المنصوصة، لذلك فإن 
 يمثل استجابة حية لمراد المشرع الذي كشفت عنه حكمته البالغة في الخلق واألمر.

اجتهادا   تشريعيا  عميقا  في مجال  ومقاصدها يوجب إن تحقيق الكليات التشريعية السياسية -و 
هذه لما كانت  اية عليها؛ و االستصالح السياسي، وهو ليس أمرا  هامشيا  تقوم به األمة بل فرض كف

، بل تشاركهم كتب التاريخ، واجتهادات الساسة وصناع وحدهمن ليست حكرا  على المسلميالمصالح 

                                                           

 (.224-215/ 1(، مصطفى الزرقا: المدخل )32( الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده )ص: 1)
 (.353/ 1القواعد الفقهية وتطبيقاتها )( الزحيلي: 2)
 (.31-35خالف: السياسة الشرعية )ص:  3))
 (.14-13( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص: 4)
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على وجب  الكشف عنهاالقرار ومراكز البحوث وتوصيات المؤتمرات ومداد المفكرين والعلماء في 
ويحقق القدر  (1)للنصوص السياسية االستثمار األوفىقيد على السلطة يحقق  بكل تأخذاألمة أن 

وبناء على ذلك يصبح االنتفاع بالفكر السياسي والقانوني أيا  كان مصدرها؛  األتم من تلك الكليات
 .المعاصر في ظل الثورة الدستورية العالمية أمرا  يوجبه التشريع اإلسالمي

 ط التالية:يكمن في النقا ووجه االستناد إليها : قاع ة اإلباحة األصلية:رابعاً 
 التيفإن األصل فيها اإلباحة، بخالف التعبديات  ، لذااألحكام السياسية من العاديات إن - أ

 مباحة ال منهيا  عنها. تكون في أقل درجاتها  يكون التحريم فيها أصال ، وعليه فإن القيود الدستورية
ال نظر في - ب مقاصدها  إن المنطق الفقهي في أية مسألة ال نص فيها، أن تحمل على نص، وا 

ن لم تكن كذلك ردت،  وما تنبني عليه فإن كانت مشروعة بالكل دخلت في المصلحة المرسلة، وا 
 .(2)أما إن شك فيها فإنها تدخل تحت عباءة اإلباحة والفراغ التشريعي

 ووجه االستناد إلى هذا المبدأ يكمن في النقاط التالية: :(3): قاع ة الوكالة الف هيةخامساً 
يكون  تقييده وحال، ه عند كثير من الفقهاءيجوز إطالقتقييده كما يجوز  عقد الوكالةإن  .1

التقييد ال اإلطالق، األصل فيه  وعند آخرين هي عقد ،(4)الوكيل ملزما  برعاية قيود موكله وشروطه
ال عظم الغرر، وبالتالي أبطل وااشترط لذا وا أن يكون الموكل فيه معلوما  من بعض الوجوه، وا 

وهذا النظران يكشفان عن مشروعية التقييد الدستوري للسلطة التنفيذية حيث  ؛(5)المطلقةالوكالة 
التشديد في كما أن  جعله األولون مباحا  بإزاء اإلطالق، في حين جعله اآلخرون أصال  وواجبا ،

في مسألة تتعلق باآلحاد وفي قضايا األموال يكشف عن روح الحذر والتوجس من  الثانيالنظر 
 .؟!وكالة تمس مجموع األمةفما الظن ب الفردية المطلقة، الةوكال

أكبر الشواهد على صحة االشتراط على الخليفة في عقد اإلمامة ما جرى بين عبد الرحمن  .2
بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان 

حيث قال لهما عبد الرحمن بن عوف فيما رواه  (2)
 تجعلن فال بعثمان، يعدلون  أرهم فلم الناس، أمر في نظرت قد إني علي يا بعد، أما: »البخاري 

                                                           

( استعرت مصطلح استثمار كافة طاقات النص من: الدريني: خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم 1)
 (.215)ص: 

 (.39(، القرضاوي: السياسة الشرعية )ص: 131وسلطة األمة )ص: ( مجموعة من العلماء: الخالفة 2)
استناد الباحث إلى عقد الوكالة في تقرير تقييد السلطة مبني على اعتبار عقد اإلمامة وكالة عامة طرفاه األمة  3))

 وسلطتها.
 (.333(، أبو حبيب: القاموس الفقهي )ص: 211( ابن نجيم: األشباه والنظائر )ص: 4)
 (.591/ 3الهمام: فتح القدير ) ( ابن5)
 (.122( مجموعة من العلماء: الخالفة وسلطة األمة )ص: 2)
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 الرحمن، عبد فبايعه بعده، من والخليفتين ورسوله، هللا سنة على أبايعك: فقال ،«سبيال   نفسك على
، وأصرح من هذه الرواية ما رواه  (1)والمسلمون  األجناد وأمراء واألنصار، المهاجرون  الناس وبايعه

 وتركتم عثمان بايعتم كيف: عوف بن الرحمن لعبد قلت: قال وائلاإلمام أحمد في مسنده عن أبي 
 بكر أبي وسيرة رسوله، وسنة هللا كتاب على أبايعك: فقلت بعلي، بدأت قد ذنبي؟ ما: قال ؟عليا  

؛ ففي الرواية الثانية (2)فقبلها عثمان، على عرضتها ثم: قال. استطعت فيما: فقال: قال. وعمر
فال يقبل، بخالف  يعرض عبد الرحمن بن عوف شروطه )قيود على عقد اإلمامة( على علي 

كما في الروايتين السابقتين، وهذا المثال يصح كذلك في ادعاء اإلجماع على تقرير هذا   عثمان
فقد كان   علي اعتراض أما ،(3)المبدأ ألنه لم يصرح أحد بخالف هذا المبدأ واالعتراض عليه

 .ذاته منصبا  على القيود ال المبدأ
 :ال ول الثان أ لة 

أهمها األدلة  ،على مجموعة من األدلة والمؤيدات التشريعية لهذا الرأيترتكز الفلسفة التشريعية 
 : التالية
 لم تدل عليهكما لفقهاء مقوالت لأو  التشريعفي نصوص  هذا التقييد مشروعية فيلم ترد  .1

 .بدعة األخذ بهفلذا  ،اشدينالر وعهد   في عهد النبي الرشيد اربتج
 وقد  وال تنتمي للحضارة اإلسالمية، ،من الحضارة والفكر الغربيين ةمقتبسهذه القيود معظم  .2

 .بغير المسلميننهينا عن التشبه 
 هصالحيات، وفي حفظ لإلماممع الصالحيات التي منحها التشريع  التقييد الدستوري  يتناقض .3
 مصلحة األمة. حفظ

 .حيث تقف السلطة عاجزة أمام تحقيق مصالح المواطنينإلى الفوضى تقييد اليقود  .4
 مناقشة األ لة:
 :ال ول األولمناقشة أ لة 

في رفض التقييد  عن األدلة التي ذكروها أصحاب القول الثاني لألوللم تخرج مناقشات 
 .الدستوري 
 

                                                           

(، من 3293(، كتاب: األحكام ، باب: كيف يبايع اإلمام الناس، برقم: )33/ 1( أخرجه البخاري في صحيحه )1)
 .حديث المسور بن مخرمة 

كما -، والحديث بمفرده ضعيف لكنه تعضدصحابي (، من مسند ال529/ 1أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ) 2))
 (.319بشواهد أخرى، ابن كثير: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب )ص:  -يقول ابن كثير

 لم تذكر الكتب الفقهية هذا اإلجماع في ثناياها في حدود ما اطلعت. 3))
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 :ال ول الثان مناقشة أ لة 

 وجوه: أربعةال ليل األول من  يناقش
ت الفقهاء وتجارب في نصوص التشريع ومقوالالسياسة الشرعية ليست محصورة  أن األول: 

 الصالح، إلى أقرب الناس معه يكون  فعال كان ما السياسة)الراشدين، لذا عرفها ابن عقيل بأنها: 
ن الفساد، عن وأبعد مسائل الوسبب ذلك أن معظم  ،(1) (وحي به نزل وال ، الرسول يضعه لم وا 

 مدارك عن خلية القطع، مسلك عن عرية) كما أنها ،فيها نص وجدان في مطمع الة يالسياس
  ،(2)(اليقين

في أحكامها ومسائلها  النظر لذا يتوجبمن العاديات  ومسائلها في التشريعالسياسة أن  الثان :
ن لم يرد فيها نص أو اجتهاد، الن المصالح أوجه المصالح ووسائلها نظرا  يعتبر  وتتنوع تتجدد وا 

لظروف، األمر الذي يغاير العبادات التي يتعذر على المجتهد إدراك باختالف الزمان والمكان وا
 .(3)عللها والكشف عن مقاصدها

كتاباتهم ما االجتهادات الفقهية واألشكال السياسية التي أصل لها الفقهاء وعالجتها أن  الثالث:
هي إال محض اجتهادات قائمة في معظمها على الظن ال القطع، ورعاية المصالح، تتناغم مع 

 فهي وحدها بخالف نصوص التشريع وكلياته تأثروا بها،الثقافات التي الظروف التي عايشوها و 
 ويظهر فيها األفق الرحب للتشريع السياسي اإلسالمي. التي تختص بالعصمة

هناك الكثير من الشواهد التاريخية والفقهية تؤكد مشروعية التقييد الدستوري، ولعل أن الرابع: 
 العقد.أبرز الشواهد على ذلك حادثة عبد الرحمن بن عوف مع عثمان واشتراطه عليه في 

  :وجوه ثالثةمن  الثان ال ليل  يناقش
والذي عده بعض الفقهاء من  –ره النصوص التشبه الممنوع الذي جاءت لحظأن  األول:

وتقازم أمام  يعبر عن هزيمة نفسية كونه( 5)يعطي طابعا  عقديا   يقصد به ما -(4)مقاصد التشريع
كونه يحقق فهو محمود  الدستوري و  السياسي منه االنتفاع بالمنتوج اإلنسانيالثقافات األخرى، أما 

 كثيرا  من المصالح التي قصد المشرع جلبها، ويمنع كثيرا  من المفاسد التي قصد المشرع درءها.

                                                           

 (.12( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص: 1)
 (.35(، )ص: 21األمم )ص:  الجويني: غياث2) )
 (.449/ 1(، )311/ 1( الشاطبي: الموافقات )3)
 (.291/ 1( ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم )4)
 (.19( القرضاوي: السياسة الشرعية )ص5)
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التاريخية التي نظر لها الفقهاء  اإلسالمية السلطة في النظم إجراءات تنظيمبعض  أنالثان : 
 .(1)الحضارة اإلسالمية التي عرفتها األخرى  كانت نتاج تأثر بالحضارات

للتشريع التي عرفها الفكر الغربي تعود في جذورها كثيرا  من القيود الدستورية أن  الثالث:
 اإلسالمي كفكرة العقد االجتماعي والسياسي التي تعود لفكرة البيعة، وغيرها.

  :وجهينالثالث من ال ليل  يناقش
طالب األمة بمجموعة من إن التشريع اإلسالمي لم يمنح صالحيات ألحد إنما  األول:

لتقوم عبر الشورى بإنفاذها، وهذا يجعل من نصوص عقد اإلمامة واالشتراطات فيها  ،التكاليف
 اجتهادية ال تعبدية.

مظنونة ال متيقنة، إذ ما الذي يضمن حسن استخدام  ُتُحد ث  عنهاالتي  المصلحة أن :الثان 
الظن بسوء  إن بلهذه السلطة؟ وما الذي يضمن أن ال ينحرف بها الحكام عما شرعت من أجله؟ 

بر وأغلب من الظن بحسن أك -استنادا  لتجارب التاريخ وللمسوغات اآلتي ذكرها-استخدامها 
 -لى فرض أنها تتناسب مع حاكم أو ظرف ماع-هذه المصلحة آنية ومؤقتة  أناستخدامها، كما 

وهي تقابل مصلحة دائمة ومستقبلية تحمي األمة من حاكم مستبد أو فاسد قد تواته فرصة الحكم 
 يوما  من األيام.

  :وجهينالرابع من ال ليل  يناقش
لمفسدة الفوضى التي تبدو أكبر في ظل االستبداد  تقييد السلطة إنما جاء درءا أن األول:

ذا كانت المفاسد متفاوتة فإن أكبرها   تلك التي تتواجد في ظل إطالق السلطة.بال شك والفساد، وا 
 من الحيلولةالتقييد  لحمايةن تقييد السلطة التنفيذية تحيط به مجموعة من الضوابط أ الثان :

 ها.مقاصدالقيام بواجباتها وتحقيق ا على قدرته وضماندون حيوية السلطة 
 :أسباب الخالف

أسباب الخالف في  يمكن بيان أهما من األدلة لألقوال ومستنداتهمن خالل العرض السابق 
 : األمور التالية

معه على  أصحاب القول الثاني تعاملفبينما : والنظر    م تضياته تكييف ع   اإلمامة .1
قابل  اجتهادي معه على أنهأصحاب القول األول  للتقييد، تعاملغير قابل تعبدي وبالتالي انه 

  .للتقييد

                                                           

بحث لعارف، بعنوان: األسس المعرفية للنظام السياسي اإلسالمي، منشور على الرابط:   1))
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_articles/Arabic

_State/Epestim. 

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_articles/Arabic_State/Epestim
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_articles/Arabic_State/Epestim
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،  أوصافه بينأصحاب القول األول  فبينما فرق  :تكييف التصر ات السياسية للني   .2
بين الدائم منها  وفرقوا، السلطة في دراسة مسائل راعاتهام وحتموا إذ هو الرسول والرئيس واإلنسان،

 .(1)بينهاأصحاب القول الثاني  خلطوالمؤقت، 
الجزئيات  بينأصحاب القول األول فبينما فرق  الخلفاء الراش ين: تصر اتتكييف  .3

خالف تشريعا  ملزما  لألمة،  في الثانية ترى  حيث ،(2)الكليات في الممارسة السياسية الراشديةو 
 بينهما.أصحاب القول الثاني  ، خلطاألولى
تشبها  منهيا  عنه أصحاب القول الثاني راه فبينما يتكييف االقتباس عن غير المسلمين:  .4

 مانع منه. الانتفاعا  أصحاب القول األول راه ي
وقوع كثير من المفاسد على عملية أصحاب القول الثاني  قدرفبينما  آثار الت يي :ت  ير  .5
 .عليها المصالحكثير من ترتب أصحاب القول األول  قدرالتقييد، 

 ترجيح الباحث واختياره:
أصحاب القول أصل لها القول بمشروعية التقييد الدستوري نظرا  لقوة األدلة التي للباحث  حيترج
  .للتقييد أصحاب القول الثاني الرافضوهشاشة األدلة التي نظر لها األول 

تحكم وتضبط عملية تقييد السلطة،  الضوابط لكن الباحث يرى ضرورة وضع مجموعة من
هذه الضوابط  وأهمعن مقاصد التشريع وقيمه وشهود األمة وأستاذيتها،  حتى ال يتم االنحراف بها

 الضوابط التالية:      
ها بالطبع، ويتمثل بعدم مخالفة تلك القيود للتشريع اإلسالمي وروحه ومقاصده وهو أهماألول: 

 .ها نص أو يتقرر لها إجماع أو ينعقد لها قياسوكلياته، وال يضر أن ال يرد ب
ألن  أو قيود دستورية معينة،وذلك بعدم الجمود على وسائل  المتغيراتمراعاة  الثان :

                               وليس التمسك بوسيلة أو قيد معين. المقصود تحقيق التقييد النموذجي

                                                           

( أجل من نبه على هذه األوصاف القرافي، وابن القيم، والدهلوي، ورشيد رضا، وابن عاشور، وشلتوت، 1)
والقرضاوي، ولعل أوسعهم تفصيال وأرحبهم بيانا  محمد الطاهر بن عاشور والذي استنبط باالستقراء اثني عشر 

(، الدهلوي: حجة 439 -423/ 3د )(، ابن القيم: زاد المعا293-295/ 1وصفا  له، انظر: القرافي: الفروق )
(، ابن عاشور: مقاصد الشريعة 222 -253/ 1(، رشيد رضا: تفسير المنار )333 -331/ 1هللا البالغة )
(، القرضاوي: السنة مصدرا  للمعرفة 595-411(، شلتوت: العقيدة والشريعة )239-293اإلسالمية )

 (.42-43والحضارة )ص
الراشدين، وأعني بالجزئيات: تصرفاتهم في المواقف واألحداث واألشكال والنماذج  ( الراشدية نسبة إلى الخلفاء2)

التي جروا عليها في السياسة والحكم، أما الكليات فتتمثل في القيم العليا في التشريع اإلسالمي التي كانت 
 الوقود والمحرك لتلك التصرفات كاالجتهاد والشورى والعدل والحرية.
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من مأسسة باالستجابة لمعطيات واقع األمة  ارتباط عملية التقييد وما يصاحبهاالثالث: 
واحتياجاتها، واالتساق مع إطارها الحضاري والثقافي، وتحقيق تطويرها، بحيث تنطلق عملية التقييد 

 .(1)من ذاتية األمة وأصالتها، وتنعتق من حالة االندهاش باآلخر
للظروف المالبسة لها، أن يؤخذ بعين االعتبار حالة تقييد السلطة التقدير الشامل الرابع: 

 .الواقعة منها والمتوقعة، وذلك كيال تكون النتائج مجافية لمقاصد المشرع ومصالح األمة
 أن تترافق عملية التقييد في جميع مراحلها بحضور األمة ومشاركتها.الخامس: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(، 53-55(، عبود: الحضارة اإلسالمية )ص: 353-355لتنمية السياسية المعاصرة )ص: ( عارف: نظريات ا1)
نقال  عن المصدر السابق، بحث لمحمد بن نصر، بعنوان: التغيير السياسي، منشور ضمن مجلة إسالمية 

 (.21-55(، )ص: 15المعرفة، العدد: )
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 المبحث الثان : أهمية ومسوغات وآثار ت يي  السلطة التنفيذية
 :أهمية ت يي  السلطة التنفيذيةأواًل: 
 : أمورفي خمسة ة التنفيذية تقييد السلطمبدأ أهمية  تكمن
يتناول أوسع السلطات أثرا  وأكثرها نفوذا  بالتقييد والضبط قاصدا  النأي بها عن  :األول

 االستبداد والفساد والظلم والتعسف.
يبحث العالقة بين السلطة واألمة ويرسم الحدود بينهما ويحدد النطاق الذي يتحرك به  الثان :
 كل منهما.
يربط السلطة بأحكام التشريع وقيمه ومقاصده ومناهجه في تصرفاتها وبواعثها : الثالث

 وأولوياتها، ما يضمن قيامها بما شرعت من أجله.
سقاطه وتمكينها يحقق حضور األمة ويبرز سلطتها  الرابع: الحقيقية، في إنشاء عقد السلطة وا 

 من متابعة السلطة ومساءلتها حول مدى قيامها ووفائها بمقتضيات العقد والتزاماته.
يربط السلطة بإرادة األمة، ورعاية مصالحها، وحماية حقوقها، وضمان استقاللها  الخامس:

 وتعدديتها.
 :(1): مسوغات ت يي  السلطة التنفيذيةثانياً 

تحكي آثار غياب مبدأ تقييد أربعة محاور  من خالل مسوغات التقييدالمحطة  في هذه سأتناول
العالقة بين السلطة والدين،  في ضوئها بحيث يناقش األولالسلطة على مختلف مناحي الحياة، 

ين السلطة الرابع العالقة بو الثالث العالقة بين السلطة واألمة، و الثاني العالقة بين السلطة والفرد، و 
  والخارج.

 المحور األول: مسوغات ت يي  السلطة التنفيذية    ضوء العالقة يين السلطة وال ين: 
، فتمحورت تجربته في إذا كانت المجتمعات الغربية قد عانت من تغول الدين على السلطة

على كيفية تحرير السلطة من الدين، فإن المجتمعات اإلسالمية قد عانت من تغول السلطة 
 في عدة صور، أهمها:، ويمكن مالحظة هذا التغول (2)الدين

 ، أهمها:وتبدى هذا التغول في أمور :والفكر تغول السلطة على الع ي ة .1
ما سمي في التاريخ بفتنة خلق القرآن، ممارسة اإلكراه الفكري والعقدي على العلماء، ومثاله  -أ 

  .(1)من أجل القول بخلق القرآن العلماء بحقحيث مورس اإلكراه 
                                                           

ان بعضها في المبحث السابق، وسيأتي بيان ( لن أتعرض في هذه المحطة للمسوغات التشريعية، فقد سبق بي1)
 .-تعالى -بعضها اآلخر في الفصلين القادمين بإذن هللا 

 (.29الغنوشي: الدين والدولة، ورقة مقدمة في ندوة: الدين والدولة في الوطن العربي، الملف األول )ص:  2))
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االستسالم أمام االحتالل  تسييس مفهومي الجبر واإلرجاء، إذ تم استغالل األول لغرس -ب 
، الطغيان ، وتم استغالل الثاني لتبريرالقدرالقضاء و اإليمان بباسم  والسلطات المستبدة األجنبي

وعدوان على الحقوق والحريات، فإنه مهما ارتكب المستبد من مظالم إذ دين الملوك، بولهذا ُسمي 
  .(2)ال يعدو أن يكون مقصرا  في بعض الكماليات

إثارة الطائفية بين أوساط األمة الواحدة لشغل األمة بقضايا هامشية بعيدا  عن قضيتها  -ج 
  االستبداد. ومقاومةالحرية في  الكبيرة
ورجاالت السلطة في الوقت صناعة مجتمع مراء متملق هو أشبه ما يكون بالعبيد لسادة  -د 

الذي جاء فيه اإلسالم حربا  على المتكبرين خاصة سادات األقوام الذين جعلوا السيادة والخضوع لهم 
 .(3)من دون هللا

 وتبدى هذا التغول في أمور، أهمها: :واالجتها ية التشريعية تغول السلطة على العملية  .2
أنظمة  وحلولمن توجيه الحياة وضبطها بميزان السماء، في العصر الحديث إقصاء الوحي  -أ 

 .(4)اإلجماعبغريبة عن ثقافة األمة ومصادرها المعرفية وقيمها الكامنة التي تحظى 
فهي أحد أهم األسباب التي  ،فرض الحكام مذهبا  فقهيا  على القضاء والقانون في الدولة -ب 

، فبعد أن كان القاضي والمفتي متحررين التقليداد وخلودهم إلى عزوف العلماء عن االجته تفسر
من التقيد بقول أحد من الفقهاء األمر الذي يتطلب منهما بحثا  متجردا  واطالعا  واسعا  واجتهادا  

 .خاصا  آثر جلهم تعلم المذهب المفروض باسم الدولة، والذي يوفر عليه عناء االجتهاد
  :ها، ومثالهاانحسر أو تبدل بعض ثحي :هاومعاني تغول السلطة على قيم الرسالة .3

ما يتعلق بالواجبات  كل حذف منهحيث  ،تقزيم مفهوم األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -أ 
  لسياسية واالقتصادية واالجتماعية.أو المنكرات ا

                                                                                                                                                          

/ 3: الطبري: تاريخ الرسل والملوك، )(، وانظر محنة خلق القرآن في11راشد الغنوشي: الدين والدولة )ص:  1))
231-245.) 

 ، بعنوان: االستبداد السياسي، منشور على الرابط:بن صمايلمقال ال 2))
http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=836&ct=3&ax=3 ،باختصار وتصرف ،

الذي وقف بجانبه كثير من  -نشأة هذا الفكر كان عقب هزيمة ابن األشعثوذكر صاحب المقال كذلك أن 
هـ، حيث وقع في الناس الوهن، وظهر بعدها  33أمام طغيان الحجاج في دير الجماجم سنة  -العلماء والفقهاء

اإلرجاء والتصوف والشعور باليأس من تغيير مظالم السلطان، ونقل عن قتادة قوله: )إنما أحدث اإلرجاء بعد 
 (.هزيمة ابن األشعث

 (.33(، الغزالي: اإلسالم واالستبداد السياسي )ص: 121-122العبد الكريم: تفكيك االستبداد )ص:  3))
 (.22-25( عودة: اإلسالم وأوضاعنا القانونية )ص: 4)

http://taseel.com/Display/Author/AuthorsPubs.aspx?ID=207
http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=836&ct=3&ax=3
http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=836&ct=3&ax=3
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روح العبادة بعض عبادات فردية خاوية من  علىقصره  حيث تم ،مفهوم اإليمان انحسار -ب 
  .وحكم التشريع وأسراره

النصوص  التي تحدثت  تناول وذلك عبرالحديث عن النبوءات، و التعلُّق بالغيبيات تضخيم  -ج 
  .(1)فسادال صالح ومواجهةاإل بهدف الفرار من  الحديث عنعما يكون من فتن  وأحداث؛ 

دورا   بغير قصد هذا التيار وقد لعب، (2)نمو تيار متطرف كرد فعل على انحراف السلطة -د 
 سماحة الرسالة.تشويه  كبيرا  في
 وتبدى هذا التغول في أمور، أهمها: تغول السلطة على المؤسسة العلمية وال عوية: .4

أثر في من  في األمة لكلماتهم لما ، وذلكوالدعاة األحرار نيالمصلحو العلماء إقصاء  -أ 
 الدعاةمن  منافق فريقتصدير ، و وتنوير عقولها وتبصيرها بحقوقها وتصحيح مسارهاتوجيهها 

، وتبرير تفريطها في قضايا األمة الخضوع للظلمةو الخنوع وينحصر عمله في تكريس  ،فقهاءالو 
وتصف من مواجهة الظلم، ل الداعيةنصوص التغييب  مع تعمد، من النصوص عبر طائفة مجتزأة

  .(3)بسيد الشهداء يقاومه
تأميم مؤسسة  ذلكولعل أبرز األمثلة على تأميم المنابر الدينية المستقلة، العمل على  -ب 

 .(4)األزهر التي كانت وقودا  لألمة ومحركا  لثوراتها
 : والفر العالقة يين السلطة  مسوغات ت يي  السلطة التنفيذية    ضوء :الثان المحور 

 :هوأهم معالم، تغول السلطة بفعلللفرد  لقد تحطم الدور االستخالفي الذي أراده هللا 
 وتبدى هذا التغول في أمور، أهمها: وحريته: تغول السلطة على كرامة اإلنسان   .1

نسانيته، االعتداء على كرامة اإلنسان -أ  رغامه  وا  عبدا  ليكون  -ولو بشكل غير معلن–وا 
 .فيخشاهم خشيته هلل أو أشدلسادة السلطة ورجاالتها 

نسانية اإلنسان إلى منح من السلطات يتحو  -ب  ل الحقوق الثابتة للفرد بنصوص التشريع وا 
 الشكر والثناء.تستوجب 

 .(1)العزة والكرامةاإلحساس بفقدان الفرد شعوره بالحرية واالستقاللية وبالتالي:  -ج 
                                                           

: االستبداد السياسي ، منشور على  ( مقال للبر، بعنوان1)
 ./http://www.alukah.net/culture/1035/49056الرابط:

( بحث لفرج هللا، بعنوان: اإلرهاب، األيدلوجية والسلطة، منشور على الرابط: 2)
http://www.madarik.net/mag3/9.htm. 

منشور على الرابط:  ( مقال للبر، بعنوان: االستبداد والفتوى،3)
http://manaratweb.com/index.php?title.باختصار وتصرف ، 

 ./http://www.forislah.comمنشور على الرابط:  مقال لهشام، بعنوان: استقالل األزهر ، )4)

http://www.alukah.net/culture/1035/49056/
http://www.madarik.net/mag3/9.htm
http://www.madarik.net/mag3/9.htm
http://manaratweb.com/index.php?title=
http://manaratweb.com/index.php?title=
http://www.forislah.com/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
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  وتبدى هذا التغول في أمور، أهمها: تغول السلطة على إرا ة الفر  وحيويته:  .2
 جوانبه اإلحباط واليأس. في نتشريوبالتالي  اإليجابية في أعمال الحياةو  اإلرادةالفرد  فقدان -أ 
لواجبات الجماعية ا كافة ، فيصير متكال  على السلطة فيفي نفسه السلبية واالتكالية غرس  -ب 

 .(2)التي تتوجه إلى مجموع األفراد أصالة
 وتبدى هذا التغول في أمور، أهمها: تغول السلطة على  كر الفر  وع له ووعيه:  .3

متغالبان، فكّل إدارة مستبّد )االستبداد والعلم ضّدان فذلك ألن  أما تغولها على فكره وعلمه -أ 
لذا تعمل على تغييب الحقائق  تسعى جهدها في إطفاء نور العلم، وحصر الّرعّية في حالك الجهل(،

 .(3)موضوعيتهااستقالليتها و تهديد بالتالي فضال  عن تشويهها، و 
كونه يكشف عن زيف تلك السلطات فل -خاصة السياسي منه–وعي الفرد مقاومتها أماو  -ب 

 . (4)تحتكر السلطة لنفسها وتوقع ظلمها عليهالتي 
عملية االستبداد تغرس  ألنوذلك  تغول السلطة على والء الفر  وانتمائه لوطنه:  .4

 .(5)ويسمح بتجذرهالخيانة ل ما يؤسس، هوطنل والؤهضعف في، في روح الفرد االغتراب
القيم  إذ تسعى تلك السلطات إلى غرس بعض تغول السلطة على قيم الفر  وسلوكه:  .5

كونها تمثل مصدر بقاء له أو السكوت عنها على أقل تقدير الثقافية والفكرية والسلوكية الهابطة 
 .(2) الفردعبر إلهاء 

 العالقة يين السلطة واألمة: التنفيذية    ضوء  مسوغات ت يي  السلطةالمحور الثالث: 
في الوقت الذي نص فيه التشريع على محورية دور األمة باعتبارها خير أمة أخرجت للناس 

بها قد تحولت من المركز إلى الهامش، ومن حالة الخيرية  نفاجأوباعتبارها منشئة السلطة ومستقرها 
  :ليةالتا في النقاط همعالم أهمتتبدى و والشهود الحضاري إلى حالة الغثائية والتبعية الحضارية، 

حواجز نفسية  االستبداد حيث صنع و اعليتها الحضارية: ألمةتغول السلطة على حيوية ا .1
مجتمع خامل، معطل،  يتحول إلىفالحركة اإليجابية،  منالمجتمع  تمنعوفكرية وتاريخية عميقة 

متراجع في كافة مرافق الحياة ووجوهها، يسوده التخلف، والتشاؤم، والقلق، والسلبية المطلقة، 
                                                                                                                                                          

 (.39 ،23)ص: طبائع االستبداد  ( الكواكبي:1(
 (.32الغزالي: اإلسالم واالستبداد السياسي )ص:  (،31الكواكبي: طبائع االستبداد )ص:  )2)
 (.43الكواكبي: طبائع االستبداد )ص: ( 3)
 (.31(، الغزالي: اإلسالم واالستبداد السياسي )ص: 23-22( الكواكبي: طبائع االستبداد )ص: 4)
 االستبداد السياسي، منشور على الرابط:، بعنوان: مقال للبر (5)

http://www.alukah.net/culture/1035/49056/.باختصار ، 
 (.39( الكواكبي: طبائع االستبداد )ص: 2)

http://www.alukah.net/culture/1035/49056/
http://www.alukah.net/culture/1035/49056/
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مواجهة عاجزا  عن  ويظهروتسيطر عليه الخرافة، وتتعطل فيه الطاقات البناءة واإلبداعات الخالقة، 
 .(1) من أزمات عترضهي ما

 فبعد أن كانت األمة هي التي تنهض لتسد كل تغول السلطة على أ وار األمة ووظائفها: .2
فوجئت باستعارة نموذج  حيث ،صارت عياال  على السلطةعزلت و بإدارة وتمويل منها، تحتاجها ثغرة 

إلى سلطة مركزية تسيطر  ه، وتحولت السلطة بموجبية الغربية في القرن التاسع عشرالدولة القوم
 التعليم والمال واالقتصاد، ونظم المدن واألوقاف، في الوقت الذي تم فيه إلغاء :على كل شيء

حيوية األمة وفعاليتها واستقالليتها والتي تجسد  األمة كالحسبة واألشراف والشيوخ والعلماء مؤسسات
  .(2)وقوتها في مواجهة أي عدوان على إرادتها ومقاومة أي ظلم يقع عليها

 مزيد من إلى السلطات االستبدادية األمةإذ قادت  تغول السلطة على وح ة األمة: .3
 الوحدتين العربية واإلسالمية. تغفل واستراتيجيات في ظل خطاب والفوضى االنشقاق والتفكك

إذ تحولت السلطة من  تغول السلطة على إرا ة األمة واختياراتها وحرياتها وح وقها: .4
تحولت فاختيار األمة الذي قررته النصوص وأكده الفقهاء إلى اختيارات الخارج وتغلبات الداخل، 

يخفى ما يلعبه هذا التغول من من رقيبة إلى مراقبة، ومن قوامة على السلطة إلى راضخة لها؛ وال 
تأثير على العالقة بين السلطة واألمة إذ من كان يستمد شرعيته من األمة فإنه يحسب لها ألف 
حساب، ويخشى مساءلتها بخالف من يستمد شرعيته من السيف والبارود فإنه ال يعيرها أدنى 

صادية والفكرية والمعيشية ومن ثم اهتمام، وال يأبه لحقوقها وحرياتها السياسية واالجتماعية واالقت
 غرسهاوذلك بسب ثقافة الخوف التي تعمل تلك السلطات على  لها مطالبا ،فإنها تضيع وال تجد 

 .(3)دبلغة القوة والتهدي

                                                           

ان: االستبداد، منشور على الرابط: مقال لنبيل علي ، بعنو (، 33( الكواكبي: طبائع االستبداد )ص: 1(
http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/5518،  

( مقال لنافع، بعنوان: أسئلة دولة ما بعد االستعمار، منشور على الرابط: 2)
http://www.altaghieer.com/node/102136 ،الدولة والمجتمع في التجربة ، بعنوان: مقال لمحفوظ

بحث لعارف، ، .php/post/1639http://aafaqcenter.com/indexاإلسالمية، منشور على الرابط: 
 بعنوان: األبعاد الدولية لالستبداد السياسي، منشور على الرابط: 
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=10644. 

http://www.al-( مقال ألبي البندورة، بعنوان: االستبداد وتجلياته ، منشور على الرابط:  3)
moharer.net/moh286/abul_bandora286b.htm. 

http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/5518
http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/5518
http://www.altaghieer.com/node/102136
http://www.altaghieer.com/node/102136
http://aafaqcenter.com/index.php/post/1639
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.al-moharer.net/moh286/abul_bandora286b.htm
http://www.al-moharer.net/moh286/abul_bandora286b.htm
http://www.al-moharer.net/moh286/abul_bandora286b.htm
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المثقفين إذ تحول كثير من  :ألمةلتغول السلطة على المصا ر المعر ية والث ا ية  .5
إلى أبواق للسلطة بدل  بفعل االستبداد والفنانين واإلعالميين واألدباء والشعراء والباحثين والمفكرين

 لألمة، يدافعون عن قضاياها ويهتفون لحريتها.أن يكونوا منابر 
 حيث تم ذلك عبر: لألمة خالق األث ا   و الجتماع  و االنظام تغول السلطة على ال .6

ها على األمة، ومن ثم تصديرها كنظام عكسو وخصائصها  صفات السلطة االستبدادية استنساخ
 .(1)بهااجتماعي وثقافي وسلوكي يتحكم 

التابعة للسلطة  األجهزة األمنية تحولوذلك عبر وسالمتها: تغول السلطة على أمن األمة  .7
 حارسال تؤدي دور بدل أن لألمةمالحق دور الإلى  -أو تسييسه في ظل غياب القضاءو - التنفيذية

 .اوشرائحه مكوناتهابجميع  احافظ لهالو 
ففي الوقت الذي نص فيه الفقهاء على ملكية  وم  راتها: تغول السلطة على مال األمة .8

األمة للمال العام، وعدم صحة صرفه في غير مصلحتهم، قامت السلطات المستبدة بإهدار هذا 
مصيدة محاسبتها، وتحولت السلطة المال دون مراعاة لضوابطه في ظل أمنها من رقابة األمة، و 

 .(2)للمنافع الخاصة بدل أن تكون سياجا  للمصلحة العامة
 المحور الرابع: مسوغات ت يي  السلطة التنفيذية    ضوء العالقة يين السلطة والخارج: 

من أبرز األمور التي تشكل مسوغا  هاما  لتقييد السلطة التنفيذية يكمن في تغول الخارج  إن
 على سلطة الدولة، تبدى ذلك في أمور:

ليست األمة هي التي رسمت هذه الحدود  تغول الخارج على األمة    إنشاء السلطة: .1
ت هذا الجسد الذي طالما تغنى داخل األمة الواحدة، إنما تلك القوى االستعمارية التي تقاسمت جزيئا

 ما هي إالتحدد حدود أية دولة عربية التي تاريخية الوثائق والقانونية الدلة األ فكلأفراده بوحدته، 
 .(3)تلك القوى سجالت ومراسيم 

را تها وجيشها:  .2 في تلك  داخلية تشكلت سلطاتتغول الخارج على است الل السلطة وا 
ما ، يكتسب من تلك القوى  ها وشرعيتهاالقوى االستعمارية، مصدر وجود بعد رحيلالجزيئات 

 يتمثل في ارتباطها بتلك القوى  هااالستقالل، وأبرز مظاهر ارتهانيجعلها منزوعة اإلرادة فاقدة 
                                                           

( مقال لعياش، بعنوان: الحرية واالستبداد، منشور على الرابط:  1)
http://albasaer.org/index.php/post/445.باختصار وتصرف يسير ، 

 (.32-33(، الماجد: التصرف في المال العام )ص: 33الغزالي: اإلسالم واالستبداد السياسي )ص: ( 2)
 ( بحث لعارف، بعنوان: األبعاد الدولية لالستبداد السياسي، منشور على الرابط: 3)

http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=10644 ،
 باختصار وتصرف.

http://albasaer.org/index.php/post/445
http://albasaer.org/index.php/post/445
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
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على  مصالحها حتى وتقديمها، تلك القوى  هالمطالب هاانصياعها، و باتفاقيات عسكرية أو دفاعية مع
 .(1)مصالح الدولة واألمة

جهدها ودعمت كل  قوى االستعمارعملت  :وم  راتها تغول الخارج على األمة وقواها .3
خصا محاولة من شأنها  م، في سبيل تذليل العقبات أماه وتجريده من قواه الذاتيةءتفليس المجتمع وا 

يقف على  أن لهذا الوليدما كان إذ  أنقاض الدولة األم، علىالذي صنعته الوليد غير الشرعي 
ضعاف  السلطةتقوية  امحصلته تكون إال بعملية صراع  قدميه  . (2)األمةوا 

 :: آثار ت يي  السلطة التنفيذيةثالثاً 
إذا كان االستبداد هو الداء والمدخل لكل تلك اآلثار آنفة الذكر، فما هو الدواء وما هو المخرج 

 :الدستورية(، وهو ما نبحثه في دراستنا هذه تحت عنوان منها؟ يقول الكواكبي: )دواؤه دفعه بالشورى 
 هذه هذا ما نعرفه فيالتنفيذية، ولكن ما آثار هذا الدواء؟ وما هي مقاصده وغاياته؟  تقييد السلطة

 . المحطة
كما يقول القرافي، ولما كانت  (3)(الضد حسنة يظهر الضدوتكمن أهمية هذه اآلثار في كون )

سالفة الذكر، آثرت االختصار فيها، سالكا  ذات  المسوغاتنقيض هذه اآلثار في معظمها تمثل 
 النهج الذي اخترته في تصنيف المسوغات وتحليلها عبر المحاور األربعة السابقة: 

 آثار ت يي  السلطة التنفيذية    ضوء العالقة يين السلطة وال ين:أواًل: 
 وتتلخص في أمور، أهمها:

تخلص  فما إن وما تالها من فتوحات، فتح مكة يوم ذلك تبدى وقد ،انتعاش العقيدة .1
معظم حرية االعتقاد، حتى مأل اإليمان قلوب  التي حاربتمن السلطات المستبدة  العربي المجتمع

  .أفراد تلك المجتمعات
 نويستقال ،من مالحقة السلطات انيتحرر  ، ذلك أنهماواستقاللهما االجتهادو الفكر انتعاش  .2

بداعهمابعيدا  عن الضغوط السياسية واألمنية والمعيشية التي يمكن أن    .تنال من حريتهما وا 

                                                           

 لالستبداد السياسي، منشور على الرابط:  ( بحث لعارف، بعنوان: األبعاد الدولية1)
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=10644 ،

 باختصار وتصرف.
 ( بحث لعارف، بعنوان: األبعاد الدولية لالستبداد السياسي، منشور على الرابط: 2)

http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=10644 ،
 باختصار وتصرف.

 (.3/ 1القرافي: الفروق )( 3)

http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
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في التربية  وافية يجدون فسحة نيالدعاة والمصلح ألنوذلك  ،واألخالق القيمانتعاش  .3
 واإلصالح والتقويم.

 ضوء العالقة يين السلطة والفر : آثار ت يي  السلطة التنفيذية   ثانيًا: 
  وتتلخص في أمور، أهمها:

ال  والذي اإلنساني هكمالحقق بذلك فيتووالءه وحيويته، ، تهوكرام تهحري الفرد استعادة .1
كما تظن أنظمة االستبداد، بل في شعوره بالحرية  المعيشية حتياجاتاال بعض توفير حال يتحقق

حتياجات والقيم االتأتي في مقّدمة  والتي ،بمختلف أبعادها خاصة تلك المتعلقة بالحياة السياسية
 .(1)ااإلنسانّية التي تستحق التضحية بالنفس في سبيل الظفر به

عن حقوقه وحرياته بما إلى شخص منتج قائم بواجباته، مدافع يتحول الفرد في ظل التقييد  .2
دراك، سيجد نفسه في حالة طالق مع القيم السلبية كاليأس والسلبية وبالتالي  يمتلكه من وعي وا 

  .واالتكالية
 آثار ت يي  السلطة التنفيذية    ضوء العالقة يين السلطة واألمة:ثالثًا: 

  وتتلخص في أمور، أهمها:
وأدوارها  ،حريتاتها السياسية استعادتهاعبر  ،من الهامش إلى المركزاألمة  انتقال .1

 .واألخالقية ،ةوالثقافي ،ونظمها االجتماعية ،ومصادرها المعرفية ،الحضارية
تمكين األمة بمختلف أفرادها ومكوناتها من المشاركة السياسية الفاعلة في اتخاذ القرارات  .2

 هم وتنحيتهم انتهاء.إضافة لمراقبتهم ابتداء ومساءلت الهامة، واختيار الهيئات الحاكمة،
منع كافة الصور التي تمس بحق األمة في عقد السلطة، كالوراثة والملك، والتغلب  .3

 .-بمعنى التعيين–واالستخالف 
)منع احتكار الثروة(، (، واالقتصادية تحقيق العدالة السياسية )منع احتكار السلطة .4

 والحرمان(.واالجتماعية )منع كافة صنوف اإلقصاء والتهميش والفقر 
 
 
 

                                                           

( لقاء قناة الجزيرة مع الغنوشي، منشورة على الرابط: 1)
-9244-4f64-e849-http://www.aljazeera.net/programs/pages/54c14cb6

34a683b3471fالحرية السياسية، منشور على الرابط: ، بتصرف يسير، بحث لمشحن محمد، بعنوان :
http://www.madarik.net/mag7/4.htm. 

http://www.aljazeera.net/programs/pages/54c14cb6-e849-4f64-9244-34a683b3471f
http://www.aljazeera.net/programs/pages/54c14cb6-e849-4f64-9244-34a683b3471f
http://www.madarik.net/mag7/4.htm
http://www.madarik.net/mag7/4.htm
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 رابعًا: آثار ت يي  السلطة التنفيذية    ضوء العالقة يين السلطة والخارج:
  وتتلخص في أمور، أهمها:

فراغو استقاللها،  عبروذلك احتكار األمة للسلطة،  .1 ها ستنادا ومنع ،فيها نفوذ أجنبي كل ا 
 .(1)اإلرادة الشعبية عوضا  عناإلقليمية والدولية  تين:اإلراد إلى

مقاصد التشريع، ومصالح األمة في عبر ربطها ب ، وذلكالسياسة الخارجية للسلطة ضبط .2
 حالتي السلم والحرب.

اإلقليمي  ين:في المشهدللسلطة  الفاعل الحضورتحقيق الشهود الحضاري لألمة عبر  .3
ومنع ، اإلنسانيين ضمان األمن والسلم العالميين، ونشر قيم التسامح والتعاون  من خاللوالدولي 

 االعتداء على األمم والشعوب، وحماية حرية االعتقاد ونشر اإلسالم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.133( األحمري: الديمقراطية )ص: 1)
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 أسس تقييد السلطة التنفيذية

الفصل يين السلطات ورقابة بعضها على المبحث األول: 
 بعض

 ترسيخ الحرية والشورى ومحاربة االستي ا المبحث الثان : 

 تح يق الع الة والمساواة ومحاربة الفسا المبحث الثالث: 
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 المبحث األول: الفصل يين السلطات ورقابة بعضها على بعض
بين السلطات إلى تقييد السلطة التنفيذية، عبر إفراد سلطة خاصة بالتشريع  يهدف مبدأ الفصل

وسن بالقوانين، وأخرى بالقضاء وفصل الخصومات، كون أبرز جذور االستبداد ومعالمه يتمثل في 
 جمع السلطات في يد واحدة أو هيئة واحدة. 

 :أواًل: ح ي ة الفصل يين السلطات    الفكر ال انون 
عن الفصل بين السلطات في موضوع أكبر، عنوانه: تنظيم السلطات العامة  يندرج الحديث

 وعالقة بعضها مع بعض، حيث تنبني فكرة الفصل بين السلطات على فكرتين أخريين: 
 التشريع والتنفيذ والقضاء.  تقسيم وظائف السلطة، والمشهور تقسيم وظائفها إلى ثالث: األولى:
 توزيع السلطة، وذلك عبر إيجاد هيئة خاصة بكل وظيفة من تلك الوظائف. الثانية:

فأولها بحسب الترتيب المنطقي تقسيم وظائف السلطة، وثانيها توزيع السلطة على هيئات 
 .(1)متعددة، وثالثها الفصل بين تلك الهيئات

 :ونشأتها كرة الفصل يين السلطات  .1
  كرة الفصل يين السلطات: -أ 

بقوله:  -والذي اشتهرت الفكره باسمه –جوهر هذه الفكرة عبر عنه الفقيه الفرنسي مونتسكيو 
les prit de lois) أي: السلطة توقف السلطة، ومعنى ذلك أن الهدف الذي يتغياه هذا المبدأ )

كمقصد أول هو منع استبداد سلطة بأخرى، والمالحظ أن كثيرا  من المفكرين بعد مونتسكيو الذين 
قامة حواجز منيعة بين هيئات  تناولوا هذا المبدأ شرطوا لتحقيقه الفصل الجامد بين السلطات وا 

 . (2)السلطة المختلفة
 جذور  كرة الفصل يين السلطات ونشأتها: -ب 

ترتبط جذور فكرة الفصل بين السلطات بفكرة توزيع السلطة حيث ظهرت األخيرة بسبب عجز 
افة، خاصة مع ظهور المدينة، األمر الذي أداهم ودفع بهم إلى الحكام عن القيام بأعباء السلطة ك

االستعانة ببعض األفراد ومن ثم الهيئات استشاريا  ومن ثم إداريا  حتى صارت لهم سلطة حقيقية 
 واضحة المعالم.

ومع ظهور المبادئ الديمقراطية نادى دعاتها بضرورة توزيع السلطة منددين بتركيزها، وفي 
شر، وفي ظل الصراع المرير بين األنظمة الملكية وشعوبها رأى مفكرو ذلك القرن القرن السادس ع

                                                           

 (.233-239(، بدوي: النظم السياسية )ص: 413( البنا: النظم السياسية )ص:1)
 (.233النظم السياسية )ص: ( محفوظ والخطيب: مبادئ في 2)
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أن أفضل وسيلة لتحقيق الغاية من توزيع السلطات هي الفصل بينها، وبذلك ولدت بذور مبدأ 
 .(1)الفصل بين السلطات

 العالقة يين السلطات    ال ولة    ضوء مي أ الفصل يين السلطات: .2
ي من مبدأ الفصل بين السلطات معيارا  للتمييز بين النظم السياسية المتنوعة اتخذ الفقه الدستور 

 :(2)وقسمها إلى ثالثة
 األول: النظام الرئاس :

 وهو ما تتجه إليه معظم النظم، وفيه الغلبة للسلطة التنفيذية، ومثاله: الواليات المتحدة
 أهمها:، ولهذا النظام مجموعة من الخصائص والمحددات (3)األمريكية

 ويجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. ،رئيس الدولة منتخب -أ 
الفصل بين السلطات شبه مطلق، بحيث يكون اختيار السلطة القضائية باالنتخاب، وتحرم  -ب 

التنفيذية من حق اقتراح القوانين؛ وفي الوقت نفسه ال تجوز المساءلة السياسية لرئيس الدولة 
سلطته من انتخاب الشعب له، وبذلك يتحقق التوازن بين السلطتين ووزرائه كون األول يستمد 

 التشريعية والتنفيذية.
قد توجد بعض االستثناءات المتعلقة بالسلطة التنفيذية تجاه البرلمان كإلزام الرئيس مراعاة  -ج 

 . (4)رأي السلطة التشريعية في السياسة الخارجية
 الثان : النظام المجلس :

هذا النظام سويسرا، ويصدر هذا النظام عن مبدأ وحدة السيادة وعدم إمكان وأبرز األمثلة على 
تجزئتها سواء من حيث التمثيل أو من حيث الممارسة، كما يقوم هذا النظام على تقديم الهيئة 
التشريعية وجعلها في قمة الهرم السياسي، وقد كان لروسو دور كبير في مولد هذا النظام حيث كان 

، وأبرز الخصائص أو المحددات لهذا النظام هذه (5)سيادة تستلزم وحدة السلطةيرى أن وحدة ال
 النقاط:
تختار الهيئة النتخبة من الشعب من يمارس الوظيفة التنفيذية في الدولة نيابة عنها، وتضع  - أ

 هذه الوظيفة في يد هيئة ال فرد.
                                                           

 -233(، بدوي: النظم السياسية )ص: 291-293( خيري وعلي أحمد: مقدمة في علوم السياسة )ص: 1)
219.) 

 (.391بدوي: النظم السياسية )ص:  2))
 (.313( الوحيدي: أصول الفكر السياسي )ص: 3)
 (.315-313ياسي )ص: (، الوحيدي: أصول الفكر الس313-312بدوي: النظم السياسية )ص:  4))
 (.312-315الوحيدي: أصول الفكر السياسي )ص:  5))
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لة أمامها، كما أن لها تخضع الهيئة التنفيذية خضوعا  تاما  للهيئة التشريعية وتكون مسئو  - ب
لغاء أو تعديل قراراتها  .(1)سلطة عزلها وا 

 الثالث: النظام اليرلمان :
وهو أكثرها انتشارا ، ويتميز عن سابقيه بحفظه التوازن والمساواة بين السلطتين التشريعية 

 ، وله مجموعة من الخصائص أبرزها ما يلي:(2)والتنفيذية
كون في يد رئيس الدولة ووزراء يكونون هيئة جماعية تسمى السلطة التنفيذية فيه ثنائية، فت-1

 مجلس الوزراء، ما يؤدي لضعف رئيس الدولة في مقابل تدعيم مركز رئيس الوزراء.
 ال يسأل رئيس الدولة سياسيا  أمام البرلمان فضال  عن إمكانية عزله، وذلك النتقال-2

 السلطات الفعلية إلى الوزراء.
بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية على أساس الفصل المرن بين يتم توزيع االختصاصات -3

السلطات، فلألولى الرقابة السياسية على أداء الحكومة وحق التصديق على المعاهدات ما يلعب 
دورا  كبيرا  في سير اإلدارة والعالقات الخارجية، وللثانية حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها، 

 هما.نيق المساواة والتوازن بيوهذا يساهم في تحق
لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية نفس درجة التأثير على األخرى ما يحقق التوازن -4

 .(3)بينهما، وهذا التأثير ليس بسبب المساواة فقط بل لما يوجد بينهما من التداخل والتفاعل
  :ثانيًا: موقف التشريع اإلسالم  من مي أ الفصل يين السلطات

 سبق القول بأن هناك ثالثة مفاهيم ذات نسق متسلسل. 
 تقسيم وظائف الدولة إلى ثالث وظائف: التشريع والتنفيذ والقضاء.  األولى:
 توزيع السلطة على هيئات ثالثة لكل وظيفة هيئة خاصة بها.  الثانية:
تعسف أو اختيار العالقة بين هذه الهيئات وهي الفصل بينها كوسيلة لضمان عدم  الثالثة:

 استبداد أية سلطة باألخرى أو بالدولة. 
ولمعرفة موقف التشريع اإلسالمي من األخيرة ال بد معرفة موقفه من األوليين كون هذه 

 المسألة جزءا  من كل.
 

                                                           

 (.312(، الوحيدي: أصول الفكر السياسي )ص: 321-311( بدوي: النظم السياسية )ص: 1)
 (.391الوحيدي: أصول الفكر السياسي )ص:  2))
 (.313-391(، الوحيدي: أصول الفكر السياسي )ص: 312-395بدوي: النظم السياسية )ص:  3))
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وظائف السلطة    التشريع اإلسالم  )موقف التشريع من ت سيم وظائف السلطة  .1
 إلى ثالث(:

في عدد معين، ومن هنا نشأت  السلطةوظائف  اإلسالمي يحصرال يوجد نص في التشريع 
 مجموعة من االجتهادات القديمة والمعاصرة في تبيان وتعداد تلك الوظائف. 

 وظائف السلطة    التراث الف ه  السياس : -1
بحث الفقهاء وظائف السلطة من خالل تمييزهم بين مقامات النبي وبيان أحوال تصرفاته التي 

ولعل أول من بحث هذه القضية بعمق تنوعت بين التشريع واإلفتاء والقضاء واإلمامة وغيرها، 
سهاب القرافي في فروقه  .(1)وا 

وابن تيمية،  ابن خلدون ك ا  إجماليأما تعداد هذه الوظائف فقد سلك فيه بعض الفقهاء منحى 
 بينما اختار آخرون المنحى التفصيلي كالماوردي.

 وظائف السلطة إلى وظيفتين:      قسم ابن خلدون  األول: المنحى
، الجهاد، القضاء، الفتيا، الصالةإمامة الوظيفة الدينية )الخطط الدينية(: وتشمل  األولى:

 .السكة، الحسبة
وتشمل بقية الواجبات المنوطة بالدولة  :الوظيفة الدنيوية )الخطط الملوكية والسلطانية( الثانية:

 .(2)من األمن والمراسالت والجبايات وغيرها
 حفظ في الشرع صاحب عن نيابةومرجعه في هذا التقسيم تعريف الفقهاء للخالفة بأنها: )

 .(3)(الدنيا وسياسة الدين
 التي حصرها في أمرين: (4)الوظائف بحسب مقاصد السلطةوأما ابن تيمية فقد قسم تلك 

 أداء األمانات إلى أهلها: ويشتمل على: األول:
 من تعيين النواب على األمصار من األمراء والقضاة وأمراء الجنود، والنواب على األموال-1
 ،الحاج وأمراء والمعلمين، والمقرئين، والمؤذنين، الصالة ئمة، إضافة ألوالسعاة ،والكتاب الوزراء،
 .القرى  ورؤساء واألسواق، القبائل وعرفاء العساكر، ونقباء
 أداء األموال إلى مستحقيها.-2

                                                           

 (.293-295/ 1( القرافي: الفروق )1)
 (.232-232/ 1( ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر )2)
 (. 232/ 1ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر ) 3))
( بحث لسليمان، بعنوان: وظائف الدولة في الفكر العربي اإلسالمي، منشور على الرابط: 4)

http://www.madarik.net/mag5and6/12.htm . 

http://www.madarik.net/mag5and6/12.htm
http://www.madarik.net/mag5and6/12.htm
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 الحكم بالعدل: وذلك في نوعين من الحقوق أو الحدود: الثان :
 (.هللا حقوق ) معينين لقوم ليست التي والحقوق  الحدود-1
 .(1)(العباد حقوق هي آلدمي معين) التي والحقوق  الحدود-2

 الماوردي وظائف السلطة في واجبات عشر، وهي:                                                                               حصر الثان : المنحى
 . األمة سلف عليه أجمع وما المستقرة، أصوله على الدين حفظ-1
 . المتنازعين بين الخصام وقطع المتشاجرين، بين األحكام تنفيذ-2
 . الحريم عن والذب البيضة حماية-3
 . الحدود إقامة-4
 . الثغور تحصين-5
 . الذمة في يدخل أو يسلم حتى الدعوة بعد اإلسالم عاند من جهاد-2
 . والصدقات الفيء جباية-3
 . المال بيت في يستحق وما العطايا تقدير-3
 . النصحاء وتقليد األمناء استكفاء -1

 .(2)األحوال وتصفح األمور، مشارفة بنفسه يباشر أن -19
 الف ه السياس  المعاصر:وظائف السلطة     -2

تنوعت اتجاهات المعاصرين في تعداد وحصر وظائف السلطة في التشريع اإلسالمي، فبينما 
، اختار آخرون التقسيم المعاصر لوظائفها كالشهيد (3)اختار بعضهم التقسيم التراثي، كالسنهوري 
 . (4)عبد القادر عودة وعثمان ضميرية، وغيرهما

ابن خلدون في تقسيم وسبق التفصيل في هذا المنحى عند بحث اختيار  المنحى األول:
 وظائف السلطة.

التقسيم القانوني المعاصر لوظائف السلطة الثالثة: التشريعية  اختار أصحابه :الثان  المنحى
والتنفيذية والقضائية، وأضاف الدكتور/ عثمان ضميرية الرقابة والتقويم وظيفة رابعة، أما الشهيد/ 

                                                           

 (.123-3( ابن تيمية: السياسة الشرعية )ص: 1)
 (، باختصار.41-49( الماوردي: األحكام السلطانية )ص: 2)
 (.121( السنهوري: فقه الخالفة )ص: 3)
بعنوان: السلطات العامة في اإلسالم، (، بحث لضميرية، 221( عودة: اإلسالم وأوضاعنا السياسية )ص: 4)

 (.5(، )ص: 211منشور في مجلة البيان، العدد: )
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عبد القادر عودة فقد أدرج الوظيفة المالية وظيفة خامسة، وأتناول هنا هذا األخير بشيء من 
 التفصيل لشموله.

ى الشهيد/ عبد القادر عودة وظائف السلطة بالنظر إلى النصوص التشريعية والتاريخ استقر 
 السياسي فوجدها خمس وظائف: 

 الموظفين تعيينك التنفيذية األعمال بكافة القياموتشمل هذه الوظيفة  التنفيذية، األولى:
قامة وعزلهم،  هميصلح ما على الناس وحمل والحج الصالة ووالية األحكام، وتنفيذ الحدود وا 
 ، كما تشمل كذلك عقد المعاهدات وشئون الحرب والسلم.ويوجههم

 وتشمل هذه الوظيفة نوعين من التشريعات: التشريعية، الثانية:
 .اإلسالمية الشريعة نصوص تنفيذ ضمان بها يقصدو : تنفيذية - أ
 الشريعة مبادئ أساس على حاجتها وسد وحمايتها الجماعة تنظيم بها يقصدو : تنظيمية - ب
 .العامة

 والخصومات، المنازعات في الحكموتشمل هذه الوظيفة تحقيق العدالة و  ال ضائية، الثالثة:
 .األوقاف في والنظر والمفلسين، والسفهاء األهلية فاقدي على والوالية، الحقوق  واستيفاء

دارة و  الصدقاتوتشمل هذه الوظيفة جمع  المالية، الرابعة:  .والغنيمة والفيء والجزية الخراجا 
 .(1)وتشمل هذه الوظيفة مراقبة الحكام وتقويمهم الرقابة والت ويم، الخامسة:

 اختيار الباحث: -3
إن كال  من المنحيين السابقين يعبران عن فلسفة واحدة واالختالف بينهما في الشكل ال 

بالسلطة التنفيذية  الجوهر، لذا ال تثريب في اختيار أحدهما، ونظرا  لكون الدراسة قد تعنونت
 استجابة للمحتويات السياسية المعاصرة فسأختار التقسيم المعاصر.

والمالحظ خالل البحث والدراسة فيما تناولته األقالم بشأن وظيفة التشريع وجود شيء من 
الخلط في أقسام هذه الوظيفة كما سيتضح ذلك بعد قليل في بحث الفصل بين السلطات، في الوقت 

يه وضوحا  في كل من السلطتين التنفيذية والقضائية، لذا سأتعرض للوظيفة التشريعية الذي نجد ف
 بشيء من التفصيل.

ولعل أبرز من فصل في محتويات الوظيفة التشريعية الشهيد عودة حيث حصرهما في أمرين 
 :-كما سبق-

 .اإلسالمية الشريعة نصوص تنفيذ ضمان بها يقصدو : تنفيذيةاألول: تشريعات 

                                                           

 (.245-221عودة: اإلسالم وأوضاعنا السياسية )ص:  1))
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 أساس على حاجتها وسد وحمايتها الجماعة تنظيم بها يقصدو : تنظيميةالثان : تشريعات 
 .العامة الشريعة مبادئ

عية    ال ولة ال ويرى الباحث أن ال قة    التنظير الف ه  ت تض  تحليل الوظيفة التشري
     السلطة  حسب.

صافي حيث قد قسمها إلى ثالثة ولعل أبرز من تناولها بهذا العمق في التحليل: الدكتور/ لؤي 
 أقسام:

وهي األحكام التي تستنبط من مصادر التشريع مباشرة  ال سم األول: األحكام الف هية:
كاألحكام التعاقدية وأحكام األحوال الشخصية وغيرها، وهذه الوظيفة التشريعية ترتبط بالفقهاء 

بط هذا النوع من األحكام بالسلطة، لذا توكل المجتهدين سواء أكان اجتهادا  فرديا  أم جماعيا ، وال يرت
لهذه الهيئات المستقلة مهمة التقنين الفقهي وال مانع من تعاونها مع الجهات الرسمية بالطبع لكن 
 استقالل هذه الهيئات ضروري الستقالل االجتهاد الفقهي وضمان عدم تأثره باالعتبارات السياسية.

هي األحكام المحددة والضابطة للفعل السياسية، وتضبط و  ال سم الثان : األحكام ال ستورية:
إنشاء المؤسسات السياسية، وترتبط هذه األحكام بالنصوص من جهة وبفقه الواقع أو إدراك قواعد 
–السلوك االجتماعي من جهة أخرى، ومثال هذا النوع من األحكام وثيقة المدينة التي عقدها النبي 

  لتضبط العالقة بين مكونات المجتمع وتحدد حقوق وواجبات المواطنين، وهذا النوع من األحكام
 يتطلب أغلبية مطلقة من جمهور المواطنين لضمان االستقرار السياسي.

وهي األحكام التي ترتبط بقضايا ترتبط بالمصلحة العامة،  ال سم الثالث: األحكام السياسية:
النصوص، وتعتمد هذه األحكام على آليات الشورى السياسية ال آليات وال ترتبط بشكل مباشر ب

 .(1)اإلجماع واالجتهاد المعرفي الفقهي، وهذا النوع من األحكام يرتبط مباشرة بالسلطة
تنظيم السلطة    التشريع اإلسالم  )موقف التشريع اإلسالم  من توزيع  .2

 السلطة(:
كل وظيفة وتعدد تلك الهيئات الحاكمة التي تتقاسم والمقصود بالتوزيع كما سبق: إيجاد هيئة ل

 االختصاصات المتعلقة بالسلطة بما يمنع تركيز السلطة.
أما موقف التشريع اإلسالمي من إيجاد هيئة لكل وظيفة فهذا أمر ال يحتاج إلى بيان ذلك أن 

ذا كانت إقامته من الضروريات فإن إقامة (1)رئيس الدولة ال يستطيع وحده القيام بأعباء السلطة ، وا 

                                                           

( بحث للؤي صافي، بعنوان: الدولة اإلسالمية، منشور في كتاب الحركات اإلسالمية والديمقراطية الصادر عن 1)
 (، باختصار وتصرف يسير.131-134)ص: مركز دراسات الوحدة العربية 
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، ذلك أن تحقيق مقاصد السلطة والقيام بوظائفها المتنوعة ال يتم (2)معاونين له تكملة لهذا الضروري 
 إال بإقامة هيئة لكل وظيفة من وظائف السلطة.

دأ الدولة وظائف السلطة في مبت فيالحظ أن وأما التجربة السياسية التاريخية للدولة اإلسالمية
يجمع بين وظائف السلطة كافة في بداية األمر،  كان النبي  حيثاإلسالمية تشعر بالتركيز، 

إضافة لخصوصية تلك الفترة  وسبب ذلك طهر المجتمع وبساطة الحياة التي لم تكن قد تعقدت بعد،
قرار الظروف مع است الزمنية التي شهدت تأسيس الدولة وتغيير نظامها االجتماعي، لكنه ما لبث 

، فنجده حيث كان يزيد من صالحيات عماله ويعمل على توزيعها الالمركزية اإل اريةأن اتجه إلى 
يعين للبالد الجديدة من يختص بالوظيفة المالية ويسمى ساعيا ، ومن يختص بإدارة البالد ويسمى 

العلم ويسمى  عامال ، ومن يختص بالقضاء ويسمون قاضيا ، ومن يختص بتعليم القرآن وتعليم
لى (3)مقرئا ، وربما جمعها أو بعضها لبعض الوالة والعمال حيث ورد  الالمركزية السياسية، بل وا 

  .(4)(أنفسكم من إال أمير عليكم وليس)في عهده لبني حبيبة وأهل مقنا قوله: 
اتساع رقعة الدولة اإلسالمية مع و ومن بعدهم  خصوصا  عمر – وفي عهد الراشدين

 .اتضح توزيع السلطة أكثر وأكثرواستحداث أوجه نشاط جديدة تلقى على عاتق السلطة 
العالقة يين السلطات    التشريع اإلسالم  ) موقف التشريع من الفصل يين  .3

 السلطات(:
 :تحرير محل  النزاع

والقضاء، وشرعية توزيع هذه اتفق الفقهاء على شمول وظائف السلطة للتشريع والتنفيذ 
، لكنهم اختلفوا في مشروعية الفصل وفق نظرية مونتسكيو في (5)الوظائف على سلطات مختلفة

تنظيم العالقة بين السلطات الموزعة على تلك الوظائف، والتي تقتضي إفراد وظيفتي التشريع 
 والقضاء بسلطات منفردة عن سلطة التنفيذ.

 :أقوال الف هاء
 :قولينيمكن حصرها في في مواقفهم،  الفقهاء والمفكرين المعاصرين نجد تباينا  باستقراء آراء 

                                                                                                                                                          

(، ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر 2/53(، ابن عبد السالم: قواعد األحكام )211( الجويني: الغياثي )ص: 1)
 (.21(، الفراء: األحكام السلطانية )ص: 59(، الماوردي: األحكام السلطانية )ص: 212/ 1)

 (.24/ 2ه لم يخل بحكمتها األصلية(، الشاطبي: الموافقات )والمقصود بالتكملة: )ما لو فرضنا فقد 2))
 ( انظر هذه الوظائف بالتفصيل في كتاب التراتيب اإلدارية للكتاني.3)
 (. 23البالذري: فتوح البلدان )ص:  4))
 (.53-54( انظر الصفحات: )5)
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ورأوا فيه تعارضا  مع  السلطات،لبيا  من مبدأ الفصل بين موقفا  س أصحابهوقف  ال ول األول:
لى ذلك ذهب محمد أحمد مفتي، وكامل رباع التشريع والمصالح التي يتوخاها،  .(1)وا 

موقفا  إيجابيا  من مبدأ الفصل بين السلطات، حيث رأوه محققا   أصحابهوقف  :الثان ال ول 
لى ذلك ذهب يوسف القرضاوي، ومحمد مهدي شمس الدين، للمصلحة وال يتعارض مع التشريع ، وا 
سماعيل البدوي، وأحمد الريسوني  .(2)وا 

 األ لة:
 :ال ول األولأ لة 

 يستدل أصحاب هذا القول باألدلة التالية: 
 :الكتابأواًل: 

 الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}: مجموع اآليات اآلمرة بطاعة اإلمام، ومثالها قوله 

 .[95: النساء] {مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي

على وجوب طاعة أولي األمر والمقصود بهم األمراء على دلت اآلية ومثيالتها وجه ال اللة: 
الراجح من أقوال المفسرين، وهذه الطاعة تستلزم توحيد الجهة التي يلزم الخضوع لها، فيجب على 

 .(3)جميع السلطات الخضوع لذات الجهة وهي هنا سلطة التنفيذ
 ثانيًا: من السنة: 

 ومن هللا، أطاع     أطاعن  من»: قوله  ومثالهامجموع األحاديث اآلمرة بطاعة اإلمام،  .1
 .(4)«عصان      أميري  عصى ومن أطاعن ،     أميري  أطاع ومن هللا، عصى     عصان 

دل هذا الحديث وأمثاله على وجوب الطاعة من جميع األفراد والسلطات داخل  وجه ال اللة:
 .(5)الدولة

                                                           

 (.23(، رباع: نظرية الخروج )ص: 139مفتي: أركان وضمانات الحكم اإلسالمي )ص:  1))
(، البدوي: 433 -433(، شمس الدين: نظام الحكم واإلدارة )ص: 133( القرضاوي: من فقه الدولة )ص: 2)

 (.43-49(، الريسوني: األمة هي األصل )ص: 211نظام الحكم اإلسالمي )ص: 
/ 5(، ابن عاشور: التحرير والتنوير )432/ 2(، الهراسي: أحكام القرآن )592/ 3) الطبري: جامع البيان 3))

 (.114-113(، محمد أسد: منهاج اإلسالم في الحكم )ص: 12
}أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأول   (، كتاب: األحكام، باب: قول هللا 21/ 1أخرجه البخاري في صحيحه ) 4))

 . من حديث أبي هريرة (، 3133، برقم: ) األمر منكم{
 (.114-113(، أسد: منهاج اإلسالم في الحكم )ص: 221/ 24العيني: عمدة القاري ) 5))
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والرؤساء من  ،السلطات ال استقاللها جمع النبوية السياسية الممارسةتؤكد السنة الفعلية و  .2
 .(1)ينوبون عنه في جمع تلك السلطات بعده 

 ثالثًا: من المع ول:
تعارض المصالح بين على  الفصل بين السلطاتفلسفة يقوم الفكر الغربي الذي نشأت فيه  .1

ينطلق للحرية وتجذرها في المجتمعات، وهذا يغاير الفلسفة التي ضمان ل، هاقوى المجتمع واختالف
 .(2)منها التشريع والفكر اإلسالمي القائم على قيم التعاون واإلخاء

 تمثل هذهحيث  (السلطة ال توقفها إال سلطة) على قاعدةمبدأ الفصل بين السلطات  يقوم .2
 الوازع الديني وهذا يغاير التشريع والفكر اإلسالمي حيث تتمثل قاعدةأكبر ضامن للحرية،  القاعدة

 .(3)أكبر ضامن للحرية لدى المجتمع المسلم
عية الثابتة في الفكر يشر تنعدام القواعد الال إن جذور االستبداد في التجربة الغربية تعود .3
الذي يحوي مجموعة من  سالمياإل شريعتالواقع وهذا يغاير  ،تركز السلطات وليس الغربي

  .(4)التشريعات الثابتة التي يحرم تجاوزها بحال
تمع اإلسالمي كضمانة لعدم االستبداد قياس طرح مبدأ الفصل بين السلطات في المجإن  .4

 .(5)وهو واقع مغاير ،الغربيعلى واقع المجتمع 
إن استلهام حلول لمشاكل قد تنشأ في إطار الحكم اإلسالمي من خارجه اتهام للتشريع  .5

 السياسي في اإلسالمي بالعجز والقصور.
وحدة السلطة عقد اإلمامة الذي يقوم على مبدأ ال ينسجم مبدأ الفصل بين السلطات مع  .2

 .(2)البيعة من جميع السلطات داخل الدولةوالذي يقتضي 
ن خالف  .3 انعقد إجماع الصحابة أنه لإلمام أن يتبنى بعض االختيارات السياسية واإلدارية وا 

حرق عثمان للمصاحف، وكانت تجاربهم تقتضي في اجتهاده فقهاء األمة بمجموعها ومثال ذلك: 
 .(3)بالمشاورة وتداول الرأي، لكن مع انتهاء الرأي إلى اإلمام نفسه

                                                           

 (.134-133(، مفتي: أركان وضمانات الحكم اإلسالمي )ص: 15الماوردي: األحكام السلطانية )ص:  1))
 (.232الغنوشي: الحريات العامة )ص:  2))
 (.232)ص: ( الغنوشي: الحريات العامة 3)
 (.139-121مفتي: أركان وضمانات الحكم اإلسالمي )ص:  4))
 (.121مفتي: أركان وضمانات الحكم اإلسالمي )ص:  5))
(، مفتي: أركان 231(، الغنوشي: الحريات العامة )ص: 114-113( أسد: منهاج اإلسالم في الحكم )ص: 2)

 (.131وضمانات الحكم اإلسالمي )ص: 
 (.132-131(، مفتي: أركان وضمانات الحكم اإلسالمي )ص: 233ت العامة )ص: ( الغنوشي: الحريا3)
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إن واقع النظم المستندة لمبدأ الفصل بين السلطات يؤكد مثالية هذا المبدأ وعدم واقعيته  .3
 .(1)تطغى بعض السلطات على بعضحيث 
مستقلة غير ممكن واقعا ، الرتباطها  إن مباشرة خصائص السيادة عبر عدة سلطات .1

 .(2)ببعضها، ما يهدد وحدة الدولة
لقائها على غيرها من  .19 يترتب على الفصل شيوع المسئولية وبالتالي التهرب منها وا 
، ما يعطل كثيرا  من المصالح، ويعيق كثيرا  من األجهزة الحكومية خاصة في أوقات السلطات
 .(3)األزمات
المبدأ الغرض الذي قصد تحقيقه وهو الحد من السلطات الملكية لقد استنفذ هذا  .11
 .(4)المطلقة
مسئولية رئيس الدولة أمام الشعب أو البرلمان تتناقض مع كونه مجرد أداة تنفيذية لما إن  .12

 .(5)تسنه البرلمانات
 :ال ول الثان أ لة 

 يستدل أصحاب هذا القول باألدلة التالية: 
 الكتاب: أواًل:
 .[01: النحل]{  تَعْلَمُونَ لَا كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَاسْأَلُوا} :قال  .1

، وهي توجب بالزم األمر علميُ  ال فيما العلماء إلى الرجوع وجوبدلت اآلية على وجه ال اللة: 
، –خاصة مع تنوع المعارف واختالف المصالح وتشابك الحياة –إيجاد هيئة تتولى وظيفة التشريع 

 .(2)وتوجيه السلطة لسؤال تلك الهيئة والرجوع إليها إقرار لمرجعيتها واستقالليتها
 شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} : قال هللا .2

 .[95: النساء] {تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ

                                                           

 (.223(، الغنوشي: الحريات العامة )ص: 232البدوي: النظم السياسية المعاصرة )ص:  1))
(، البدوي: النظم السياسية المعاصرة )ص: 443( عدالن: النظرية العامة لنظام الحكم في اإلسالم )ص: 2)

232.) 
 (.233(، الغنوشي: الحريات العامة )ص: 443ن: النظرية العامة )ص: عدال 3))
 (.223(، الغنوشي: الحريات العامة )ص: 443( عدالن: النظرية العامة )ص: 4)
 (.223( الغنوشي: الحريات العامة )ص: 5)
 (. 335/ 2( القاسمي: محاسن التأويل )2)
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أمرت اآلية برد النزاعات التي تنشب بين األمة أو بينها أجهزة السلطة أو بينهما  وجه ال اللة:
 .(1)إلى هيئة تتولى القضاء والفصل، وهو ما يعني بالضرورة وجوب إقامتها واستقالليتها

 ثانيًا: السنة:
 .(2)«األنيياء ورثة هم العلماء»: قال  .1

بمقتضى الوحي، يرثها  دل الحديث على أن وظيفة التشريع التي كانت للنبي وجه ال اللة: 
 .(3)من بعده العلماء ال الحكام، ما يدل على انفرادهم بالتشريع، واستقاللهم به

 إذا ت ض  كيف» :قال اليمن إلى هيبعث أن أراد لما  هللا رسول أن جبل، بن معاذ عن .2
 فبسنة: قال ،«هللا؟ كتاب    تج  لم  إن»: قال هللا، بكتاب أقضي: قال ،«قضاء؟ لك عرض
 وال رأيي، أجتهد: قال «هللا؟ كتاب    وال ، هللا رسول سنة    تج  لم  إن» :قال ، هللا رسول
 يرض  لما هللا رسول رسول، و ق الذي هلل الحم » :وقال صدره،  هللا رسول فضرب ،آلو

 .(4)«هللا رسول
معاذ على تقرير استقالل السلطة القضائية إذ جعل الكتاب والسنة دل حديث وجه ال اللة: 

 .(5)حالة عدمه الحر االجتهادمرجع القاضي حالة وجود النص، و 
 ثالثًا: اآلثار:

 قضى: الرجل قال صنعت؟ ما: له فقال خصومة له رجال لقي الخطاب بن عمر أن روي  .1
 لو: قال إليك؟ واألمر يمنعك وما: الرجل فقال بكذا، لقضيت أنا كنت لو: عمر قال بكذا، وزيد علي
 ينقض ولم مشترك، والرأي رأي إلى أردك ولكن لفعلت، نبيه سنة إلى أو هللا كتاب إلى أردك كنت
  .(2)وزيد علي به قضى ما عمر

                                                           

 (.133المودودي: الحكومة اإلسالمية )ص: (، 11/ 5( ابن عاشور: التحرير والتنوير )1)
، من حديث العلم قبل القول والعمل(، كتاب: العلم، باب: 24/ 1أخرجه البخاري في صحيحه بدون إسناد ) 2))

أبي الدرداء، والحديث صححه ابن حبان والحاكم واأللباني، وحسنه الكناني، العراقي: تخريج أحاديث اإلحياء 
 (. 11243(، األلباني: الجامع الصغير )ص: 21/ 1)

 (.424/ 4المناوي: فيض القدير ) 3))
(، 3512، برقم: )أي في القضاءاجتهاد الر (، كتاب: األقضية، باب: 393/ 3أخرجه أبو داود في سننه ) 4))

ن كان الكثير من  والحديث صححه بعض الفقهاء كابن القيم والباقالني والجويني وتلقاه العلماء بالقبول، وا 
 (. 1193/ 2(، األلباني: مشكاة المصابيح )442/ 4المحدثين قد ضعفه، ابن حجر: التلخيص الحبير )

 (.54-52/ 2لقاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ )(، ا13/ 493( العباد: شرح سنن أبي داود )5)
 (.353/ 2(، ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله )213/ 2( ابن شبة: تاريخ المدينة )2)
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ْعبي عنو  .2  علأج: عمر فقال ،خصومة  كعب بن ُأبيّ  وبين عمر بين كان: قال الشَّ
 بيته وفي بيننا لتحكم أتيناك: عمر فقال فأتياه ، ثابت بن زيد بينهما فجعال رجال ، وبينك بيني
مُ  ُيؤتى ك  ع عليه دخال فلما ،الح   له فقال. المؤمنين أمير هنا ها: فقال ،فراشه صدر عن زيد له وسَّ
ْور أول هذا: عمر  ُأبيّ  فاّدعى ،يديه بين فجلسا خصمي، مع أجلس ولكن حكمك، في ُجْرت ج 
 فحلف غيره، ألحد ألسألها كنت وما اليمين من المؤمنين أمير أعف  : ألُبيّ  زيد فقال عمر، وأنكر
 .(1)سواء عنده المسلمين ُعْرض من ورجلٌ  عمرُ  يكون  حتى القضاء   زيدٌ  يدرك ال: أقسم ثم عمر،
 القاضي لىإ ذمي خصم مع دخل عنه  هللا رضي طالب أبي بن علي أن وحكي .3
 مسلما   كان خصمي أن لو وقال الجدار لىإ ظهره أسند ثم جورك، أول هذا: فقال ،له فقام شريح،
 .(2)بجنبه لجلست
 سمرقند أهل من قوم وفد عليه عمر بن عبد العزيز استخلف لما :وغيره بيدةع وأب قال .4
 أن يأمره عامله إلى عمر فكتب غدر على المسلمين وأسكنها مدينتهم دخل قتيبة أن إليه فرفعوا
 ْبن جميع لهم فنصب أخرجوا المسلمين بإخراج قضى فإن ذكروا فيما ينظر قاضيا لهم ينصب
 الحرب سمرقند مدينة أهل فكره سواء على ينابذوهم أن على المسلمين بإخراج فحكم الباجي حاضر
 .(3)أظهرهم بين فأقاموا المسلمين وأقروا

في عهد  كان قائما   السلطة القضائية أن استقالل دلت اآلثار السابقة على وجه ال اللة:
، وفي أنفسهم أمام القضاة ليفصلوا بينهم وبين من اختصموهمب يجلسون الخلفاء حيث كان الراشدين، 

كان حادثة عمر بن عبد العزيز يتبدى حرص الراشدين على استقالل القضاء والثقة به، حيث 
لكنه مرتكب المخالفة،  أو أن يكل ذلك لعامله أو قائده العسكري البت في الواقعة بنفسه  هبإمكان

كان يتمتع باستقالل كبير وتجرد الذي القاضي  بخالفهما الهوى، بخشية أن يستبد امتنع عن ذلك 
وهذا ما أكده قضاؤه حيث قضى بإخراج الجيش المسلم من  ،من االعتبارات السياسية والشخصية

  .(4) سمرقند
 
 
 

                                                           

 (. 333/ 2( الكاندهلوي: حياة الصحابة )1)
 (. 123/ 1( اليافعي: مرآة الجنان )2)
  (493البالذري: فتوح البلدان )ص:  3))
(، منصور: سلطة الدولة من المنظور الشرعي 493-494/ 1القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ )( 4)

 (.341-343)ص: 
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 رابعًا: المع ول:
ال يوجد في نصوص التشريع ما يمنع من مبدأ الفصل بين السلطات، فيكون مباحا  على  .1

 .(1)(اإلباحة العادات في األصل) لقاعدة:أقل تقدير استنادا  
يحقق مصالح قصد المشرع جلبها كالحرية  مع مقاصد التشريع، حيث مبدأ الفصليلتقي  .2

 .والظلم كاالستبداد قصد دفعهايدفع مفاسد و والشورى، 
تستوجب  -خاصة في ظل تعقد الحياة-إن كثرة األعباء والمهام المنوطة بالسلطة السياسية  .3

 .(2)الفصل نظرا  لتكدسها
إذا كان الوازع الديني قد حفظ السلطة من االستبداد، فإن ضعف هذا الوازع اليوم يفرض  .4

 توزيع السلطة والفصل بينها.
الحكم اإلسالمي على تأكيد استقالل سلطتي التشريع قامت التجربة السياسية للدولة في ظل  .5

حيث ينفرد المجتهدون باألولى، ويعين للثانية قضاة ال سلطان ألحد عليهم، وهكذا ال يتبقى للخليفة 
 .(3)ومعاونيه سوى التنفيذ

إن طبيعة التشريع اإلسالمي تجعل من السلطة التشريعية في الدولة هيئة مستقلة ذلك أن  .2
يقوم على أساس أن التشريع هلل  هالتشريع نفس

 (4). 
إن تعداد الفقهاء لمقامات النبي وتمييزهم بينها يؤكد فلسفة الفصل بين السلطات، ذلك أنها  .3

 تقوم على تمييز وظائف السلطة، وبالتالي تمييز الهيئات التي تتوالها.
 مناقشة األ لة:

 مناقشة أ لة ال ول األول:
بأن الطاعة التي أمرت بها النصوص في هذين  :من المع ولال ليل السا س النصان و  نوقش

النصين وأمثالهما إنما تتحدد وفق العقد الذي يعقد بين األمة وهيئاتها الحاكمة، فإن اختارت األمة 
الفصل بين هذه الهيئات وجبت الطاعة لكل هيئة في حدود اختصاصها، وبشكل عام فإن الطاعة 

 الدستوري للدولة.تتمثل في الخضوع للنظام 
 
 

                                                           

 (. 321/ 2( الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها )1)
 (.41الريسوني: األمة هي األصل )ص:  2))
 (.132( السامرائي: النظام السياسي في اإلسالم )ص: 3)
 (.341سلطة الدولة من المنظور الشرعي )ص: منصور:  4))



-65- 
 

  ال ليل الثان  من السنة من ثالثة وجوه:نوقش 
فإذا ورثت السلطة  للتفريق بين أوصاف النبي  في طياته إغفاال  يحمل هذا االستدالل  األول:
 .(1)«األنيياء ورثة هم العلماء»: ، فإن وظيفة التشريع يرثها المجتهدون، لقوله التنفيذ عنه
 بل إن نوعا  الحياة وعدم تعقدها،  إنما يعود إلى بساطة جمع السلطات في عهده إن  الثان :
في حياته بين السلطات قد بدأ من الفرز

 (2). 
أصل ال يقاس عليه، والسبب في ذلك  إن الجمع بين السلطات الحاصل في عهده  الثالث:

المانعة من االستبداد والضامنة للحرية والشورى، األمر الذي ال يتوافر لمن بعده  النبوية العصمة

(3). 

بأن الفصل الذي يتحدث عنه القائلون بالفصل هو ذاك  نوقش ال ليل األول من المع ول:
 القائم على فلسفة التشريع اإلسالمي القائم على قيم التعاون واإلخاء والوحدة والتنافس.

بأن الفصل بين السلطات رديف للوازع الديني وليس بديال   الثان  من المع ول:نوقش ال ليل 
 تحدثعنه، كما أن ضعف الوازع الديني يقتضي استحداث تنظيمات جديدة، استنادا  لقاعدة: )

 .(5)(األزمان بتغير األحكام تغير ينكر ال، وقاعدة: )(4)(ورالفج من واأ حدث ام ب قدر أقضية ساللن
بأن قواعد التشريع ذاتها تقتضي استحداث  من المع ول: والرابع الثالث نال ليال نوقش 

 الوسائل التي من شأنها حماية الشورى والوقاية من االستبداد استنادا  لقاعدة سد الذرائع.
بأن االنتفاع بآليات تقييد السلطة في التجارب األخرى ال  من المع ول: الخامس ال ليلنوقش 
إنما يعكس مرونته وسعته، وعلى هذا يكون  ،بحال التشريع اإلسالمي بالعجز والقصوريعني اتهام 

 النافع من الحضارات األخرى مقتضى االلتزام بالتشريع ذاته.اقتباس 
بأن حرق عثمان للمصاحف لم يكن فيه استبداد من  نوقش ال ليل السابع من المع ول:

 والغلو إياكم الناس، أيها هللا اتقوا): حيث قال ،طالب أبي بن عليعثمان بالرأي ودليل ذلك قول 
 جميعا،  محمد أصحاب منا مإل على إال حرقها ما فوهللا المصاحف، حراق: وقولكم عثمان، في
 خير قراءتي: فيقول الرجل، الرجل يلقى فيها؟ الناس اختلف التي القراءة هذه في تقولون  ما: فقال

                                                           

، والحديث العلم قبل القول والعمل(، كتاب: العلم، باب: 24/ 1( أخرجه البخاري في صحيحه بدون إسناد )1)
(، األلباني: 21/ 1صححه ابن حبان والحاكم واأللباني، وحسنه الكناني، العراقي: تخريج أحاديث اإلحياء )

 (. 11243الجامع الصغير )ص: 
 (.42-41الريسوني: األمة هي األصل )ص:  2))
 (.443(، نقال  عن: عدالن: النظرية العامة )ص: 535( النجار: السياسية الدستورية للدولة اإلسالمية )ص: 3)
 (. 221( الزرقا: شرح القواعد الفقهية )ص: 4)
  (.223( الزرقا: شرح القواعد الفقهية )ص: 5)
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: قال المؤمنين؟ أمير يا الرأي ما: فقلنا بالكفر، شبيه وهذا قراءتك، من أفضل وقراءتي قراءتك، من
 اختالفا، أشد بعدكم من كان اليوم اختلفتم إذا فإنكم واحد، مصحف على الناس أجمع أن أرى  فإني
 .(1)(رأيت ما نعم: فقلنا

 نوقش ال ليل الثامن من وجهين: 
ليس الفصل الجامد بل المرن، يؤكد ذلك  بأن المقصود بمبدأ الفصل وفق مونتسكيو األول:

 األمور التالية:
أن مونتسكيو قد بحث مبدأ الفصل بين السلطات في كتابه روح القوانين، تحت عنوان:  .1

 .(2)دستور إنجلترا، ومن المعلوم أن دستورها يقيم فصال  مرنا  بين السلطات
ية لالنعقاد، كما أقر للثانية أقر مونتسكيو بحق السلطة التنفيذية في دعوة السلطة التشريع .2

 .(3)رقابتها على األولى ومحاسبتها
 .(4)بأن طغيان إحدى السلطات على األخرى عيب في التطبيق ال في المبدأالثان : 

مبدأ الفصل بين السلطات ال يقيم حاجزا  جامدا  حتى يقال بأنه يهدد  بأننوقش ال ليل التاسع: 
 .(5)وحدة الدولة

بإمكانية تفادي هذا التهرب عبر تحديد المسئوليات ووضوحها لكل جهة : العاشرنوقش ال ليل 
  .(2)من الجهات إضافة للعمل الرقابي الذي يلزم كل جهة بواجباتها

بأن هناك كثير من األمور االستقرائية والمبدئية تفرض بقاء هذا  نوقش ال ليل الحا ي عشر:
 .(3)المبدأ، وتحفظ له حيويته وفاعليته في ضبط الحياة السياسية المعاصرة

 بأن المسئولية والمساءلة إنما تكون على مقدار السلطة. نوقش ال ليل الثان  عشر:
 
 

                                                           

 (. 524/ 4( البغوي: شرح السنة )1)
( بحث لعدنان الجليل، بعنوان: مبدأ الفصل بين السلطات وحقيقة أفكار مونتسكيو، منشور ضمن مجلة الحقوق، 2)

 (.122-125العدد: الثاني، )ص: 
( بحث لعدنان الجليل، بعنوان: مبدأ الفصل بين السلطات، منشور ضمن مجلة الحقوق، العدد: الثاني، )ص: 3)

125-122.) 
 (.445النظرية العامة )ص: ( عدالن: 4)
 (.443عدالن: النظرية العامة )ص:  5))
 (.443( عدالن: النظرية العامة )ص: 2)
 (.445-444( عدالن: النظرية العامة )ص: 3)
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 :ال ول الثان مناقشة أ لة 
بأنها تحمل خلطا  بين االجتهاد  :الست الل السلطة التشريعية نوقشت األ لة الت  أصلت

الفردي والجماعي، ففي الوقت الذي كان الفقهاء يقومون باألول، كان الخليفة يقوم بالثاني والذي 
 .(1)يتعلق بسن التشريعات وتحديد النظم التي تضبط حركة المجتمع والسلطة

بأن االستقالل الحاصل للقضاة في  :ل ضائيةنوقشت األ لة الت  أصلت الست الل السلطة ا
االختيار وليس في االختيار من قبل األمة، وهذا االستقالل يغاير مبدأ الفصل، ألن ذلك من حق 

 .(2)الحاكم اختيارا  وعزال ، كما أن له حق مباشرة القضاء
 أسباب الخالف:

 : أسباب الخالف أهم الباحث أنيرى من خالل العرض السابق للقولين ومستنداتهما من األدلة 
اإلمام  شخص بطاعة أصحاب القول األول فسرهافبينما تفسير النصوص اآلمرة بالطاعة:  .1

اإلمام وفق أن المقصود بها طاعة  أصحاب القول الثاني رأى، في كافو وظائف السلطة السياسية
السلطات والصالحيات وبالتالي  يتحدد بعقد األمة، وتتعين بموجبه الذيو النظام الدستوري للدولة 

 يتحدد مجال الطاعة ونطاقها.
بين  في جمعه  أصحاب القول األول يرى فبينما : تكييف التصر ات السياسية للني   .2

أصحاب القول رى التأسي به عبر جمع اإلمام للسلطات من بعده، يجب تو السلطات أمرا  تعبديا  ي
تحكمها و  ،انت تحمل معنى االجتهاد وتلمس المصلحةأن كثيرا  من تصرفاته السياسية ك الثاني

 والمجتمع.الزمان والمكان  خصوصيات
معه على  أصحاب القول األول فبينما تعاملتكييف ع   اإلمامة والنظر    م تضياته:  .3

تشبها  منهيا  عنه،  أصحاب القول األول يراهفبينما تكييف االقتباس عن غير المسلمين: أنه تعبدي 
 انتفاعا  ال مانع منه. أصحاب القول الثاني راهي

 ، تعامل-بحسب ما يرون -ة التاريخية وبالتالي ال يقبل الفصل كونه يتناقض مع البيع .4
 معه على أنه اجتهادي قابل للتقييد والتوزيع والفصل. أصحاب القول الثاني 

المفاسد  من وقوع كثير أصحاب القول األول فبينما قدر ت  ير آثار الفصل يين السلطات: .5
 .ترتب كثير من المصالح عليها أصحاب القول الثاني على عملية التقييد، قدر

                                                           

 (.132مفتي: أركان وضمانات الحكم اإلسالمي )ص:  1))
 (.133مفتي: أركان وضمانات الحكم اإلسالمي )ص:  2))
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أصحاب القول رى فبينما يتكييف العالقة يين السلطات    التجربة السياسية اإلسالمية:  .6
ول تجربة أصحاب القول الثاني أنها أرى حدة السلطة والجمع بين السلطات، يعلى و  قيامها األول
 ريخ تعرف الفصل بين السلطات.في التا
أصحاب القول رى ي فبينمات  ير م ى حاجة األمة لمي أ الفصل    محاربة االستي ا :  .7
ضرورة الحاجة لمثل هذا الفصل  أصحاب القول الثانيرى للخلفاء، ياالكتفاء بالوازع الديني  األول

 لضعف الوازع الديني وكثرة األعباء والوقاية من االستبداد.
 :ر الباحثاختيا

يؤكد الباحث على مرتكزات القول الثاني، والتي ظهرت من خالل تحليل واستنباط أسباب 
 الخالف بين المدرستين.

غير أن أحد تلك المرتكزات يحتاج إلى تحليل أعمق مما ورد في األدلة ومناقشاتها وهو تكييف 
العالقة بين السلطات في التجربة السياسية في التاريخ اإلسالمي، إذ يرى فريق من الفقهاء وقوع 

 الفصل كما ورد وفق نظرية مونتسكيو في هذه التجارب في حين أنكره آخرون.
 يين السلطات    التجربة السياسية التاريخية:تكييف العالقة 

 يمكن تكييف هذه العالقة من خالل تعداد النقاط التالية:
عرفت التجربة السياسية اإلسالمية ثالث وظائف متمايزة هي التشريع والتنفيذ والقضاء  .1

 .(1)على النحو المقرر في الدولة الحديثة
ويتوخاها مبدأ الفصل أصيلة ومتجذرة في التشريع اإلسالمي  إن األهداف التي يتغياها .2

 .(2)الذي يقوم بناؤه التشريعي كله على تقرير الحرية ومحاربة االستبداد
لم يصرح أحد من الفقهاء القدامى بمبدأ الفصل، لكنهم ما فتئوا يؤكدون الضوابط التي  .3

 .(3)تحقق جوهره
لة، لكنه بدأ شيئا  فشيئا  يوزع السلطات يتولى جميع السلطات في الدو  كان الرسول  .4

فكان يرسل لألمصار واليا  وقاضيا  ومقرئا  وفي بعض األحيان كان يجمعها أو يجمع بعضا  منها 

                                                           

 (.213الثالث )ص: ( الطماوي: السلطات 1)
(، الطماوي: السلطات الثالث 459(، عدالن: النظرية العامة )ص: 422( المراكبي: الخالفة اإلسالمية )ص: 2)

 (.222)ص: 
بحث ألبي غدة، بعنوان: مراجعات في الفقه السياسي ضمن بحوث المجلة العلمية للمجلس األوروبي لإلفتاء  3))

 (.459ية العامة )ص: (، نقال  عن: عدالن: النظر 223)ص: 
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، ومرد الجمع الظروف التي اقتضتها (1)والقضاء لشخص واحد، وكان يشجع أصحابه على االجتهاد
 .(2)نشأة الدولة وتغيير نظامها االجتماعي

قاصد التي تغياها استقالل بعض الهيئات مرده إلى ازدحام الوظائف وكثرتها وعدم إن الم .5
 .(3)قدرة مؤسسة الخالفة على القيام بها لوحدها، وهو يغاير مقصد الفصل في التجربة الغربية

إن ما عرفته التجربة السياسية لألمة يتمثل في توزيع السلطة إلى هيئات هي أقرب في  .2
 .(4)تكون بمبدأ الفصل بين السلطات، لكنه كان قائما  على التعاون والوحدةعملها وأشبه ما 

لم تعرف سلطة للتشريع بالمعنى السائد اليوم، حيث كان المرجع في االجتهادات  .3
السلطوية )السياسية والرقابية( التي يختص بها البرلمان في بعض النظم من نصيب السلطة 

والمؤسسة الفقهية مستقلة عن مؤسسة –الفقهاء  ية )القانونية( فكانالتنفيذية، أما االجتهادات التشريع
، وكان الخلفاء يرجعون إليهم كرجوع هارون الرشيد ألبي يوسف في شأن يختصون بها -السلطة

، واألمثلة على ذلك كثيرة، لكن هذه االجتهادات لم االسمالخراج، حيث كتب له كتابا  يحمل هذا 
الخلفاء فقد كان نصيبهم من االجتهاد كغيرهم متى استوفوا شروطه، وهو تأخذ بعدا  سياسيا ، أما 

 .(5)يفعلون ذلك بوصفهم مجتهدين ال خلفاء
نص الفقهاء على دور أهل الحل والعقد في الوظيفة السياسية بدءا  باختيار اإلمام مرورا   .3

ونتائجها، لكن هذه المؤسسة لم بالرقابة عليه وانتهاء بعزله، كما نصوا على إلزام الخليفة بالشورى 
 تكن فاعلة في التجربة اإلسالمية التاريخية.

ن ميزوا بين وظيفتي التنفيذ والقضاء-الفقهاء  .1 أعطوا المؤسسة التنفيذية حق تعيين  -وا 
القضاة وعزلهم وتحديد اختصاصاتهم من حيث الزمان والمكان وموضوع النزاع، لكن هذا الحق لم 

  .(2) أبدا ، بل كان موفورا  بدرجة ال نظير لها في الدولة الحديثةيمس باستقالل القضاة 

                                                           

 (.231( عليان: النظام السياسي في اإلسالم )ص: 1)
-229( بحث لفرناس، بعنوان: التنظيم اإلداري في الدولة اإلسالمية، ضمن بحوث ندوة النظم اإلسالمية )ص: 2)

221.) 
 (.443(، نقال  عن: عدالن: النظرية العامة )ص: 33( الشافعي: العالقة بين السلطات )ص: 3)
 (.222( الطماوي: السلطات الثالث )ص: 4)
 (.221(، الطماوي: السلطات الثالث )ص: 132( السامرائي: النظان السياسي في اإلسالم )ص: 5)
(، منصور: 192(، شرف: نشأة الفكر السياسي وتطوره )ص: 222-211( الطماوي: السلطات الثالث )ص: 2)

 (.51سلطة الدولة من المنظور الشرعي )ص: 
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تم إنشاء ديوان المظالم للضرب على يد الظالمين من ذوي السلطة، والفصل فيما  .19
استعصى من األحكام على القاضي والمحتسب، ولخطرها كان الخلفاء بأنفسهم يتولون أمورها، وفي 

 .(1)أمام القضاة حال مخاصمتهم فإنهم يقفون مع خصومهم
ال ول بع م  اختار البعضلو حتى -لسياس     التاريخ اإلسالم وبعي ًا عن مي ان البحث ا

كثيرًا من الم ررات الف هية الت  يمكن االرتكاز يظهر ،  إن البحث الف ه  -وقوع الفصل  يه
ال ستوري  كا ة األ لة الت  سي ت    ت رير الت يي   عليها    ت رير الفصل يين السلطات
 الت  سي ت هنا. ضاف لأل لة الخاصةتنتصب كأ لة على مشروعية الفصل، وت

كما أن وجو  بعض األ وار للسلطة التنفيذية    عمل كل من السلطتين التشريعية 
وال ضائية ال يضر يوجو  جوهر وح ي ة الفصل يين السلطات، خاصة أن النظم السياسية ال ائمة 

 .(2)ذلك كما سيق ييانهعلى مي أ الفصل ت ر مثل 
كما يجب االتفاق هنا على ضرورة امتثال اإلمام إلرا ة األمة حال اختيارها لمي أ الفصل 

 .[9: املائدة] {بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}: ل ول هللا 
 ويمكن هنا ذكر مجموعة من الضوابط الت  تحكم الفصل يين السلطات، أهمها: 

 قيام الفصل بين السلطات على قيم التعاون والتناصح ال التعارض واالختالف. .1
مراعاته الظروف التي تحيط باألمة حالة اختيار نوعية النظام القائم على مبدأ الفصل  .2

 برلمانيا  أو رئاسيا  أو مجلسيا .
تج البحث المضني عن الوسائل التي يمكن من خاللها تفادي السلبيات التي يمكن أن تن .3

 عن األخذ بهذا المبدأ.
 ثالثًا:  ور مي أ الفصل يين السلطات    التأسيس لت يي  السلطة التنفيذية:

لعل هذا الدور قد اتضح من خالل العرض السابق لجذور المبدأ ومؤيداته التشريعية، لذا 
 أختصر في هذا المقام هذا الدور في النقاط التالية:

 يتبدى ذلك في الوجوه التالية: للح  من طغيان السلطة:وسيلة  .1
إن تجميع السلطة السياسية في يد هيئة واحدة مدعاة لالستبداد، وعدم االكتراث بواجبات  - أ

 فهو مدعاة الستقامتها. على ثالث هيئات هاتوزيععبر  السلطة ومهامها، أما تضييق نطاقها
، ويحصر رع واألمةالسلطة بإرادتي المش استقالل السلطة التشريعية يمكنها من إلزامإن  - ب

 .(1)وظيفة الحاكم ونفوذه في الجانب التنفيذي
                                                           

 (.223(، الطماوي: السلطات الثالث )ص: 193( شرف: نشأة الفكر السياسي وتطوره )ص: 1)
 (.51( السنهوري: فقه الخالفة )ص: 2)
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يجعل كافة الهيئات والمسئولين في السلطة تحت سلطان  السلطة القضائية استقاللإن  - ت
 حالة ثبوت التهم الموجهة.القانون ومطرقته 

يعمل مبدأ الفصل بين السلطات على تمكين حيث  :نظم الرقابة والمساءلة لتعزيز وسيلة .2
السلطة التشريعية من الرقابة على السلطة التنفيذية عبر اللجان البرلمانية الدائمة وتوجيه األسئلة، 
صدار التقارير والتحقيقات واالستجوابات وما يترتب عليها من  ومساءلتها عبر جلسات االستماع وا 

 ة منها.تحريك المسئولية الجنائية أو السياسية والتي قد تنتهي بعزل السلطة وسحب الثق
حيث تقف كل سلطة في وجه األخرى حالة تجاوزها  ضمانة لحسن استعمال السلطة: .3

 .(2)والحريات حقوق وا هدارها أو انتهاكها لل صالحياتها
حيث يحقق توزيع أعباء وظائف السلطة على هيئات  وسيلة لتح يق م اص  السلطة: .4

بها سلطة واحدة، فتعجز عن القيام بمجموعها، خاصة في العصر الحاضر  متعددة، كيال تنوء
حيث كثرت وظائف الدولة، وتعددت مهامها، وتنوعت اختصاصاتها، كما يعد خير تطبيق لمبدأ 
تقسيم العمل، وهو مبدأ هام يقضي بتقسيم العمل إلى عدة أقسام، بحيث يعهد بكل قسم منه إلى 

المهام والمسئوليات التي يتضمنها هذا القسم، كي يتمكنوا من  الخبراء المتخصصين في نوعية
 .(3)أدائها بكفاءة

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                          

( مقال للغنوشي، بعنوان: مبادئ الحكم والسلطة في اإلسالم، منشور على الرابط: 1)
-90A3-4D7B-5CA8-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2321A16C

0AFEDD939FF7. 
 (.213(، الطماوي: السلطات الثالث )ص: 211البدوي: النظم السياسية المعاصرة )ص:  2))
 (.212-211البدوي: النظم السياسية المعاصرة )ص:  3))

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2321A16C-5CA8-4D7B-90A3-0AFEDD939FF7
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2321A16C-5CA8-4D7B-90A3-0AFEDD939FF7
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 المبحث الثان : ترسيخ الحرية والشورى ومحاربة االستي ا 
 أواًل: أصالة الحرية والشورى وبيان  ورهما    ت يي  السلطة التنفيذية:

 التشريع اإلسالم : لسفة أصالة الحرية والشورى     .1
طارها السياسي– الحرية أننص الفقهاء على  في البناء  هي األصل -والشورى فرعها وا 

التشريعي بمختلف لبناته، وتنوع مجاالته، بحيث صار من المقرر عندهم أن الحرية أصل ال يرد 
 .(1)عليها التقييد إال عند الضرورة وحالة المصالح الراجحة

 التالية: وال واع  الم ررات وتجذيرها هذه األصالةومن م ررات الف هاء واألصوليين    تأكي  
 انتسابها إلى ضروري و ، ة الحريةمقصدي، وهي تؤكد (2)قولهم: )الشارع متشوف للحرية( .1
 .(3)المقاصد
، واإلباحة فرع الحرية، وتمنح القاعدة حرية واسعة (4)(اإلباحة األشياء في ألصل)اقولهم:  .2

 .(5)واألعيان والمنافعللفرد واألمة في االنتفاع باألشياء 
، والجواز فرع الحرية، وتمنح هذه (2)(والصحة الجواز والشروط العقود في األصل)قولهم:  .3

 .(3)القاعدة حرية واسعة في مختلف التصرفات العقدية والشرطية
الذمة من الحقوق  وتقرر القاعدة خلو ،فرع الحرية، والبراءة (3)(الذمة براءة األصل) قولهم: .4

 .(1)وااللتزامات
 .(11)وحرية إرادةال تكليف دون ، ومعلوم أنه (19)(التكليف مناط هو العقلقولهم: ) .5

                                                           

(، )ص: 32-31ي، بعنوان: الحرية في اإلسالم، منشور ضمن مجلة إسالمية المعرفة، العدد: )( بحث للريسون1)
11.) 

 (.142/ 1(، الحجوي: الفكر السامي )311( ابن عاشور: مقاصد الشريعة )ص: 2)
 (.319( ابن عاشور: مقاصد الشريعة )ص: 3)
  (.52نظائر )ص: (، ابن نجيم: األشباه وال29( السيوطي: األشباه والنظائر )ص: 4)
 (.313/ 2( الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها )5)
 (.315/ 2( الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها )2)
 (.315/ 2( الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها )3)
  (.213/ 1( السبكي: األشباه والنظائر )3)
  (.433تيمية: المسودة في أصول الفقه )ص: (، آل 522/ 1( الخطيب البغدادي: الفقيه والمتفقه )1)
 (. 134( الغزالي: المستصفى )ص: 19)
(، بحث لرحيل غرابية، بعنوان: مسألة الحرية، منشور 123( ابن عاشور: أصول النظام االجتماعي )ص: 11)

 (.14(، )ص: 32-31ضمن مجلة إسالمية المعرفة، العدد: )
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ومن ثم  واسع الحرية، اإلنسانخلق تنصيصهم على أسبقية الحرية على التكليف، حيث  .2
 .(1)والشرائع التكاليفتتابعت عليه 

    التأسيس لت يي  السلطة التنفيذية: والشورى   ور الحرية .2
 يتبدى هذا الدور من خالل بيان أمور أربعة:

 .في التشريع اإلسالمي على السلطة سمو الحرية األول:
 ضمانات االتساق وعدم التعارض بين الحرية والسلطة.الثان : 
 مدى حق السلطة في تقييد الحقوق والحريات. الثالث:
 مدى رعاية الحقوق والحريات حال التعارض بين الحرية والسلطة. الرابع:

 اإلسالم : سمو الحرية على السلطة    التشريع -أ 
 ، وتتبدى حاكميتهما من خالل النقاطعلى السلطة تين حاكمتينكقيم الحرية والشورى تنتصب 

 :-والتي تكشف في طياتها عن دورهما في تقييد السلطة– التالية
كان دور  فإذا، ذاته التشريع أساسها ومنشؤها والجماعي منها الفردي :والحرياتإن الحقوق  .1

 .(2)أحد أهم وظائفها يتجسد في حماية تلك الحقوق والحرياتالسلطة إنفاذ التشريع دل ذلك على أن 
 كله ومرجع ذلك ،كطريق وحيد إلنشاء السلطة، وممارستها وتحديد وظائفها الحريةتنتصب  .2

 ، وبيان ذلك في النقاط التالية:رى إلى قاعدة الشو 
 وَالَّذِينَ}: إلنشاء السلطة، قال  وحيدا   طريقا   األمة اختيارنص الفقهاء على تعيين  -أ 

، ويترتب على ذلك إبطال شرعية (3)[15: الشورى] {بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا
 .-بمعنى التعيين ال الترشيح-السلطة بطرق التغلب والتملك واالستخالف 

نص الفقهاء على تعيين الشورى طريقا  وحيدا  في عملية صنع القرار واتخاذه، فأوجبوها  -ب 
 لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا}: قال ابتداء عبر وجوب طلب رأي األمة وانتهاء عبر اإللزام بنتيجتها، 

 .(4)[995: عمران آل] {الْأَمْرِ فِي وَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلِكَ مِنْ لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ

                                                           

 (.122)ص: ( ابن عاشور: أصول النظام االجتماعي 1)
 (. 141( الكيالني: القيود الواردة على السلطة )ص: 2)
(، الجويني: غياث األمم )ص: 21(، الماوردي: األحكام السلطانية )ص: 223/ 5( الجصاص: أحكام القرآن )3)

54.) 
/ 1) (،  الخازن: لباب التأويل419/ 1(، الرازي: مفاتيح الغيب )143/ 4( ابن عاشور: التحرير والتنوير )4)

312 .) 
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ومناصحتها ابتداء مراقبتها  سبيل األمة في تحقيق فوقيتها على السلطة عبر الحرية إن .3
من  ة السلطةحماي تعمل الحرية عملها في وبالتاليومساءلتها ومحاسبتها أو عزلها انتهاء، 

 االستبداد والفساد والتعسف والظلم.
وأظهر ما يتبدى ذلك في المقاصد الحرية ومسارها،  إطارصد السلطة عن ال تخرج مقا .4
 : التالية
ووظائفهما في الحياة والتي تتمثل بالخالفة في  اأداء مهامهممن  وأفرادها األمة تمكين -أ 

 .(1)بادة بمعناها الشامل الواسعاألرض وحسن عمارتها والع
من اكتساب الحقوق ومباشرتها وفي مقدمتها حرية اختيار المعتقد  وأفرادها األمةتمكين  -ب 

 وممارسة العبادة، وحرية الفكر والرأي.
  .(2)اعليهحماية الحرية ومقاومة من يهددها أو يعتدي  -ج 

ويعده من أكبر  يبطل التشريع اإلسالمي كل تدبير سلطوي ينتقص من الحرية ويهدرها .5
 : ، أهمهاومرد هذا البطالن إلى أمور ،(3)أنواع الظلم

 أسبقية الحرية في الوجود واألولوية على السلطة.  -أ 
باإلبطال على يعود أصالة مقصديتها وتبعية مقصدية السلطة، والمقصود تبعا  يجب أن ال  -ب 

 أصله على الفرع يعود أو بمشروع، ليس ما المشروع ينتج أن محال) ، إذالمقصود أصالة
 .(4)(بالنقض

الحق في ثبوت الحقوق والحريات الفردية والعامة بالنصوص التشريعية، كون الشرع منشأ  -ج 
 اإلسالم.

 ليس حق السلطة أولى من حق الفرد في ممارسة الحقوق. -د 
، (5)(التصرفات في معتبرة المقاصد) لما كانتإذ  ،الشارع في إيجاد الحريةمناقضة مقصد  -ه 

 في فعمله ناقضها؛ ما وكل ناقض الشريعة، فقد له؛ شرعت ما غير) هافي ابتغى من كلفإن 
 .(2)باطل( المناقضة

                                                           

 (.33-32: الذريعة إلى مكارم الشريعة )ص: الراغب األصفهاني( انظر المقاصد الثالثة في: 1)
(،  )ص: 32-31( بحث لرحيل غرابية، بعنوان: مسألة الحرية ، منشور ضمن مجلة إسالمية المعرفة، العدد: )2)

111-111.) 
 (.311( ابن عاشور: مقاصد الشريعة )ص: 3)
 (. 439/ 2( الشاطبي: الموافقات )4)
  (.222/ 2الشاطبي: الموافقات )( 5)
  (.23-23/ 3الشاطبي: الموافقات )( 2)
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أعظم واجبات السلطة و  أوجبمن  ومنع االعتداء عليهما الحقوق والحريات حمايةكون  -و 
 .(1)هالمقصد وجود ا  هدم عليها عتداء السلطةالتشريع اإلسالمي فيكون ا ها في مقاصد

عزائم ال تعتريها الرخص وكونها )كون هاتين القيمتين من باب الكلي ال الجزئي،  -ز 
(، ما يعني أن ال تعروها مخصصات خطاب الوضع وحدوده التي تحيط الخطاب الجزئيت وعموما

 .(2)ة(العام لألمالخروج عليها هو الخروج على النظام )
 ضمانات اتساق السلطة والحرية وع م تعارضهما: -ب 

ضمن اإلسالم تشريعه السياسي مجموعة من الضمانات التي تحول دون حدوث التعارض بين 
 السلطة والحرية أهمها ما يلي:

 صدور التشريع السياسي وتشريع الحقوق والحريات من معين واحد. .1
تمام عبوديته وتسهيل اتفاق الغايات والمقاصد لكل  .2 منهما، حيث شرعا معا  لتكريم اإلنسان وا 

 خالفته وتمكينه من حقوقه.
بناء شخصية الفرد عبر بناء روحه وعقله وجسده وفق قواعد التشريع، لتنضبط حريته  .3

الفردية، وبناء منظومة معرفية وقيمية في المجتمع تؤسس لثقافة عامة غالبة تضبط اتجاهات 
 .(3)ته، لضبط الحرية الجماعيةالمجتمع وسلوكيا

 م ى حق السلطة    ت يي  الح وق والحريات:  -ج 
خالل الموازنة بين حق الفرد أو الجماعة في  بعض التعارض بين السلطة والحريةينشأ قد 

ال فإن، اإلشكال هذايوجب حل  األمر الذي، التصرف وحق السلطة في رعاية المصالح العامة  وا 
طالق التصرف للسلطة يؤول إلى هدر الحقوق  الجماعةأو  إطالق التصرف للفرد يؤول للفوضى، وا 

 والحريات.
أباح المشرع حق تقييد الحقوق والحريات للسلطة كونها نائبة عن األمة في رعاية الصالح 

 العام، وترتكز فلسفة التقييد إلى مقررات تشريعية عدة أهمها:

                                                           

(،  )ص: 32-31( بحث لرحيل غرابية، بعنوان: مسألة الحرية ، منشور ضمن مجلة إسالمية المعرفة، العدد: )1)
 (.192يني: النظريات الفقهية )ص: (، الدر 141(، الكيالني: القيود الواردة على السلطة )ص: 111

بحث البن بية، بعنوان: االجتهاد بتحقيق المناط، منشور على الرابط: ( 2)
http://www.binbayyah.net/portal/research/1148. 

(،  )ص: 32-31ور ضمن مجلة إسالمية المعرفة، العدد: )( بحث لرحيل غرابية، بعنوان: مسألة الحرية، منش3)
 (، باختصار وتصرف.194-193

http://www.binbayyah.net/portal/research/1148
http://www.binbayyah.net/portal/research/1148
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مناشئ الحقوق ومصادرها، وكانت األحكام إذ لما كانت األحكام التشريعية غائية الح وق:  .1
معللة بمصالح العباد، دل ذلك على أن الحق إنما شرع لغاية أو مصلحة، وبناء على هذه الغائية 

 يحرم التعسف في استعماله، أو استعماله بما يضر الغير.
لمال، ويشمل وجوه الحياة المتعلقة بحفظ الدين والنفس والنسل والعقل واالتكا ل االجتماع :  .2

ويستند هذا التكافل إلى قواعد خلقية وتشريعية، كالرحمة، واألخوة، والمودة، والتناصر، والتعاون 
على البر والتقوى، حيث تلتصق هذه القواعد بالمصلحة التي يتغياها الحق وال تتجرد عنه، وتتنزل 

 مقتضياتها على كل تصرف.
ويقيد بموجبه الفرد ويمنع من  مة(:التضامن الما ي )وأثره يتوجه لحماية المصلحة العا .3

التصرف في حقه المشروع إذا نشأ عنه ضرر بالمجتمع يغلب على الظن وقوعه، ويرجع هذا المنع 
أو التقييد إلى المعنى االجتماعي في الحق المبني على مبدأ التعاون، ومثاله نزع الملكية الخاصة 

 المستحكم.للمصلحة العامة إذا تعينت طريقا  لذلك حالة الضرر 
: وأكثر ما يظهر في التضامن الما ي االجتماع  )وأثره يتوجه لحماية المصلحة الخاصة( .4

 حق الملكية، ومثاله: إجبار المالك على اإلذن باالرتفاق لغيره إذا لم يتضرر بذلك.
: حيث تقتضي هذه الخالفة التقيد بما رسمه المشرع من حدود وما االستخالف    األرض .5

وا م مَّا َجَعَلك ْم م ْسَتْخَلف يَن   يه {: م، وعليه يفهم قوله شرعه من أحكا  [.3]الحديد:  }َوَأْنف   
: حيث قرر الفقهاء أن )التصرف في المباح الوسطية )االعت ال    التصرف    الح وق( .6

قد يكون مذموما  ال من جهة أصل المباح، ألنه مأذون فيه، بل من جهة انحرافه عن التوسط 
 .(1)ال(واالعتد

ويمثل لهذه الفلسفة في التقييد بمنع االحتكار إذا أضر بالمجتمع، كتطبيق على تقييد الحقوق 
االقتصادية، حيث أرجع الفقهاء التحريم والمنع في االحتكار إلى تجرده من العدل وتحقق الظلم 

وال  ،يث عنهفيه، وهذا الظلم هو بتعبير آخر: إسقاط المعنى االجتماعي اإلنساني الذي تم الحد
ي تصر األمر هنا على هذا المثال إذ إن الضرر العام الذي ع ل معناه من تحريم االحتكار يجعل 
الحكم عامًا كلما تح  ت علته    كا ة الح وق الفر ية والجماعية الت  يساء  يها االستعمال 

 .(2)سواء أكانت سياسية أم اقتصا ية أم اجتماعية
 
 

                                                           

 (، باختصار.253-211( الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده )ص: 1)
 (، باختصار.332-334( الدريني: خصائص التشريع اإلسالمي )ص: 2)
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 والحريات حال التعارض يين الحرية والسلطة.م ى رعاية الح وق  -  
إذا كان المشرع  قد أعطى السلطة حق تقييد الحقوق والحريات لكنه في الوقت ذاته لم يطلق 
يدها في ذلك لتؤول تلك السلطة إلى هدر الحقوق والحريات، لذا وضع مجموعة كبيرة من الضوابط 

 البينة التي تضبط هذا التعارض، وهي:
، أو عند تفويت يغلب على الظن وقوعه محقق واقع أوضرر  إليه إال عندأن ال يلجأ  .1

 روعي مفسدتان تع ارض إ ذا)و ،(1)(المحظورات تبيح الضرورات) مصلحة محققة غير متوهمة إذ
را أعظمهما ر   .(3)(للتوهم عبرة ال)و ،(2)(أخفهما بارتكاب ض 
 على التصرف)إذ  ،وآثاره ن تكون المصلحة المتوخاة منه راجحة عند النظر في مآلهأ .2
 ، (5)(الغير ملك في يتصرف أن ألحد يجوز ال) ، والقاعدة أنه(4) (بالمصلحة منوط الرعية
يشترط أن تشمل المسلمين أو جماعة عظيمة  بلأن ال تكون المصلحة المتوخاة خاصة،  .3

 .(2)(العام الضرر لدفع الخاص الضرر يتحمل) أنه ذلك، من الناس
 .(3)(العلة مع يدور الحكم، ألن )الظروف التي استدعته أن يزول فور زوال

 .(3)(بقدرها يتقدر للضرورة جاز ما) ه، ألنأن يقتصر على قدر االحتياج فال يتوسع في .4
 .(1)(بمثله يزال ال الضرر) ، إذن ال يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى أ .5
مناقضة  التعسف، كون أن يكون المقصد منه تحقيق العدالة، فال يتعسف في استعماله .2

 ناقض الشريعة، فقد له؛ شرعت ما غير الشريعة تكاليف في ابتغى من )كلو، (19)مقصد الشارعل
 .(11)باطل( المناقضة في فعمله ناقضها؛ ما وكل

                                                           

  (.142/ 4( القرافي: الفروق )1)
 (. 52: قواعد الفقه )ص: ( البركتي2)
 (. 139/ 1( الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها )3)
 (. 391( الزرقا: شرح القواعد الفقهية )ص: 4)
  (.119( البركتي: قواعد الفقه )ص: 5)
 (. 113( الزرقا: شرح القواعد الفقهية )ص: 2)
  (.211/ 1( القرافي: أنواء الفروق )3)
 (. 154( السيوطي: األشباه والنظائر )ص: 3)
 (. 33( البركتي: قواعد الفقه )ص: 1)
 (.131( الدريني: النظريات الفقهية )ص: 19)
  (.23-23/ 3الشاطبي: الموافقات )( 11)
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أن يسوى بين النظراء في المرتبة الواحدة فال يقيد حق ويهمل آخر قد تلبس بنفس  .3
 المسوغات التي توجب في حقه التقييد. 

 .(1)التعويض العادل إن كان له وجه .3
 ثانيًا: محاربة االستي ا     التشريع اإلسالم :

 موقف التشريع اإلسالم  من االستي ا : .1
على  ئي، حيث عملعداموقف اليمكن تلخيص موقف التشريع اإلسالمي من االستبداد بال

 هدمه وقلع جذوره من خالل التشريعات التالية:
}وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ :  دل على ذلك قولهتحريم االستئثار بالحكم:  -أ 

 [.99]الزخرف: مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ{ 
ع حريته في إسناد السلطة على فرعون استئثاره بالحكم وسلبه المجتم حمل وجه ال اللة: 

 .(2)لمن شاء، وجعلها ملكا  له وحقا  خاصا  به، له مالكيتها وحق التصرف فيها وحده
}لَا يَنَالُ عَهْدِي  : دل على ذلك قولهتحريم إسنا  السلطة إلى المستي ين الظلمة:  -ب 

 [.930]البقرة: الظَّالِمِنيَ{ 
 .(3)الظالم المستبد ومنع العقد لهفي اآلية داللة على منع والية وجه ال اللة: 

 على لسان شعيب  دل عليه قوله تحريم ممارسة الته ي  والبطش بحق المخالفين:  -ج 
 [.52]األعراف:  }وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا{لقومه: 

 مأل مدينالتهديد والوعيد الذي يمارسه  على لسان نبيه شعيب  أنكر هللا  ال اللة:وجه 
 .(4)بالمؤمنين بهوسادتها 

 دل على ذلك:  تحريم طاعة المستي  ومماألته: -  

                                                           

-192: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده )ص: (، الدريني32-23( الزحيلي: نظرية الضرورة )ص: 1)
(، بحث لبوزيان، بعنوان: مقصد حفظ نظام األمة، مقاربة مقاصدية، منشور على الرابط: 115

g/index.php?option=com_k2&view=item&id=129:maksahttp://almuslimalmuaser.or
2oma-el-hefz-d. 

 (. 323( السعدي: تيسير الكريم الرحمن )ص: 2)
  (.32-35/ 1( الجصاص: أحكام القرآن )3)
 (. 241/ 3( القرطبي: أحكام القرآن )4)

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=129:maksad-hefz-el-2oma
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=129:maksad-hefz-el-2oma
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وَلَا ( الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ 999}وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفنِيَ ): على لسان صالح  قول هللا  .1

 [.991 - 999]الشعراء:  ({993يُصْلِحُونَ )
في هاتين اآليتين عن طاعة المأل الجائرين، الميالين إلى الفساد  نهى هللا وجه ال اللة: 

 .(1)والشر
 أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ { }وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ: قول هللا  .2

 [.991]هود: 
حذرت اآلية من مماألة الظالمين والسكون إليهم بالمحبة والمؤانسة، وجعلت جزاء  وجه ال اللة:

 .(2)ذلك العقاب في اآلخرة
 دل على ذلك:  وجوب م اومة االستي ا  وتحريم السكوت عليه: -ه 
 [.15]الشورى: }وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ{  :قوله  -أ 

المؤمنين مادحا  بأنهم ال يترددون في االنتصار ألنفسهم كلما  وصف هللا  وجه ال اللة:
، ولما كان االستبداد من أبرز صوره وأخطرها دخل في معنى اآلية فيكون (3)تجدد لهم بغي

 االنتصار من المستبدين وذلك بإسقاط شرعيتهم والوقوف في وجههم.المؤمنون مأمورين ب
وا }لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُ: قوله  -ب 

 [.75، 75]املائدة:  ({75فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ )( كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ 75يَعْتَدُونَ )
عباده المؤمنين من الوقوع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من السكوت  يحذر هللا  وجه ال اللة:

، المنكرات السياسية فيما يشمله كونه شر االستبداد على المنكر، وعدم النهي عنه، والمنكر يشمل
 .(4)لة على تحريم السكوت عليهفتكون اآلية دا

مَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ }فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِ: قوله  -ج 

]هود:  ({997( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ )992مُجْرِمِنيَ )وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا 

992 ،997.] 

                                                           

 (. 2212/ 5(، قطب: في ظالل القرآن )33/ 3( الماتريدي: تأويالت أهل السنة )1)
  (.331/ 4( الجصاص: أحكام القرآن )2)
  (.114-113/ 25( ابن عاشور: التحرير والتنوير )3)
  (.23/ 4( رشيد رضا: المنار )4)
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مما وقعت فيه األقوام السابقة من  في هذه اآليات تحذير وتنبيه ألمة محمد وجه ال اللة: 
 .(1)ر ودفعهالفساد في األرض، كما فيها تحريض على تغيير المنك عنالسكوت 

 .[905: النساء] {ظُلِمَ مَنْ إِلَّا الْقَوْلِ مِنَ بِالسُّوءِ الْجَهْرَ اللَّهُ يُحِبُّ لَا} :قوله  -د 
 –تبين اآلية أن اإلخبار بظلم الظالم والدعاء عليه واالنتصار منه مراد  وجه ال اللة:

 . (2)محبوب له
إن الناس إذا رأوا ظالما،  لم يأخذوا على ي يه أوشك أن يعمهم هللا » : قول النبي -ه 

 .(3)«بع اب منه
في الحديث دعوة لمنع الظلم بمختلف صنوفه، وتحذير عظيم للساكت على هذا  وجه ال اللة:

، وفيه أن الخوف (4)الظلم، فيكون المعين عليه والراضي به أكثر ولوغا  في اإلثم وأشد في العقاب
 . (5)الظلمة والتهيب منهم إذا جاز في حق الفرد فإنه ال يجوز البتة في حق األمةمن 
قال:  ، عن النبي دل على ذلك حديث الحاكم عن جابر تشريف محارب االستي ا :  -و 
 . (2)«سي  الشه اء حمزة ين عي  المطلب، ورجل قال إلى إمام جائر  أمره ونهاه   تله»

أمته في هذا الحديث كرامة من يقف في وجه الحاكم المستبد،   أعلم النبي وجه ال اللة:
 .(3)حيث مدح مخاطرته بنفسه وهي أنفس ما يملك

}مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى حاكيا  قول فرعون:  دل على ذلك قول هللا  تجريم االستي ا  بالرأي: -ز 

 [.35]غافر:  وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ{
في هذه اآلية على فرعون حيث رأى في النصح له افتياتا   أو  حمل هللا وجه ال اللة: 

 .(3)مشاركة له في نفوذه وسلطانه
 مناقشة االست الل يبعض النصوص الت  توهم يتشريع االستي ا : .2

 :أصنافويمكن تقسيم هذه النصوص إلى 

                                                           

 (. 214/ 3( ابن عطية: المحرر الوجيز )1)
  (.239/ 3( الجصاص: أحكام القرآن )2)
  (، وقال: حسن صحيح.3953برقم: ) (، أبواب:، باب: ومن سورة المائدة،252/ 5( أخرجه الترمذي في سننه )3)
  (.311/ 2( المناوي: فيض القدير )4)
 (.59-41( العبد الكريم: تفكيك االستبداد )ص: 5)
 ( وصححه.215/ 3( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )2)
 (.121/ 4( المناوي: فيض القدير )3)
 (.3939/ 5( قطب: في ظالل القرآن )3)
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 األول: النصوص اآلمرة بالطاعة: الصنف
 }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ{: فمن الكتاب يتم االستدالل بقوله 

 [.95]النساء: 

، قال: ومن السنة يتم االستشهاد بنصوص كثيرة أهمها حديث البخاري عن أنس بن مالك 
ن استعمل عليكم عي  حبش ، كأن رأسه زبيبةاسمعوا »: قال رسول هللا   .(1)«وأطيعوا، وا 

 مناقشة االست الل يهذه النصوص:
 يمكن مناقشة االستدالل بهذه النصوص من خالل النقاط التالية:

إن هناك لبسا  في االستنباط من هذه النصوص، سببه إغفال اإلحاطة بالسياق التاريخي  .1
النصوص خاطبت مجتمعا  )قريش( ال يعرف اإلمارة فضال  السياسي الذي قيلت فيه، حيث إن هذه 

، وفي ذلك يقول اإلمام الشافعي في رسالته: )كلَّ من كان حْول مكة من العرب (2)عن الطاعة لها
ي  بعُضها بعضا طاعة  اإلمارة، فلما دانت لرسول هللا 

لم يكن يعرف إمارة، وكانت تأن ف أن ُيْعط 
يعوا أولي األمر الذين أ مَّر هم رسول بالطاعة، لم تكن ترى ذلك ي ص لح لغير رسول هللا، فُأم روا أن ُيط 

 .(3)هللا، ال طاعة  مطلقة، بل طاعة مستثناة، فيما لهم وعليهم(
قصدت األحاديث التي مثلت بالعبد الحبشي تقرير مبدأ المساواة في مجتمع عاش في ظل  .2

الحقوق والواجبات، ومن ضمن األولى حق طبقية مطبقة، فأرادت النصوص تأكيد المساواة في 
الطاعة لشريحة من المسلمين عاشت كطبقة من العبيد في الجاهلية إذا تولوا شئون المسلمين، 

 . (4)باختيار األمة وعقدها
قصدت النصوص التشريعية السابقة تقرير الطاعة ال لسلطة مستبدة بل لجهة تم إقرار  .3

 ا.شرعيتها باختيار األمة وعقدها ورضاه
إن االستنباط من النصوص التشريعية السابقة بعيدا  عن مثيالتها ومكمالتها من نصوص  .4

 ظان ظن إنالتشريع ومقاصده وقيمه ومناهجه يقود إلى التعارض بينها والتناقض، يقول ابن بطال: 
 وردت قد: وقال غيره، أو سلطان بأمر هللا معصية على أقدم لمن حجة هذه النصوص فى أن

 .(5)تتضاد أن يجوز ال النصوص أن وذلك خطئ ا، ظن فقد األمر لوالة والطاعة بالسمع األخبار

                                                           

 (. 3142(، كتاب: األحكام، باب: السمع والطاعة لإلمام، برقم: )22/ 1( أخرجه البخاري في صحيحه )1)
 (.134-133( المطيري: تحرير اإلنسان )ص: 2)
 (. 39/ 1( اإلمام الشافعي: الرسالة )3)
 (.134(، المطيري: تحرير اإلنسان )ص: 129/ 2( ابن رجب: جامع العلوم والحكم )4)
 (، باختصار يسير.214/ 3ل: شرح صحيح البخارى )( ابن بطا5)
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إن النصوص التي جاء فيها تقرير الطاعة جاء فيها تقرير الحريات السياسية، ومن أمثلة  .5
 ذلك:
على السمع والطاعة في المنشط  بايعنا رسول هللا »عن عبادة بن الصامت، قال:  -أ 

والمكره، وأن ال ننازع األمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ال نخاف في هللا لومة 
 .(1)«الئم
 يما استطعت »على السمع والطاعة، فلقنني:  عن جرير بن عبد هللا، قال: بايعت النبي  -ب 

 .(2)«والنصح لكل مسلم
 بع م منازعة والة األمور: الثان : النصوص اآلمرة الصنف

على السمع  بايعنا رسول هللا »ومن أمثلتها حديث البخاري عن عبادة بن الصامت، قال: 
وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ال  وأن ال ننازع األمر أهله،والطاعة في المنشط والمكره، 

 .(3)«نخاف في هللا لومة الئم
 مناقشة االست الل يهذا النص:

 مناقشة االستدالل بهذا النص وأضرابه من خالل النقاط التالية:يمكن 
إن الحديث السابق مسوق في تشريع الحرية وتقرير الشورى وتأكيد عقدية اإلمامة،  .1

 .(4)فاالستدالل به لتشريع االستبداد وتقييد الحرية السياسية خروج به عن سياقه ومنطقه
}وَأَمْرُهُمْ شُورَى : هم المؤمنون كما قال إن عدم المنازعة مخصوصة بأهل األمر، وأهله  .2

فال يجوز ألي كان أن يفتئت على األمة فيما تختص به، كما أنه ال يحل  ،(5)[15]الشورى: بَيْنَهُمْ{ 
)من بايع رجال  :لبعض األمة أن تنازع من اختارته طواعية، ومما يؤكد هذا المنحى قول عمر 

 .(2)يبايع هو وال الذي بايعه لغرة أن يقتال(من غير مشورة من المسلمين فال 
إن الحديث يؤكد أن شأن اإلمارة ليس المنازعة والتغلب والتوارث، بل الشورى والشورى  .3
 .(3)فحسب

                                                           

  (.3111(، كتاب: األحكام، باب: كيف يبايع الناس اإلمام، برقم: )33/ 1( أخرجه  البخاري )1)
 (.3294(، كتاب: األحكام، باب: كيف يبايع الناس اإلمام، برقم: )33/ 1( أخرجه البخاري في صحيحه )2)
  (.3111(، كتاب: األحكام، باب: كيف يبايع الناس اإلمام، برقم: )33/ 1( أخرجه البخاري في صحيحه )3)
 (.39( العبد الكريم: تفكيك االستبداد )ص: 4)
 (. 231/ 23( ابن عبد البر: التمهيد )5)
 (.133( المطيري: تحرير اإلنسان )ص: 2)
 (.133( المطيري: تحرير اإلنسان )ص: 3)
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السكوت على  -نصب اإلمام باالختيار حال-لمنازعة ألهله ال تعني كذلك إن عدم ا .4
وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما »االستبداد والفساد والظلم والتعسف، لذا ورد في نص البيعة ذاتها: 

 «.كنا، ال نخاف في هللا لومة الئم
 الثالث: النصوص اآلمرة يلزوم السلطان: الصنف

من كره من أميره شيئا »، قال: ومن أمثلتها حديث البخاري عن ابن عباس، عن النبي 
 .(1)« ليصير،  إنه من خرج من السلطان شيرا مات ميتة جاهلية

 مناقشة االست الل يهذا النص:
 يمكن مناقشة االستدالل بهذا النص وأضرابه من خالل النقاط التالية:

إن المقصود بهذا اللزوم لزوم السلطان المعبر عن األمة، أو األمة المتمثلة بالسلطان، لذا  .1
 .(2)«من  ارق الجماعة شيرا  مات، إال مات ميتة جاهلية»ورد في الروايات األخرى: 

إن الخطاب التشريعي في هذه األحاديث إنما يتوجه لألفراد ال مجموع األمة، ذلك أن كراهة  .2
سقط حق الطاعة إذ ال ضابط لها، أما إذا امتدت إلى مجموع األمة فإنها تفقد السلطة اآلحاد ال ت

من خرج من »، وفي ذلك ورد في بعض الروايات: (3)شرعيتها، إذ شرعيتها رهينة رضا األمة
الطاعة، و ارق الجماعة  مات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، 

أو ينصر عصبة،   تل،   تلة جاهلية، ومن خرج على أمت ، يضرب يرها أو ي عو إلى عصبة، 
 .(4)«و اجرها، وال يتحاشى من مؤمنها، وال يف  لذي عه  عه ه،  ليس من  ولست منه

 الرابع: النصوص اآلمرة بالصير على الحكام وتصر اتهم: الصنف
من رأى من أميره »: ومن أمثلتها حديث مسلم عن ابن عباس، يرويه، قال: قال رسول هللا 

إنها ستكون بع ي أثرة »: ، وحديثه عن عبد هللا، قال: قال رسول هللا (5)«شيئا يكرهه  ليصير
تؤ ون الحق الذي »، قالوا: يا رسول هللا، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: «وأمور تنكرونها

                                                           

، «سترون بعدي أمورا تنكرونها: »(، كتاب: الفتن، باب: قول النبي 43/ 1( أخرجه البخاري في صحيحه )1)
 (. 3953برقم: )

، «سترون بعدي أمورا تنكرونها: »(، كتاب: الفتن، باب: قول النبي 43/ 1( أخرجه البخاري في صحيحه )2)
 (.3954برقم: )

 (.213-212( المطيري: تحرير اإلنسان )ص: 3)
(، من 1343(، كتاب: اإلمارة، باب: األمر بلزوم الجماعة، برقم: )1432/ 3( أخرجه مسلم في صحيحه )4)

 .حديث أبي هريرة 
 (.1341(، كتاب: اإلمارة، باب: األمر بلزوم الجماعة، برقم: )1433/ 3( أخرجه مسلم في صحيحه )5)
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تسمع »: : قال رسول هللا ، وحديثه عن حذيفة بن اليمان قال(1)«عليكم، وتسألون هللا الذي لكم
ن ضرب ظهرك، وأخذ مالك،  اسمع وأطع  .(2)«وتطيع لألمير، وا 

 مناقشة االست الل يهذه النصوص:
 يمكن مناقشة االستدالل بهذا النص وأضرابه من خالل النقاط التالية:

إن االستدالل باألحاديث على تشريع االستبداد عبر نفي الحرج عن األمة إذا لم تحمل  .1
الوالي على ترك ظلمه يتعارض مع كليات التشريع وقيمه ومقاصده التي تقرر دفع الجور ومنع 

 .(3)الظلم ومشروعية المدافعة والتي سبق طرف منها من قبل
إن الحق الذي على األمة يشمل فيما يشمله وقوفها في وجه السلطات التي افتاتت عليها  .2

تنصحه وتقومه فيشمله وقوفها في وجه كل ظالم فوليت الحكم بغير مشورتها، كما يشمل فيما 
وتعزله بحسب المصلحة، وهذا القيام على السلطة وحكامها بالتقويم والتصحيح هو ما يجب الصبر 

ا }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَ: عليه، وهذا التوجيه لألحاديث نظير قوله 

[ قال: 253، إذ روى الترمذي في تفسيرها عن أبي بكر الصديق، أنه ]ص:[909]املائدة: اهْتَدَيْتُمْ{ 

}يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم{ يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه اآلية 

ني سمعت رسول هللا [909]املائدة:  ظالما،  لم يأخذوا على ي يه إن الناس إذا رأوا »يقول:  ، وا 
 .(4)«أوشك أن يعمهم هللا بع اب منه

المطلوب في هذا الحديث هو سؤال للثواب على تلك المدافعة والمجاهدة  إن سؤال هللا  .3
 وتغيير المنكرات السياسية، وليس معناه السكوت إزاء االستبداد.

كونها تعبير عن طبيعة السلطة من حيث  إن ما تحدثت عنه النصوص السابقة األثرة ذاتها .4
المنكرات السياسية والمالية التي جاءت النصوص زرافات هي سلطة، وليس لتسويغ السكوت على 

، يؤكد (5)ووحدانا  في إنكارها وتجريمها ومطالبة األمة تغييرها وتقويمها ومحاسبة المسئولين عنها
ما من »قال:  ن مسعود، أن رسول هللا هذا المنحى نصوص أخرى كحديث مسلم عن عبد هللا ب

                                                           

باب: األمر بالوفاء ببيعة األول فاألول، برقم: (، كتاب: اإلمارة، 1432/ 3( أخرجه مسلم في صحيحه )1)
(1343.) 

  (.1343(، كتاب: اإلمارة، باب: األمر بلزوم الجماعة، برقم: )1432/ 3( أخرجه مسلم في صحيحه )2)
 (.25-24( العبد الكريم: تفكيك االستبداد )ص: 3)
(، 3953سورة المائدة، برقم: ) (، أبواب: تفسير القرآن، باب: ومن252/ 5( أخرجه الترمذي في صحيحه )4)

  وقال: حسن صحيح.
 (.21-23(، العبد الكريم: تفكيك االستبداد )ص: 213-214( المطيري: تحرير اإلنسان )ص: 5)
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ني  بعثه هللا    أمة قيل  إال كان له من أمته حواريون، وأصحاب يأخذون بسنته وي ت ون 
بأمره، ثم إنها تخلف من بع هم خلوف ي ولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون،  من 

جاه هم ب لبه  هو مؤمن، جاه هم يي ه  هو مؤمن، ومن جاه هم يلسانه  هو مؤمن، ومن 
 .(1)«وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خر ل

:  إن حديث حذيفة يتعارض مع نصوص متكاثرة تؤكد شرعية المدافعة عن المال كقوله .5
 ضاء.والجمع بينهما ممكن بحمل األولى على ما ثبت بالق ،(2)«من قتل  ون ماله  هو شهي »

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.59(، كتاب: اإليمان، باب: كون النهي عن المنكر من اإليمان، برقم: )21/ 1( أخرجه مسلم في صحيحه )1)
(، كتاب: اإليمان، باب: الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير 124/ 1( أخرجه مسلم في صحيحه )2)

 .(، من حديث عبد هللا بن عمرو 141حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه، برقم: )



-86- 
 

 الع الة والمساواة ومحاربة الفسا المبحث الثالث: تح يق 
 أواًل: أصالة الع الة والمساواة وبيان  ورهما    ت يي  السلطة التنفيذية:

 التشريع اإلسالم :  لسفة أصالة الع الة والمساواة    - أ
ويرجع هذا ، والمساواة فرعها وأحد قيمها الراسخة، قيم في التشريع اإلسالميتمثل العدالة قيمة ال

 إلى األمور التالية: لهما المبوأ
}لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ  :قول هللا  تمثل العدالة غاية شرائع الوحي كافة، دل على ذلك .1

 .(1)[39]احلديد:  وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ{

}وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا  :شريعي كله، دل على ذلك قول هللا البناء الت ى العدالةيقوم عل .2

 .(2)[999]األنعام: وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ{ 
أدلة التشريع كافة، كالقياس ورفع الحرج، وسد الذرائع، واالستصالح،  ى العدالةترجع إل .3

 واالستحسان وغيرها.
مقاصد التشريع الخمسة: حفظ الدين، والنفس والنسل، والعقل، والمال،  العدالة تدور حول .4

 برتبها الثالثة: الضرورات، والحاجيات، والتحسينيات.
، األمر الذي على أن الخطاب التشريعي إذا توجه للذكور دخل فيه النساء ن و األصولي نص .5

 .(3)يؤكد أصالة المساواة
على أن األصل في تصرفاته األصوليين  تنصيصكذلك  -أي: المساواة–ومما يؤكدها  .2

 .(4) شرعيتها لألمة إال إذا دل دليل على انفراده وتخصصه به التشريعية 
على أن القائل بالمساواة في فرع من الفقهاء  تنصيصكذلك  -أي: المساواة–ومما يؤكدها  .3

 .(5)منها الفروع أو جزئي من الجزئيات ال يطالب بالدليل، بل يكتفى منه بانعدام المانع
  ور الع الة والمساواة    التأسيس لت يي  السلطة التنفيذية: .2

 :ثالثةيتبدى هذا الدور من خالل بيان أمور 
 العدالة والمساواة على السلطة في التشريع اإلسالمي.سمو  األول:

                                                           

 (. 252/ 4( الخازن: لباب التأويل )1)
 (.314/ 2( الواحدي: التفسير الوسيط )2)
 (. 42/ 2(، ابن قدامة: روضة الناظر )31/ 3حكام )(، ابن حزم: اإل35ابن العربي: المحصول )ص:  3))
 (.532/ 1(، ابن قدامة: روضة الناظر )255/ 4(، الزركشي: البحر المحيط )419/ 2( الشاطبي: الموافقات )4)
 (.153(، نفسه: أصول النظام االجتماعي )ص: 339( ابن عاشور: مقاصد الشريعة )ص: 5)



-87- 
 

 .لطة التنفيذية في تقييد المساواةمدى حق السالثان : 
 .مدى رعاية الحقوق والحريات حال تقييد المساواة الثالث:

 :اإلسالم     التشريع على السلطة الع الة والمساواةسمو  - أ
 ، وتتبدى حاكميتهما من خالل النقاطعلى السلطة تين حاكمتينكقيم والمساواة تنتصب العدالة

 :-والتي تكشف في طياتها عن دورهما في تقييد السلطة– التالية
السلطة التشريعية على وجب ت، قيمة دستورية وسياسية عليا ملزمةنفسها كتفرض العدالة  .1

وبرامج وخطط تتوالها السلطة التنفيذية، ونصوص دستورية ملزمة، تحويلها إلى تشريعات 
 وضمانات ونظم حماية قضائية تتوالها السلطة القضائية.

 .(1)والمساواة إلى ظلمفوضى، العدالة دون تحول الطاعة إلى استبداد، والحرية إلى  تحول .2
ضبط التعارض بين تعمل على عتداء على الحريات والحقوق، و ا  كل تؤسس العدالة لمنع .3

 عبرالسلطة والحرية ضمن حدود ضيقة وضرورية ومؤقتة، وضبط العالقة بين األمة والسلطة 
 تحديد وظائف الثانية دون االفتئات على حيوية األولى وفاعليتها.

احتكار الثروة،  االقتصاديفي إطارها  احتكار السلطة، و إطارها السياسيفي تمنع العدالة  .4
 التهميش والحرمان والفقر واإلقصاء.كل صنوف  االجتماعيفي إطارها  و

تمكين األمة بمختلف أفرادها ومكوناتها من  وهي تقتضيشرع اإلسالم العدالة السياسية،  .5
وتعيين الحكام والهيئات، وغيرها من قضايا األمة، المشاركة السياسية الفاعلة في اتخاذ القرارات، 

ومرد هذه العدالة إلى قاعدة الشئون المشتركة في التشريع، والقاضية بأن كل فئة يشترك أصحابها 
 أمر كان إذا، يقول القرطبي: )(2)في األمر أو المصلحة والمفسدة ال بد من الرجوع إليهم فيها

 .(3)(ذلك في للتشاور -اإلمامأي: – جمعهم وضره نفعه يشملهم
بما  إدارة شئون الحكموهي تقتضي التزام السلطة ب شرع اإلسالم العدالة والمساواة القانونية، .2

 وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ}: ، قال ال يتجاوز المساواة بين أفراد األمة أو مكوناتها

 .(4)[95: النساء] {بَصِريًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعِمَّا اللَّهَ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ

                                                           

( بحث لتلوت، بعنوان: الضروريات بين الزيادة والحصر ومتطلبات العصر، منشور على الرابط: 1)
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=780:daroriat

.  
 (.24 -13( الريسوني: الشورى في معركة البناء )ص: 2)
 (.329/ 12( القرطبي: الجامع ألحكام القرآن )3)
  (.121/ 2( اإلمام الشافعي: أحكام القرآن )4)

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=780:daroriat
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=780:daroriat
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تسوية النزاعات التي قد تنشب بين  فيشرع اإلسالم العدالة االنتقالية، عبر األمر بالتزامها  .3
 مِنَ طَائِفَتَانِ وَإِنْ}: لضمان عدم العودة لتلك الخالفات من جديد، قال  مكوناتهشرائح المجتمع أو 

 فَاءَتْ فَإِنْ اللَّهِ أَمْرِ إِلَى تَفِيءَ حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَغَتْ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِنيَ

  .(1)[5: احلجرات] ({5) الْمُقْسِطِنيَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا
بمجموعة من شرع اإلسالم العدالة االقتصادية حيث اعترف بملكية الفرد، لكنه أحاطها  .3

التشريعات التي من شأنها أن تضمن حركة المال ودورانه، وأن ال يكون حكرا  على األغنياء دون 
 وَابْنِ وَالْمَسَاكنِيِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ أَفَاءَ مَا}: الفقراء، قال 

يثمر احتكار  ، ما يمنع بدوره كل تدبير سلطوي [7: احلشر]{  مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءِ بَيْنَ دُولَةً يَكُونَ لَا كَيْ السَّبِيلِ
 .(2)الثروة وال يعمل على توزيعها

والتي من شأنها  (3)شرع اإلسالم مجموعة من التشريعات التي تحقق العدالة االجتماعية .1
شباع حاجاته األساسية والقضاء على مشكلة الفقر والحرمان والقهر والعمل  الوفاء بحقوق اإلنسان وا 

وتشترك في إقامة هذه التشريعات  على تحقيق التكافل والتضامن وتوليد الشعور باإلنصاف،
 : هاوأهم ورعايتها األمة وسلطتها على حد سواء،

اب لصنوف العمل والمكافأة في فرصها بين البشر، دون فرض حيث أمر بفتح الب العمل، - أ
عمل بعينه طالما أنه في إطار االستخالف النافع في األرض، كما أمر بسد الباب أمام البواعث 

 هُوَ}: قال التي تحول دون هذه االندفاعة نحو العمل الجاد، كالتوسل، واحتقار بعض األعمال، 

 .[99: امللك] {رِزْقِهِ مِنْ وَكُلُوا مَنَاكِبِهَا فِي فَامْشُوا ذَلُولًا الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي
حيث أوجب نفقة صاحب الفضل من المال على ضعفة األقارب  التضامن األسري، - ب

كالنساء واألطفال والهرمين من الرجال، والعجزة، ومن حيل بينهم وبين العمل، أو من ال يكفيه 

                                                           

 (. 192/ 23(، الرازي:  مفاتيح الغيب )212/ 1( اإلمام الشافعي: أحكام القرآن )1)
(، قطب: في 111(، ابن عاشور: أصول النظام االجتماعي )ص: 35/ 23( ابن عاشور: التحرير والتنوير )2)

  (.3525-3524/ 2ظالل القرآن )
( انظر بيان مفهوم العدالة االجتماعية الذي اعتمده الباحث في التأصيل ألبعاد هذا المفهوم ومعالمه في مقال 3)

 م مدقق، منشور على الرابط:العدالة االجتماعية: من شعار مبهم إلى مفهو إلبراهيم العيسوي، بعنوان: 
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=01102012&id=b54bad65

7f7945cbbcab-ae1b-4920-e462-. 

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=01102012&id=b54bad65-e462-4920-ae1b-7f7945cbbcab
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=01102012&id=b54bad65-e462-4920-ae1b-7f7945cbbcab
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: اإلسراء] {حَقَّهُ الْقُرْبَى ذَا وَآتِ}: مصدر رزقه الذين ال يملكون ما يشبع حاجاتهم األساسية، قال 

32]. 

 وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَبِذِي إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ}: حيث أوصى بالجار، قال  التضامن المجتمع ، - ت

، وجعل لكل فرد في المجتمع الحق في تحصيل [12: النساء] {الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْقُرْبَى ذِي وَالْجَارِ وَالْمَسَاكنِيِ
: كفايته من مطالب الحياة األساسية من طعام وشراب وملبس ومسكن، له ولمن يعوله، قال 

 .»(1) هللا ذمة منهم يرئْت      جائع امرؤ  يهم أصبح َعْرَصة   أهل   َأيُّما»
حيث فرض في األموال العشر في العسل والمنتجات الحيوانية والعشر  الزكاة والص قات، - ث

أو نصفه من الحاصالت الزراعية والمستغالت، والخمس في الغنائم والفيء والخراج والكنوز 
والثروات المعدنية وربع العشر في النفود ونحوها في الثروات الحيوانية، وأناط هذه المسئولية 

 أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرِهِ مِنْ كُلُوا} ، وقال:[901: التوبة] {بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ نْمِ خُذْ} :بالسلطة، قال 

 الْقُرْبَى وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ شَيْءٍ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّمَا وَاعْلَمُوا} ، وقال:[909: األنعام]{ حَصَادِهِ يَوْمَ حَقَّهُ وَآتُوا

 وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ أَفَاءَ مَا} ، وقال:[09: األنفال] {السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسَاكنِيِ وَالْيَتَامَى

، وفي الوقت نفسه فتح الباب على مصراعيه أمام [7: احلشر] {السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسَاكِنيِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى

 وَلَا خُلَّةٌ وَلَا فِيهِ بَيْعٌ لَا يَوْمٌ يَأْتِيَ أَنْ قَبْلِ مِنْ رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}: الصدقات االختيارية، قال 

 إال عمله ان طع اإلنسان مات إذا»: ، ومن أهمها الوقف، الذي قال فيه [390: البقرة]{ شَفَاعَةٌ
 .(3)(2)«جارية ص قة: ثالث من

ومن مقتضيات العدالة االجتماعية منع الجور من األجيال الحاضرة على األجيال  .13
 ،(4)على الفاتحين عن توزيع سواد العراق القادمة، واستنادا  لهذا المنطق التشريعي امتنع عمر 

ويقاس عليه المنع من تحميل األجيال القادمة كلفة التلوث البيئي أو تحمل أعباء الدين العام أو 
 إهدار الموارد الطبيعية.

                                                           

 ، وصحح إسناده أحمد شاكر في تخريجه. ( من حديث ابن عمر 433/ 4( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )1)
(، من حديث أبي هريرة 1332(، أبواب: األحكام، باب: في الوقف، برقم: )252/ 3( أخرجه الترمذي في سننه )2)

.وقال: حسن صحيح ، 
( باختصار، 132-31الفقر وكيف عالجها اإلسالم )ص: ( انظر التشريعات السابقة في: القرضاوي: مشكلة 3)

 (.22-21(، عمارة: اإلسالم واألمن االجتماعي )ص: 231 -253وانظر أيضا : الباقر: اقتصادنا )ص: 
 (.12339( برقم: )513/ 2( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )4)
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أدنى يتسم  ا  العدالة االجتماعية العدالة في األجور والتي تتضمن حدومن مقتضيات  .14
الذين أغلقوا عليهم الجار  باإلنسانية، وحدا  أعلى يتسم بالمعقولية، دل على األول حديث الثالثة

، ودل على الثاني أن تنصيص الفقهاء (1)حيث دل الحديث على إنصاف العمال وتوفيتهم أجورهم
 إني: )على أن اإلنفاق من خزينة الدولة مرده المصلحة ال التشهي واألثرة، وفي ذلك يقول عمر 

ياكم نفسي أنزلت  غنيا كان ومن}: قال وتعالى تبارك هللا فإن اليتيم والي بمنزلة المال هذا من وا 

 .(2)([2: النساء] {باملعروف فليأكل فقريا كان ومن فليستعفف
، ويحرم التمييز بكافة صوره: (3)يماثل اإلسالم بين البشر في القيمة وأصل الخلقة والكرامة .15

 خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا}: ، قال (4)التمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الرأي، أو الدين

 .[91: احلجرات] {خَبِريٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْثَى ذَكَرٍ مِنْ
 ثالثة أمور تتعلق بالمساواة:على  اآلية هذه يؤكد الخطاب التشريعي في وجه ال اللة: 

أن أصل الخلقة يتساوى فيه البشر بمجموعهم: الذكور واإلناث، البيض والسود، العرب  األول:
 والعجم، والحكام والمحكومون.

أن تفريق البشر إلى قبائل وشعوب لم يكن الغرض منه التفاضل بل التعارف والتآلف  الثان :
 والتواصل.

يد للتفاضل إنما يكون بالتقوى، والتقوى ال تنتج آثارا  قانونية في هذا أن الميزان الوح الثالث:
 . (5)السياق

 والمساواة والمتعل ة بأوجه الع الة-واستنا ًا لل واع  والم ررات الف هية الساب ة 
 من  يه نت صي يه أو  انيبطل التشريع اإلسالم  كل ت يير سلطوي ته ر  -امو ضاءاته
ومرد هذا البطالن إلى ، (6))كل تصرف ت اع  عن تحصيل م صو ه  هو باطل( إذ، أطرا هما

 : ، أهمهاأمور

                                                           

(، من 3425ب: حديث الغار، برقم: )(، كتاب: أحاديث األنبياء، با132/ 4( أخرجه البخاري في صحيحه )1)
 (. 333/ 2، وانظر وجه الداللة في: ابن بطال: شرح صحيح البخارى )حديث ابن عمر 

 (. 42( أبو يوسف: الخراج )ص: 2)
 (.125-124( جرادات: النظرية السياسية في اإلسالم )ص: 3)
 (.31( محسوب: نشأة نظام الحكم الشوري )ص: 4)
 (.521/ 3الحديث )( دروزة: التفسير 5)
 (.143/ 2( ابن عبد السالم: قواعد األحكام في مصالح األنام )2)
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يعود باإلبطال على ا وتبعية مقصدية السلطة، والمقصود تبعا  يجب أن ال مأصالة مقصديته .1
 أصله على الفرع يعود أو بمشروع، ليس ما المشروع ينتج أن محال) إذ ،(1)المقصود أصالة

 .(2)(بالنقض
، (4)(التصرفات في معتبرة المقاصد) كانت ، فإذا(3)في إيجاد العدالة مناقضة مقصد الشارع .2
 في فعمله ناقضها؛ ما وكل ناقض الشريعة، فقد له؛ شرعت ما غير) هافي ابتغى من كلفإن 

 .(5)باطل( المناقضة
عزائم ال تعتريها الرخص وكونها )كون هاتين القيمتين من باب الكلي ال الجزئي،  .3
(، ما يعني أن ال تعروها مخصصات خطاب الوضع وحدوده التي تحيط الخطاب الجزئيت وعموما

  .(2)ة(الخروج عليها هو الخروج على النظام العام لألم)
 م ى حق السلطة التنفيذية    ت يي  المساواة: -ب 

 منهما(.)إلغاء التماثل أو تضيي ه    تعيين حق أو واجب أو التمكين وأعني بتقييد المساواة: 
)العوارض الت  إذا تح  ت وموانع المساواة بشكل عام كما عرفها محمد الطاهر بن عاشور: 

ت تض  إلغاء حكم المساواة لظهور مصلحة راجحة    ذلك اإللغاء، أو لظهور مفس ة عن  إجراء 
   .(3)المساواة(

 وقسمها إلى أربعة أنواع أو مجاالت:
وهي ما كان المانع فيها مستندا  إلى الجبلة والخلقة، ومثل لها  النوع األول: الموانع الجيلية:

بمنع مساواة المرأة بالرجل فيما تقصر عنه بموجب أصل الخلقة كاإلمامة الكبرى، وقيادة الجيش، 
 وألحق بهذا النوع منع مساواة الرجل للمرأة في النفقة، النسجام التكسب مع أصل جبلة الرجل.

                                                           

(،  )ص: 32-31( بحث لرحيل غرابية، بعنوان: مسألة الحرية ، منشور ضمن مجلة إسالمية المعرفة، العدد: )1)
 (.141(، الكيالني: القيود الواردة على السلطة )ص: 111

 (. 439/ 2( الشاطبي: الموافقات )2)
(،  )ص: 32-31( بحث لرحيل غرابية، بعنوان: مسألة الحرية ، منشور ضمن مجلة إسالمية المعرفة، العدد: )3)

 (.141(، الكيالني: القيود الواردة على السلطة )ص: 111
  (.222/ 2الشاطبي: الموافقات )( 4)
  (.23-23/ 3الشاطبي: الموافقات )( 5)
 هاد بتحقيق المناط، منشور على الرابط:بحث البن بية، بعنوان: االجت( 2)

http://www.binbayyah.net/portal/research/1148. 
 (.331( ابن عاشور: مقاصد الشريعة )ص: 3)

http://www.binbayyah.net/portal/research/1148
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وهي ما كان المانع فيها مستندا  إلى الشرع، ومثل لها بمنع  التشريعية: النوع الثان : الموانع
 مساواة المرأة للرجل في إباحة التعدد لتعارض هذه اإلباحة مع قاعدة حفظ األنساب.

وهي ما كان المانع فيها مستندا  إلى عادات المجتمع  النوع الثالث: الموانع االجتماعية:
 والمعاني الحافظة لصالحه، ومثل لها بمنع مساواة الجاهل للعالم في التصدي لشئون األمة.

وهي ما كان المانع فيها مستندا  إلى سياسة الدولة، ومثل لها  النوع الرابع: الموانع السياسية:
 .(1)بتفضيل المؤلفة قلوبهم في العطاءات
 -يختلف فيها اآلراء الفقهية قدبعيدا  عن بعض األمثلة التي –والمالحظ من العرض السابق 

وحظ السلطة ، أن نطاق التقييد محدود جدا ، يقتضيه الشرع إما اقتضاء للفطرة أو المصلحة العامة
إلى المشرع  منه أكثر ضيقا  كون تقييد المساواة في تعيين الحقوق والواجبات والتمكين منهما مرده

نفسه ال السلطة في حين ينحصر دور السلطة في تعيين الموانع السياسية واالجتماعية والتي 
 السياسية. وأالفقهية سواء يتوجب ردها في القيود العامة إلى المجالس الشورية في الدولة 

 م ى رعاية الح وق والحريات حال ت يي  المساواة:  -ج 
حق تقييد المساواة في تعيين الحقوق والتمكين منهما فإنه  إذا كان المشرع  قد أعطى السلطة

 في الوقت نفسه وضع مجموعة من القواعد والضوابط التي تحكم عملية التقييد.
 وقبل بيان هذه الضوابط تجدر اإلشارة إلى قاعدتين هامتين:

المساواة هي األصل في تعيين الحقوق والواجبات والتمكين منها، وما يتخلف عن هذه  .1
 القاعدة استثناء ال يقاس عليه.

 يقصد المشرع من إعمال المساواة أو إلغائها تحقيق العدالة. .2
 ضوابط ت يي  المساواة    التشريع اإلسالم :أهم 
 إ ذا) ، ذلك أنهال تشرع المانعية إال عند غلبة المفسدة ورجحانها على إعمال المساواة .1
را أعظمهما روعي مفسدتان تع ارض ر   .(2)(أخفهما بارتكاب ض 
 .(3)(للتوهم عبرة ال)، إذ وت المانع، وغلبة الظن على وقوعهال تشرع المانعية إال عند ثب .2
إذ  ،العدالة ويغلب عند النظر في مآل التقييد وقوع المصلحة وتحققها التقييد أن يحقق .3

 .(4) (بالمصلحة منوط الرعية على التصرف)

                                                           

 (.151-154)ص: (، نفسه: أصول النظام االجتماعي 332-333( ابن عاشور: مقاصد الشريعة )ص: 1)
 (. 52( البركتي: قواعد الفقه )ص: 2)
 (. 139/ 1( الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها )3)
 (. 391( الزرقا: شرح القواعد الفقهية )ص: 4)
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لذا ، (1)(العلة مع يدور الحكمألن )أن يزول التقييد فور زوال الظروف التي استدعته،  .4
 عن إعطاء األقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري.  امتنع عمر 

 ألنو  ،على قدر االحتياج فال يتوسع فيه، ألن األصل فيه المنع والتحريم التقييد أن يقتصر .5
 .(2)(بقدرها يتقدر للضرورة جاز ما)

 .(3)أن ال يكون لدفع المفسدة الذي تستدعي التقييد طريقا  آخر .2
 ثالثًا: محاربة الفسا     التشريع اإلسالم :

 صور الفسا  وأشكاله: .1
ال يمكن حصر تلك المظاهر واألشكال في عدد معين الختالفها وتنوعها بحسب الزمان 

 والمكان، لكن أهمها:
تقيد بقانون العمل وأصوله، ومثالها: خل لصالح فرد أو جماعة، دون التدوتعني:  الواسطة: -أ 

 عائلية أو حزبية. لدوافعتعيين شخص غير كفء 
دون  -كحزب أو عائلة أو منطقة–تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة وتعني:  المحسوبية: -ب 

، في الوقت الذي تهأو عائل هحزبالمسئول عن خطأ جسيم لقرينه في وجه حق، ومثالها: تغاضي 
 في االنتماء على خطأ أقل جسامة. يخالفهآخر  ا  يسائل فيه موظف

تفضيل جهة على أخرى بغير حق مقابل الحصول على مصالح معينة، وتعني:  المحاباة:  -ج 
ومثالها: قيام موظف بإنجاز معاملة لموظف أعلى متخطيا  آخرين في نفس المعاملة، مقابل التوسط 

 دائرة أخرى.له بترقية أو نقل ل
االستفادة من السلطة للحصول على مصلحة خاصة، ومثاله: وتعني: االستغالل الوظيف :  -  

 قيام نائب بتشييد منشأة على أرض استصدر فيها مرسوما لبناء حديقة ألهالي منطقة معينة مثال .
اختالس الموظف العمومي لصالحه أو صالح فرد أو جهة وتعني:  اختالس المال العام: -ه 

ق العمد ما عهد إليه شيئا مما يختص بالسلطة، ومثاله: الحصول على أرض من السلطة بطري
 بتزوير وثائق.

                                                           

  (.211/ 1( القرافي: أنواء الفروق )1)
 (. 154( السيوطي: األشباه والنظائر )ص: 2)
-192(، الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده )ص: 32-23( الزحيلي: نظرية الضرورة )ص: 3)

115.) 
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القيام بعمل مخالف للقانون أو ترك عمل موافق له، نظير منفعة شخصية، وتعني:  الرشوة: -و 
ف ومثالها: قيام شركة بدفع مبلغ من المال للسلطة المشرفة على عطاءات المناقصات والتنفيذ بهد

 التأثير على العملية التنافسية بين الشركات المتقدمة. 
استغالل المقدرات المالية للسلطة ألغراض خاصة، ومثاله: إعفاء فرد أو  إه ار المال العام: -ز 

جهة من ضريبة دون وجه حق، ومثاله أيضا : استعمال أجهزة ومعدات ووسائل النقل ألغراض ال 
 .(1)تتعلق بالعمل

 اإلسالم  من الفسا :موقف التشريع  .2
يحرم التشريع اإلسالمي كافة صور الفساد ويجرمها كونها تتعارض مع نصوص التشريع 

 ومقاصده، ومما دل على هذا التحريم والتجريم بشكل عام أدلة متعددة، أهمها:
 [.37]األنفال: أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ{  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا :قول هللا 

عباده المؤمنين في هذه اآلية من كل معصية خفية، وسماها خيانة،  حذر هللا وجه ال اللة: 
 .(2)ويدخل في هذا السياق كافة صور الفساد باعتبارها أشكال وصور للخيانة والمعاصي

 الفسا  وأشكاله  ه  على النحو التال :وأما األ لة التفصيلية على تحريم صور 
رضي هللا -حديث البخاري عن عائشة مما  ل على تحريم الواسطة والمحسوبية والمحاباة: 

؟ ، أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول هللا -عنها
: فكلمه أسامة، فقال رسول هللا   فقالوا: ومن يجترئ عليه إال أسامة بن زيد، حب رسول هللا

إنما أهلك الذين قيلكم، أنهم كانوا إذا »، ثم قام فاختطب، ثم قال: «أتشفع    ح  من ح و  هللا»
ذا سرق  يهم الضعيف أقاموا عليه الح ، وايم هللا لو أن  اطمة  سرق  يهم الشريف تركوه، وا 

 .(3)«ينت محم  سرقت ل طعت ي ها
 الحديث على أمور:دل وجه ال اللة: 

 حرمة الواسطة، حيث أنكر على أسامة تدخله إلعفاء تلك المرأة من الحد.  األول:
 محاباتهم للشرف. ث أنكر على بني إسرائيل في خطبتهحرمة المحاباة، حي الثان :

                                                           

 (.22-29( عبير مصلح: النزاهة والشفافية والمساءلة )ص: 1)
  (.322/ 1ابن عاشور: التحرير والتنوير ) 2))
(، من 3435(، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: حديث الغار، برقم: )135/ 4( أخرجه البخاري في صحيحه )3)

 .-رضي هللا عنها-عائشة  حديث
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 .(1)حرمة المحسوبية، حيث بين حرمة التغاضي عن الخطأ ولو صدر من ابنة اإلمام الثالث:
حديث البخاري عن أبي حميد الساعدي، قال: ومما  ل على حرمة استغالل النفوذ الوظيف : 

رجال على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا  استعمل رسول هللا 
 هال جلست    ييت أييك وأمك، حتى تأتيك ه يتك إن »: مالكم وهذا هدية. فقال رسول هللا 

أما بع ،  إن  أستعمل الرجل منكم على ، ثم خطبنا، فحمد هللا وأثنى عليه، ثم قال: " « قاكنت صا
العمل مما والن  هللا،  يأت   ي ول: هذا مالكم وهذا ه ية أه يت ل ، أ ال جلس    ييت أييه 

امة، وأمه حتى تأتيه ه يته، وهللا ال يأخذ أح  منكم شيئا بغير ح ه إال ل   هللا يحمله يوم ال ي
ثم رفع يده   ألعر ن أح ا منكم ل   هللا يحمل بعيرا له رغاء، أو ب رة لها خوار، أو شاة تيعر "

 .(2)بصر عيني وسمع أذني «اللهم هل يلغت»حتى رئي بياض إبطه، يقول: 
دل الحديث على حرمة االنتفاع بالنفوذ سواء بالهدية أو غيرها، ذلك أن هذه وجه ال اللة: 

 .(3)إال بسبب الوالية ذاتها، فيكون االستئثار بهذا المال أو غيره دونهم سحتالهدية لم تكن 
حديث مسلم عن عدي بن عميرة الكندي، قال: ومما  ل على حرمة اختالس المال العام: 

من استعملناه منكم على عمل،  كتمنا مخيطا،  ما  وقه كان غلوال »يقول:  سمعت رسول هللا 
ال: فقام إليه رجل أسود من األنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول هللا، ، ق«يأت  به يوم ال يامة

وأنا أقوله اآلن، من »قال: سمعتك تقول: كذا وكذا، قال:  «وما لك؟»اقبل عني عملك، قال: 
 .(4)«استعملناه منكم على عمل،  ليجئ ب ليله وكثيره،  ما أوت  منه أخذ، وما نه  عنه انتهى

الحديث على حرمة أخذ الموظف إال من يعطى من السلطة، وسمى ما دل وجه ال اللة: 
 .(5)يأخذه بغير ذلك اختالسا  أو غلوال  محرما  

 لعن رسول هللا »حديث الترمذي عن عبد هللا بن عمرو قال: ومما  ل على حرمة الرشوة: 
 .(2)«الراشي والمرتشي

                                                           

(، 34/ 3(، العراقي: طرح التثريب )243/ 2(، ابن دقيق العيد: إحكام األحكام )133/ 4الصنعاني: التنوير ) 1))
 (. 153/ 3الشوكاني: نيل األوطار )

 (.2131(، كتاب: الحيل، باب: احتيال العامل ليهدى له، برقم: )23/ 1أخرجه البخاري في صحيحه ) 2))
 (. 333/ 3بن بطال: شرح صحيح البخارى )ا 3))
  (.1333(، كتاب: اإلمارة، باب: تحريم هدايا العمال، برقم: )1425/ 3أخرجه مسلم في صحيحه ) 4))
 (. 113/ 4(، الشوكاني: نيل األوطار )33/ 19( الصنعاني: التنوير )5)
في الراشي والمرتشي، وقال: حسن (، أبواب: األحكام، باب: ما جاء 215/ 3( أخرجه الترمذي في سننه )2)

  صحيح.
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ن الكبائر، حيث حرم صاحبها من دل الحديث على حرمة الرشوة وعدها كبيرة موجه ال اللة: 
مظان الرحمة، حتى إن بعض العلماء جعلوا هذا الحديث مستند إجماع الفقهاء في تحريم الرشوة، 

 . (1)ذلك أن اللعن يقتضي إبعاد من وقعت عليه عن مظان الرحمة
حديث ابن ماجه عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا ومما  ل على حرمة إه ار المال العام: 

 :«(2)«ال ضرر وال ضرار. 
دل الحديث على حرمة إهداء المال العام، كون هذا اإلهدار فرع الضرر وجه ال اللة: 

 .(3)واإلتالف الذي نهت عنه النصوص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(،  السيوطي: شرح سنن ابن 33/ 2(، نفسه: التيسير بشرح الجامع الصغير )223/ 5( المناوي: فيض القدير )1)
 (. 123ماجه )ص: 

 (، والحديث صححه األرنؤوط لغيره. 2341(، برقم: )432/ 3( أخرجه ابن ماجه في سننه )2)
 (. 3152/ 3يح )( القاري: مرقاة المفات3)
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 تقييد السلطة التنفيذيةوسائل وضمانات 

 وسائل ت يي  السلطة التنفيذية    التشريعالمبحث األول: 
 اإلسالم 

ضمانات ت يي  السلطة التنفيذية    التشريع  المبحث الثان :
 اإلسالم 
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المبحث األول: وسائل ت يي  السلطة التنفيذية    التشريع 
 اإلسالم 

 ت يي  السلطة يإرا ة المشرع:وسائل أواًل: 
سبق في الفصل الثاني التأصيل اإلجمالي لتقييد السلطة التنفيذية بالتشريع اإلسالمي،  لذا 

، عبر الحديث عن مقاصد التشريع وقيمه ومناهجه، كقيود واردة سأختار التفصيل في هذه المحطة
 على السلطة.

 ت يي  السلطة التنفيذية بم اص  التشريع: .1
، ولما كان التشريع (1)المدارس اإلسالمية على تعليل أحكام التشريع بمصالح العبادأجمعت 

السياسي أرحب التشريعات المبنية على تلك المصالح، فهذا يجعله أكثرها التصاقا  بمقاصد 
 .(2)التشريع
ذا أحكام ا تنطوي على مقاصد؛ ومقاصد تنطوي  -كما يقول عالل الفاسي-شريع تكان ال وا 
، كما أن مقاصده بال شك تنطوي على مقاصد -وهي فرعه–أحكامه السياسية ، فإن(3)أحكامعلى 

تثمر فضاء واسعا  من األحكام والتدابير المتعلقة بتصرفات السلطة التنفيذية في مختلف وظائفها 
ث أو والبواع األفعالالسياسية واالقتصادية والمالية واالجتماعية والعسكرية واألمنية، سواء من حيث 

 ابط لتصرفاتها.و ، تتجسد جميعها كقيود على السلطة وضالتقديم والتأخير
ومعرفة هذه المقاصد بقدر ما تمثل تقييدا  وضبطا  للسلطة التنفيذية، بقدر ما تفتح لها آفاقا  
وأبوابا  لمصالح غير متناهية، وبقدر ما تمثل ضمانة لعدم الخروج عن الوحي إلى الهوى يقول 

 فال ومكامنه، خفاياه على يطلع ولم بمحاسنه، يحط لم من الشرع ضبط عن ينسل نماالجويني: )إ
 .(4)الشرع( وضع في منها خيرا أو أللفاها الشريعة، عن بحث ولو إال سابق مكرمة إلى يسبق

                                                           

(، الريسوني: نظرية المقاصد )ص: 1/ 2(، الشاطبي: الموافقات )123-152/ 3( الزركشي: البحر المحيط )1)
(، بحث للقراري، بعنوان: الموقف العقدي من تعليل االحكام الشرعية عند الظاهرية، منشور على الرابط: 291

115397.htm-86-http://islamtoday.net/bohooth/artshow.  
(، )ص: 193( بحث لعطية، بعنوان: نحو تفعيل مقاصد الشريعة، منشور في مجلة المسلم المعاصر، العدد: )2)

143.) 
 (.3)ص:  ( الفاسي: مقاصد الشريعة ومكارمها3)
  (.221الجويني: غياث األمم )ص: ( 4)

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-115397.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-115397.htm
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هذا التقييد من خالل المقاصد الخمسة الشهيرة: حفظ الدين، والنفس،  وقد بحث فقهاؤنا
 .(1)والنسل، والعقل، والمال برتبها الثالثة: الضرورية، والحاجية، والتحسينية

 موضوعة وقد أجملها فقهاء السياسة الشرعية في نطاقي الدين الدنيا، يقول الماوردي: )اإلمامة
بيان مقاصد  :، ويبدو واضحا  أن مراده بقوله(2)الدنيا( وسياسة الدين حراسة في النبوة لخالفة

د بها حراسة الدين وسياسة اإلمامة ال تعريفها فحسب، دل على ذلك لفظ: )موضوعة( أي: مقصو 
 فات السلطة:وأظهر من بين وجه االرتباط بين مقاصد التشريع ومراعاة روحه وبين تصر الدنيا، 

 الجويني في غياثه. 
، وتقييد السلطة به، فقرر أن على اإلمام النظر نحو حفظ ال ين لجويني في مقصدفقد أطنب ا

 أصل الدين بأمرين:
 الزائغين(. شبهات ودفع المؤمنين، على الوسع بأقصى الدين )حفظ األول:
 .(3)المبين( الحق التزام إلى والكافرين، الجاحدين )دعاء الثان :

 .(4)اإلسالم( دون غيره في ظاهرا شعارا منها كان وناط نظره نحو فروعه ب )ما
، لذا أجمل فيها تحت (5) التبعية( سبيل على والمقاصد األخرى في نظر الجويني )مرعية

 ، ضمنه وغيره الحديث عنها.(بالدنيا المتعلقة األمور في اإلمام نظر)عنوان: 
 وقحط وأزم آفة قدرت وتقييد السلطة به يقرر الجويني أنه )إن حفظ النفسفبالنسبة لمقصد 

 فالوجه الحاجات، مبالغ على الزكوات أقدار معه تزيد األسعار في رخاء تقدير عارضه وجدب،
 بذل مع اتفق فإن السنة، في عليهم، هللا افترض ما أداء على الحسنة، بالموعظة الخلق استحثاث
 االعتناء يجعل أن اإلمام على فحق بحاجاتهم، الزكوات تف لم محتاجون  فقراء ذلك في المجهود

 .(2)ضر( في المسلمين فقراء من فقير تضرر تعدل ال بحذافيرها فالدنيا باله، في أمر أهم من بهم
 الشرائط الزمان في أشكل وتقييد السلطة به يقرر الجويني أنه )إذا حفظ النسلوبالنسبة لمقصد 

 فال الشريعة، تفاصيل في معتبر بشرط يخل أنه نكاحا يحاول من كل يأمن ولم النكاح، في المرعية

                                                           

 (. 29-13/ 2( انظر هذه المقاصد برتبها في: الشاطبي: الموافقات )1)
  (.15الماوردي: األحكام السلطانية )ص: ( 2)
  (.134الجويني: غياث األمم )ص: ( 3)
  (.113الجويني: غياث األمم )ص: ( 4)
  (.152الجويني: غياث األمم )ص: ( 5)
  (.233الجويني: غياث األمم )ص: ( 2)
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 النسل، قطع إلى لتسببنا ذلك، فعلنا ولو لحسمناها، حرمناها، لو فإنا؛  ذلك بتوقع المناكح تحرم
فناء  .(1)النوع( وا 

الفضائل(، لذا ال  أصل وتقييد السلطة به يقرر الجويني أن )العقل حفظ الع لوبالنسبة لمقصد 
 .(2)بد من اشتراطه فيمن يستوزره اإلمام

وتقييد السلطة به يقرر الجويني في موظفي الدولة أنه ال يجوز  حفظ المالوبالنسبة لمقصد 
 فائدة معطال لكان ذلك، فعل لو فإنه؛  أحوالهم سبر عن ويضرب عنهم، البحث لإلمام أن )يقطع

 .(3)العامة( والرياسة الزعامة سر مبطال اإلمامة،
بمقاصد التشريع كقيد على السلطة إلى أمور، أهمها: ثبوت  وترجع عناية التشريع وفقهائه

 وجوب السلطة بالمقاصد، ومن المقرر أن الفرع ال يعود على األصل باإلبطال.
 ويمكن بيان أثر تقييد السلطة التنفيذية بمقاصد التشريع في أمور، أهمها:

 ضبط تصر ات السلطة التنفيذية    مختلف المجاالت: -أ 
 ف  السياسة ال اخلية )اإل ارية والسياسية(، تنتصب م اص  شتى ك يو  على السلطة تحتم 

 الرعاية، أهمها: 
أشكال العداوة والفرقة ومظاهرهما، كما كل  : فال يبيح هذان المقصدانالوح ة واألخوة .1

 لَعَلَّكُمْ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَخَوَيْكُمْ بَيْنَ أَصْلِحُوافَ إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا}: ، قال يوجبان قطع أسبابهما ومعالجة آثارهما

 .(4) [53: األنبياء] {فَاعْبُدُونِ رَبُّكُمْ وَأَنَا وَاحِدَةً أُمَّةً أُمَّتُكُمْ هَذِهِ إِنَّ}، وقال: [90: احلجرات] {تُرْحَمُونَ
: بمنتهى االستطاعة، قال  ويوجب هذا المقصد إرادة الصالح لألمةحفظ نظام األمة:  .2

 .(5)[55: هود] {اسْتَطَعْتُ مَا الْإِصْلَاحَ إِلَّا أُرِيدُ إِنْ}
وأهم الم اص  الت  تر  ك يو  على السياسة الخارجية للسلطة التنفيذية    حالت  السلم 

  والحرب الم اص  التالية:
لم هو  االعتداء، كون حاشا رد معاداة دولة وحربها  هذا المقصد فال يبيح لها السلم: .1 الس 

لم واألمن  ،األصل في العالقات الدولية في التشريع اإلسالمي كما يفرض عليها العمل لفرض الس 

                                                           

  (.512الجويني: غياث األمم )ص: ( 1)
  (.151الجويني: غياث األمم )ص: ( 2)
 (. 151( الجويني: غياث األمم )ص: 3)
 (.24( عبد الرحمن بابكر: دراسات تطبيقية حول فلسفة المقاصد )ص: 4)
 (.233( ابن عاشور: مقاصد الشريعة )ص: 5)
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 لِلسَّلْمِ جَنَحُوا وَإِنْ}: في النظام العالمي عبر نصر الضعفاء ومنع الفساد ورد االعتداء، قال 

 {الْمُعْتَدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا وَلَا يُقَاتِلُونَكُمْ الَّذِينَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَقَاتِلُوا}قال: و  ،[29: األنفال] {لَهَا فَاجْنَحْ

 .(1) [950: البقرة]
 العداوة هذه المقاصد : فال تبيح لهااإلخاء والمساواة والتعارف    إطار اإلنسانية .2

كما تفرض عليها التواصل  على الذات، االنكفاءاالعتزال و  وأ واالستكبار الفوقيةأو  والخصومة
 وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْثَى ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا}: قال الحضاري البناء لتحقيق شهود األمة وخيريتها، 

: البقرة] {النَّاسِ عَلَى شُهَدَاءَ لِتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ}، وقال: [91: احلجرات]{ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا

901](2) . 
التعاون الدولي  هذه المقاصد : فتوجب عليهاالتعاون والتكا ل    إطار العالقات ال ولية .3

، قال (3)واإلنسانية واالجتماعية والثقافية والتكافل اإلنساني بمختلف صورهما: السياسية واالقتصادية
 :{وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا} [3: املائدة] وقال ، :{لَعَلَّكُمْ الْخَيْرَ وَافْعَلُوا 

 ما ج عان؛ ين هللا عي   ار    حلفا عمومت  مع شه ت ل  »: ، وقال [77: احلج] {تُفْلِحُونَ
 .(4)«ألجيت اإلسالم    به  عيت ولو الن عم، حمر به ل  أن أحب  

: ويفرض هذا المقصد عليها كل من شأنه أن يحفظ الكرامة حفظ الكرامة اإلنسانية .4
كل ما من شأنه  بيح لهااإلنسانية كرعاية حقوق األسرى والجرحى على صعيد اإلنسانية، كما ال ي

                                                           

 (.133-139(، الزحيلي: )ص: 59( أبو زهرة: العالقات الدولية في اإلسالم )ص: 1)
( بحث لنادية محمود، بعنوان: العالقات الدولية في اإلسالم، نحو تأصيل من منظور الفقه الحضاري، منشور 2)

على الرابط: 
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=665:el3elak

at. 
 الرابط:، منشور على جلب المصالح ودرء المفاسد في التعاون اإلقليمي والدولي( بحث البن بية، بعنوان: 3)

http://www.binbayyah.net/portal/research/186 :أبو زهرة: العالقات الدولية في اإلسالم )ص ،
25-22.) 

في ذات  (، وصححه األلباني في تخريجه ألحاديث الكتاب، وانظر وجه الداللة32( الغزالي: فقه السيرة )ص: 4)
 (.33المصدر )ص: 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=665:el3elakat
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=665:el3elakat
http://www.binbayyah.net/portal/research/186
http://www.binbayyah.net/portal/research/186
http://www.binbayyah.net/portal/research/186
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 عَلَى الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ}: قال  ،(1)ضرورةغير لقتل األسير و التمثيل بالجثث أن يهدر تلك الكرامة ك

: في صحيحه عن عبد هللا بن يزيد أنه  ، وروى البخاري [5: اإلنسان] {وَأَسِريًا وَيَتِيمًا مِسْكِينًا حُبِّهِ
 .(2)«والمثلة النهيى عن  الني  نهى»

ألن حفظه  وتحقيق األمن البيئي فيوجب عليها حفظ الكون بكل مكوناته حفظ الييئة: .5
 لَكُمْ وَسَخَّرَ}: قال  كما يوجب منع التلوث بكافة صوره وأشكاله، مقتضى الشكر لنعمة التسخير،

 وَيُهْلِكَ فِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْضِ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا}، وقال: [91: اجلاثية] {مِنْهُ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا

 . (3)[309: البقرة] {الْفَسَادَ يُحِبُّ لَا وَاللَّهُ وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ
بذل وسعها في إبطال كل صنوف الرق والعبودية، و  ،فيوجب عليها بثها وتعميمها الحرية: .2

 أَدْرَاكَ وَمَا( 99) الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلَا}: سواء على صعيد اإلنسان أو على صعيد األمم والشعوب، قال 

 .[90 - 99: البلد]({ 91) رَقَبَةٍ فَكُّ( 93) الْعَقَبَةُ مَا
  وأهم الم اص  الوار ة على السياسة المالية واالقتصا ية الم اص  التالية:

ويوجب عليها جمع الزكاة وضمان توزيع اإلرث، ومنع رواج المال و يمومة ت اوله:  .1
 الْأَغْنِيَاءِ بَيْنَ دُولَةً يَكُونَ لَا كَيْ}: ، دل على ذلك قول هللا (4)احتكار الثروة في يدي شريحة أو طبقة

 .(5)[7: احلشر] {مِنْكُمْ

                                                           

ن أبيح فهو دواء ناجع في 1) ( يقول الزحيلي: )قتل األسير في اإلسالم أقرب إلى التحريم منه إلى اإلباحة، وا 
حاالت فردية خاصة، والضرورة القصوى، وليس ذلك عالجا  لحاالت جمعية عامة(، الزحيلي: آثار الحرب في 

ن محمد التميمي هذا الرأي للصحابة بمجموعهم، ابن رشد: (، ونسب الحسن ب449الفقه اإلسالمي )ص: 
 (.145/ 2بداية المجتهد )

(، كتاب: المظالم والغصب، باب: النهبى بغير إذن صاحبه، برقم: 135/ 3أخرجه البخاري في صحيحه )( 2)
(2434.)  

 الرابط:لزوزو، بعنوان: مقصد حفظ البيئة وأثره في عملية االستخالف، منشور على ( بحث 3)
http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?articleID=295. 

(، 193المعاصر، العدد: )( بحث لسانو، بعنوان: مقاصد الشرع في االستثمار، منشور ضمن مجلة المسلم 4)
 (.134-132)ص: 

( يقول سيد قطب: )كل وضع ينتهي إلى أن يكون المال دولة بين األغنياء وحدهم هو وضع يخالف النظرية 5)
االقتصادية اإلسالمية كما يخالف هدفا من أهداف التنظيم االجتماعي كله، وجميع االرتباطات والمعامالت في 

http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?articleID=295
http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?articleID=295
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ويوجب على السلطة النظر فيها والرعاية لها في حفظ أموال األمة واست امة تنميتها:  .2
أو ألفرد مجاالت: اإلنتاج، واالستهالك، والتداول، والتوزيع، سواء أكان المال لخزينة الدولة 

منبها  على أثر حفظ المال  ، ذلك أن حفظ مال الفرد عائد بالنفع على المجموع، قال (1)األمة
 .(2)[9: النساء] {قِيَامًا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالَكُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا}الفرد على األمة: 

  الم اص  التالية:وأهم الم اص  الوار ة على السياسة األمنية 
فال يبيح لها بحال قتل النفس إال في حاالت معدودة منصوص عليها كي ال حفظ النفس:  .1

إلى الوسائل القطعية أو ما  -أي: القتل–، كما رد سبيل إثباته (3)تكون عرضة الستبداد السلطات
  التنفيذية.هو قريب منها ال إلى الظن، وجعل البت فيها إلى قضاء مستقل عن الهيئة 

ويمنع حفظها التجريم لمجرد التهمة كون  -وهي فرع حفظ النفس-: حفظ الكرامة اإلنسانية .2
، استنادا  ألصل البراءة (5)، كما يمنع التعذيب كوسيلة إلقرار المتهم بالجريمة(4)الذمة( براءة )األصل

 يومكم كحرمة عليكم، حرام وأموالكم  ماءكم إن»: ، قال وقطعية النصوص المحرمة لالعتداء
 على عامله إلى جوابه وقد كتب عمر بن عبد العزيز في ، (2)«هذا يل كم    هذا، شهركم    هذا

 أن تذكر كتابك جاءني فقد بعد خياناتهم: )أما على العمال تعذيب في له اإلذن سأله الذي البصرة
 هللا دون  من جنة لك أني ترى  كأنك عذابهم في لك آذن أن وتسألني خيانتهم ظهرت قد عماال قبلك
ال بذلك فخذهم بينة عليهم قامت فإن هذا كتابي جاءك فإذا  الذي باهلل العصر صالة دبر فأحلفهم وا 
 المسلمين مال هو فإنما سبيلهم فخل حلفوا فإن شيئا المسلمين مال من اختانوا ما هو إال إله ال

                                                                                                                                                          

نظم بحيث ال تخلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد(، قطب: في ظالل المجتمع اإلسالمي يجب أن ت
 (. 3524/ 2القرآن )

(، 193( بحث لسانو، بعنوان: مقاصد الشرع في االستثمار، منشور ضمن مجلة المسلم المعاصر، العدد: )1)
 (.132-124)ص: 

ة بالتفصيل في: القرضاوي: دور القيم (، وانظر المجاالت السابق234/ 4ابن عاشور: التحرير والتنوير )( 2)
  واألخالق في الفقه اإلسالمي.

 (.112/ 1( عودة: التشريع الجنائي اإلسالمي )3)
  (.59ابن نجيم: األشباه والنظائر )ص: ( 4)
 (.393-391( الغنوشي: الحريات العامة )ص: 5)
(، من حديث جابر 1213،  برقم: )(، كتاب: الحج، باب: حجة النبي 333/ 2أخرجه مسلم في صحيحه )( 2)

 .بن عبد هللا 
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 هللا ألقى أن من إلي أحب بخياناتهم هللا يلقوا ألن ولعمري  أيمانهم جهد إال منهم للشحيح وليس
 .(1)والسالم( بدمائهم

 ضبط يواعث السلطة التنفيذية: -ب 
لتعسف وهي واسعة ومظنة ال–إن وجوه التدابير التي طولبت بها األمة وفوضت فيها السلطة 

ليست مقصودة في نفسها بل هي ذريعة لمصالح قصد إليها  -ومجافاة مقصد الشرع االستعمالفي 
المشرع، وهذا يوجب تقييدها بما يحقق تلك المصالح، حتى يوافق قصد السلطة وباعثها قصد 

 .(2)المشرع وروح التشريع وقواعده
 -ا  أو غير ذلكتشهيا  أو انتقام–فإذا استعملت تلك السلطة التقديرية الواسعة في غير مصلحة 

كانت تعسفا  وظلما ، لمناقضتها قصد الشارع،  والتعسف، هو: )مناقضة مقصد الشارع في تصرف 
 مأذون فيه شرعا  بحسب األصل(،  ويترتب عليه أمران:

 الجزاء األخروي: وهو اإلثم حال قصد المخالفة. األول:
، ورفع الضرر مع التعويض في الجزاء الدنيوي: ويشمل اإلبطال في التصرفات القولية الثان :

، ويقول الشاطبي: (4)يشرع( ال مقصوده يحصل ال سبب يقول القرافي: )كل، (3)التصرفات الفعلية
 فعمله ناقضها؛ ما وكل ناقض الشريعة، فقد له؛ شرعت ما غير الشريعة تكاليف في ابتغى من )كل
 المناقض العمل أن باطل، أما فعمله له؛ تشرع لم ما التكاليف في ابتغى فمن باطل، المناقضة في

 يكن لم خولفت فإذا المفاسد، ودرء المصالح لتحصيل وضعت إنما المشروعات فإن فظاهر، باطل؛
 .(5)مفسدة( درء وال مصلحة جلب بها خولف التي األفعال تلك في
 ضبط أولويات السلطة التنفيذية: -ج 

التعارضات سواء بين المصالح أو يعرض للسلطة التنفيذية خالل قيامها بوظائفها كثير من 
كمال النظر ومنتهى االجتهاد في الموازنة بينها، ما يوجب على السلطة  المفاسد أو بينهما،

والتشريع اإلسالمي ال يدع التقديم والتأخير فيها للهوى والتشهي، بل رسم إطارا  محكما  وضابطا  

                                                           

  (.21ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز )ص: ( 1)
 (.195-194(، الدريني: النظريات الفقهية )ص: 192( الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده )ص: 2)
 (، والتعريف له.131( الدريني: النظريات الفقهية )ص: 3)
  (.131/ 3القرافي: الفروق )( 4)
  (.23-23/ 3الشاطبي: الموافقات )( 5)
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المصلحتين وتفويت المفسدتين، وهذا  ناظما  يحكم هذه التعارضات ويرجح بينها حيث يتعذر جمع
 :(1)قواعد، ويقومان على ثالثة  -وفرعه فقه األوليات–الضابط هو: فقه الموازنات 

إن المصالح التي قصد إليها الشارع ليست  األول: الموازنة يين المصالح بعضها مع بعض:
في منزلة واحدة، بل تتوزع أفقيا  على خمسة مقاصد: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، 

على السلطة رعاية والموازنة بينها تحتم رأسيا  على ثالث رتب: ضروريات، وحاجيات وتحسينيات، و 
، فيقدم الدين اكون الشارع أكثر عناية به ،(2)(المصلحتين أعظم تحصيل) وفق قاعدة: هذا التفاوت

على النفس، والنفس على المال، ويقدم الضروري على الحاجي، والحاجي على التحسيني، وتقدم 
المصلحة الدائمة على العارضة، والعامة على الخاصة، والجوهرية على الشكلية، والحقيقية على 

 الموهومة.
المفاسد التي قصد الشارع درءها ليست إن  مفاس  بعضها مع بعض:الثان : الموازنة يين ال

في منزلة واحدة كذلك فمنها ما يمس الدين، ومنها ما يمس المال، منها ما يمس الضروري ومنها 
، والموازنة بينها تحتم متعد  ما يمس التحسيني، منها كبيرة، ومنها صغيرة، منها فساد قاصر، ومنها 

رين أهون  ُيختاروفق قاعدة: ) التفاوت على السلطة رعاية هذا  المفسدتين أخف تحتمل، ف)(3)(الشَّ
 .(5)(العام الضرر لدفع الخاص الضرر ُيتحمل، و)(4)(أعظمهما لدفع

وهنا يتوجب على السلطة تقديم المصلحة على  الثالث: الموازنة يين المصالح والمفاس :
إال إذا كانت المفسدة يسيرة والمصلحة ، (2)(المنافع جلب من أولى المفاسد درءوفق قاعدة: ) المفسدة

 على الغالبة المصلحة تقدماستنادا  لقاعدة: ) كبيرة فتغتفر المفسدة ساعتئذ  تحصيال  للمصلحة
 .(3)(لها تترك وال النادرة المفسدة
 
 

                                                           

-21(، نفسه: في فقه األولويات )ص: 311-399( انظر هذه القواعد في: القرضاوي: السياسة الشرعية )ص: 1)
 (.32-32(، الريسوني: الفكر المقاصدي، قواعده وفوائده )ص: 31

  (.233/ 1)الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها ( 2)
 (. 222/ 1( الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها )3)
 (. 239/ 1( الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها )4)
 (. 235/ 1( الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها )5)
 (. 233/ 1( الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها )2)
(، نفسه: في 311-399(، القرضاوي: السياسة الشرعية )ص: 239/ 1( الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها )3)

 (.32-32(، الريسوني: الفكر المقاصدي، قواعده وفوائده )ص: 31-21فقه األولويات )ص: 
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 ت يي  السلطة التنفيذية ب يم التشريع: .2
القائمة على الحس والتجربة على ضرورة في الوقت الذي صرح فيه أنصار المذاهب المادية 

استبعاد المثل العليا والقيم اإلنسانية من لعب أي دور في تقييد السلطة التنفيذية، نجد في المقابل 
سبق البيان  ، وقد(1)تصريحا  واضحا  في التشريع على حتمية التقيد بها وعدم الخروج عن إطارها

 التفصيلي لهذا التقييد في الفصلين السابقين، لذا أكتفي بما ورد هناك.
  التشريع: بمناهجت يي  السلطة التنفيذية  .3

نفاذه، ولكن يجري هذا الطلب حتى  إن مهمة السلطة التنفيذية تتلخص في إمضاء التشريع وا 
المكان واإلنسان، واختالف األمة والذي يتأثر باختالف الزمان و –لو تخلفت المصلحة عن الواقع 

 حال إمضاء بعض أحكامه؟  -قوة وضعفا  دينا  ودنيا
 إن االجتهاد في التشريع اإلسالمي على ضربين:

وليس مرادا  هنا، كونه من متعلقات التشريع والتي ترتبط  اجتها     تفسير النصوص: األول:
 بالمؤسسات الفقهية.

وارتباطه بالسلطة التنفيذية جد ظاهر، كون مهمتها  اجتها     تطييق النصوص: الثان :
مضائه.  تقتصر على إنفاذ التشريع وا 

ولكل منهما مناهج خاصة، فإذا كان منهج األولى في وعاء أصول الفقه، فإن منهج الثانية 
 .(2)كامن في التشريع السياسي اإلسالمي

ي  السلطة التنفيذية، قاع ة المتعل ة يت ي -   سياق تطييق النص-وأهم المناهج التشريعية 
كما أنها ترتبط بأنواع شتى من الفقه: الموازنات، واألولويات، ، :  رع   ه التغيير، وه الت رج

والمآالت، والواقع، والتغيير، وقواعد تشريعية متعددة، أهمها: قاعدة تحقيق المناط، و)األمور 
 .(3)موم البلوى(بمقاصدها(، و)الضرر يزال(، و)المشقة تجلب التيسير( و)ع

 والمقصود بالتدرج: إمضاء التشريع شيئا  فشيئا ، وينقسم بشكل عام إلى ثالثة أنواع:
ويقصد به تشريع حكم مؤقت يتوسل به لتشريع حكم ثابت،  الت رج التشريع :النوع األول: 

 ومجاله النسخ، وهو عمل الشارع، وليس مرادا  هنا، لتعلقه بتفسير النصوص ال تطبيقها. 
                                                           

 (.132-135(، محمد أحمد: مدخل إلى الفلسفة السياسية )ص: 23( المانع: القيم بين اإلسالم والغرب )ص: 1)
 (.133الممكن )ص: ( القرشي: اإلسالم 2)
(، بحث إلمام، بعنوان: 13-12(، نفسه: األولويات )ص: 321-324( القرضاوي: السياسة الشرعية )ص: 3)

مآالت تطبيق منهج تحقيق المناط في تأجيل بعض األحكام أو تعليقها، منشور على الرابط: 
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=779:ma2ala

t. 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=779:ma2alat
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=779:ma2alat
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ويقصد به: السكوت عن بيان بعض التشريع لمصلحة،  التشريع التيليغ :النوع الثان : 
 وارتباطه األساسي بالمؤسسات الفقهية والتشريعية في الدولة.

، (1)ويقصد به اإلحجام عن إمضاء بعض التشريع لمصلحة الت رج التطيي  :النوع الثالث: 
 وهذا هو المقصود بالدراسة.

 هنا لتعداد مسوغات هذا التدرج، لكن أهمها:وال يتسع المقام 
ضعف إدراك كثير من أفراد األمة ألهمية وجوب تطبيق الشريعة بفعل التأثر بالعلمانية  -أ 

وحمالت التشويه التي نالت من التشريعات اإلسالمية في بعض المجاالت والنطاقات، والهزيمة 
 النفسية بفعل االستعمار والتفوق الغربي وتخلف األمة.

كثير من التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الداخلية واإلقليمية والدولية التي  -ب 
 .(2)تواجه األمة في ظل العولمة والعالمية تنتصب كإكراهات تستوجب التدرج

 ويستند التقرير التشريعي لهذا التدرج إلى أدلة، أهمها:
 وأن  هللا، إال إله ال أن شها ة لىإ ا عهم»حين ابتعثه إلى اليمن:  لمعاذ  قول النبي  -أ 

 يوم كل    صلوات خمس عليهم ا ترض ق  هللا أن  أعلمهم لذلك، أطاعوا هم  إن هللا، رسول
 أغنيائهم من تؤخذ أموالهم    ص قة عليهم ا ترض هللا أن  أعلمهم لذلك، أطاعوا هم  إن وليلة،
 .(3)«  رائهم على وتر 

مراعاة التدرج في التطبيق، حيث كانت الصالة والزكاة  إن الحديث صريح فيوجه ال اللة: 
 .(4)مقررتي الوجوب حال بعثته إلى اليمن

مجموع النصوص التشريعية المقررة للتدرج التشريعي سواء أكانت ناسخة أو منسوخة،  -ب 
كونها تحمل تقرير المنهج التطبيقي في طياتها حتى في المنسوخ منها، إذ المنسوخ فيها الحكم 

 .(5)دون منهج التدرج ألنه مبني على قيم التشريع ومقاصده الرامية لرعاية مصالح العباد الجزئي

                                                           

( بحث لسالم، بعنوان: التدرج في تطبيق الشريعة، المفهوم والرؤية، منشور على الرابط: 1)
http://www.dorar.net/art/1215. 

(، بحث البن بية، بعنوان: االجتهاد بتحقيق 22-13( البيانوني: معوقات تطبيق الشريعة اإلسالمية )ص: 2)
 .http://www.binbayyah.net/portal/research/1148المناط، منشور على الرابط: 

(، من حديث ابن 1315(، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، برقم: )194/ 2( أخرجه البخاري في صحيحه )3)
 .عباس 

 (.131/ 4( الشوكاني: نيل األوطار )4)
 (.123-121( القرشي: اإلسالم الممكن )ص: 5)

http://www.dorar.net/art/1215
http://www.dorar.net/art/1215
http://www.binbayyah.net/portal/research/1148
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 ال ين إن»:  مجموع النصوص التشريعية المقررة للرفق ورفع الحرج، ومثالها قول النبي -ج 
 .(1)«وأبشروا وقاربوا،  س  وا غلبه، إال أح  ال ين يشا  ولن يسر،

، وأن تشديد الفرد على التنفير وعدم التيسير علىبين الحديث أن الشريعة مبنية  وجه ال اللة:
 ألنالتبذل ، فالبد أن يراعي التدرج والتلطف في انتقاله عن (2)نفسه مؤذن بترك جميع التكاليف

 ، واألمة أولى بالرعاية من الفرد في هذا التقرير.(3)-بتعبير الغزالي- الطبع نفور
يعية المقررة لمراعاة االستطاعة والوسع في إمضاء األحكام شر تالمجموع النصوص  -د 

 .[92: التغابن]{ اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا}: التشريعية، ومثالها: قول هللا 
أمرت اآلية بالتزام التكاليف التشريعية ما لم يخرج التزامها من حد االستطاعة  وجه ال اللة:

 في الواحد حق في الضرورة مقام كافة الناس حق في العامة الحاجةكانت )، ولما (4)إلى حد المشقة
، وكانت )االستطاعة الواردة في الكتاب والسنة ال تعني قدرة اإلنسان على (5)(محرم هو ما استباحة

فعل الشيء من حيث اإلمكان المادي فحسب، بل تعني ما هو أبعد من ذلك، وهو: تحقيق 
دل ذلك على وجوب التدرج لتعلق المصلحة به، ومنع التعجيل في إنفاذ  (2)المصلحة ودرء المفسدة(

بعض التشريع لتعلق المفسدة به، ومما دل على ذلك الممارسة النبوية في عدة وقائع لها تعلق جد 
 ظاهر بقضية التدرج، أهمها:

 ي تل محم ا أن الناس يتح ث ال  عه،»في عبد هللا بن أبي رأس المنافقين:  قوله  .1
 حين أشار عليه عمر بقتله. (3)«أصحابه
 كنز ألنف ت - بكفر: قال أو - يجاهلية عه  ح يثو قومك أن لوال»لعائشة:  قوله  .2
 .(1)«الحجر من  يها وأل خلت باألرض، بايها ولجعلت هللا، سييل    الكعبة

                                                           

( من حديث أبي هريرة 31(، كتاب: اإليمان، باب: الدين يسر، برقم: )12/ 1( أخرجه البخاري في صحيحه )1)
. 

 (. 123/ 2( الشوكاني: نيل األوطار )2)
 (. 31/ 4( الغزالي: إحياء علوم الدين )3)
 (. 233/ 23( ابن عاشور: التحرير والتنوير )4)
  (.431( الجويني: غياث األمم )ص: 5)
كلمة للعودة في مداولة بينه وبين الريسوني، بعنوان: دول ما بعد الثورة ومسألة تطبيق الشريعة، منشورة على  (2)

 . center.com/DeliberDatials.aspx?id=9-http://namaالرابط: 
(، كتاب: البر والصلة واآلداب، باب: نصر األخ ظالما  أو مظلوما ، 1113/ 4( أخرجه مسلم في صحيحه )3)

 .( من حديث جابر بن عبد هللا 2534برقم: )

http://nama-center.com/DeliberDatials.aspx?id=9
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كان يمتلك القدرة للوهلة األولى، ولكن لما كان إمضاء الحكم يستلزم  ففيهما كان النبي 
 .(2)اإلخالل بمقاصد التشريع وقواعده الكلية امتنع عنه

التطبيق  إن األخذ بالتدرج من لوازم كمال الشريعة، إذ لو منع إجراؤها حال توافر معوقات -ه 
وع شرعا ، كما أنه يتوافق وينسجم للزم من ذلك منع كمالها وصالحيتها لكل زمان ومكان، وهو ممن

 .(3)مع ما تقرر في العقول والفطر والسنن: الكونية واالجتماعية
ويمكن ييانها من  ومما سيق تتضح العالقة يين قاع ة الت رج وت يي  السلطة التنفيذية،

  ثالثة وجوه:
دراك ير هذه القاعدة يوجب على السلطة كمال النظر ومنتهاه في فهم إن تقر األول:  الواقع وا 

معطياته زمانا  ومكانا  وحاال ، فمهما وجدت الموانع وعدمت األسباب ولم تتوافر شروط إمضاء 
، ألنه يصبح والحالة هذه على وجه العفو ال اإلسقاط الحكم، وجب عندئذ االمتناع عن إمضائه

لموازنة الواعية بين لمقاصد التشريع وغاياته، األمر الذي يستلزم ا ومضيعا  مصدرا  للحرج والعنت، 
الضار والتأخير المفيد، وهذا الوجه المذكور يجعل من مبدأ التدرج أمرا  حتميا  ال مجال فيه التعجيل 

 .(4)الختيار السلطة
يوجب األخذ بقاعدة التدرج على السلطة التنفيذية تحديد الوسائل والمراحل والخطط  الثان :

 .(5)والبرامج بحيث تفضي إلى إمضاء األحكام التي تغاضت عن إنفاذها

                                                                                                                                                          

( من حديث 1333(، كتاب: الحج، باب: نقض الكعبة وبناؤها، برقم: )121/ 2( أخرجه مسلم في صحيحه )1)
 . -رضي هللا عنها–عائشة 

مة للعودة في مداولة بينه وبين الريسوني، بعنوان: دول ما بعد الثورة ومسألة تطبيق الشريعة، منشورة على ( كل2)
، بحث إلمام، بعنوان: مآالت تطبيق center.com/DeliberDatials.aspx?id=9-http://namaالرابط: 

تحقيق المناط، منشور على الرابط: منهج 
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=779:ma2ala

t. 
، منشور على الرابط: ( سمينار بقلم إمام، بعنوان: التدرج في تطبيق الشريعة3)

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=732:semen
ar :(.153-152، القرشي: اإلسالم الممكن )ص 

تطبيق منهج تحقيق المناط، منشور على الرابط:  ( بحث إلمام، بعنوان: مآالت4)
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=779:ma2ala

t :(.154، القرشي: اإلسالم الممكن )ص 
 (.13ضاوي: فقه األولويات )ص: ( القر 5)

http://nama-center.com/DeliberDatials.aspx?id=9
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=779:ma2alat
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=779:ma2alat
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=732:semenar
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=732:semenar
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=779:ma2alat
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=779:ma2alat
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، ألن األخذ (1)كما يوجب عليها إعمال الحكم فور زوال الموانع والعوائق التي حتمته الثالث:
 ما)و قيق مقاصد التشريع ورعاية المصالح حال إمضاء الحكم،بالتدرج مشروط كما سبق بتعذر تح

 .(2)(بقدرها يتقدر للضرورة جاز
 ثانيًا: وسائل ت يي  السلطة يإرا ة األمة:

سبق في الفصل الثالث تناول الحرية والشورى ودورهما في التأسيس لتقييد السلطة التنفيذية، 
السلطة برضا األمة وعقدها، وتقييدها بمصلحتها، لذا سأقصر حديثي هنا على ثالث وسائل: تقييد 

  وتقييدها بتعدديتها سياسيا  ومدنيا  ومعرفيا .
 :بع   األمةت يي  السلطة التنفيذية  .1

اشترط التشريع اإلسالمي رضا األمة كطريق وحيد لالعتراف بشرعية السلطة، ولما كان العقد 
 السياسي عالمة هذا الرضا نصبه الشارع، وجعله األساس الذي تنشأ بمقتضاه السلطة. 

وخالل الغوص في كتب التراث الفقهي السياسي يتبدى الشأو البعيد الذي وصله فقهاؤنا في 
 لتعاقدية بين األمة وسلطتها. تقرير العالقة ا

 النصوص الف هية التالية: العالقة التعاق ية ومن أهم ت ريراتهم    تأكي 
(، ويعلل ذلك بقوله: واالختيار بالرضا إال تنعقد ال -أي: الخليفة– إمامتهيقول الماوردي: ) -أ 
 باستجماع واحد انفرد لو كما، وشبهها القلقشندي بالقضاء فقال: )(3)(بعاقد إال يتم ال عقد اإلمامة)

 وطائفة عمر أن قدر لو، ويقول ابن تيمية: )(4)(يولى حتى قاضيا يصير ال فإنه القضاء شرائط
نما بذلك، إماما يصر لم البيعة، عن الصحابة سائر وامتنع بايعوه، معه  بمبايعة إماما صار وا 

والرضا في تأسيس  ، ويؤكد هذا التنصيص الفقهي على أصالة االختيار(5)(الصحابة جمهور
 السلطة.

، ومعلوم أن فرض الكفاية إنما (2)(الكفاية على فرضيقول الفراء في نصب اإلمام بأنه: ) -ب 
 ، ويفهم هذا التنصيص الفقهي اختصاص األمة بإنشاء السلطة.(3)يتوجه إلى األمة بأجمعها

                                                           

 (.151( الزحيلي: التدرج في التشريع والتطبيق )ص: 1)
 (. 154( السيوطي: األشباه والنظائر )ص: 2)
 (. 23( الماوردي: األحكام السلطانية )ص: 3)
 (. 43/ 1( القلقشندي: مآثر اإلنافة )4)
 (. 539/ 1( ابن تيمية: منهاج السنة النبوية )5)

 (.11الفراء: األحكام السلطانية )ص:  (2)
 (.495/ 2( الطوفي: شرح مختصر الروضة )3)
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ويناظره قول ، (1)االختيار من األمة( -أي: اإلمامة–يقول البغدادي: ) طريق ثبوتها  -ج 
 لعجزه له؛ اإلمامة عقدالماوردي في أسير مرشح لإلمامة ال يقدر على تخليصه بأنه يمنع من: )

 عداه من اختيار ولألمة باغيا، مسلما أو مشركا العدو كان وسواء المسلمين، أمور في النظر عن
 ، ويصرح هذا التنصيص بنسبة االختيار إلى األمة.(2)(القدرة ذوي  من
 على العباد وكالء وهم عباده، على هللا نواب والوالة هللا، عباد الخلقتيمية: ) يقول ابن -د 

، ويناظر قوله قول (3)(والوكالة الوالية معنى ففيهم اآلخر؛ مع الشريكين أحد بمنزلة نفوسهم؛
، وقول القرطبي: (4)(مسترعى سلطان إمرة إلى -أي: تفويض السلطة –التفويض وجبالماوردي: )

، ويؤكد التنصيص السابق على طبيعة عقد اإلمامة (5)(عنها ونائب األمة وكيل هو اإلمام)
 وتوصيفه بعقد وكالة عامة طرفاه: األمة كطرف أصيل، والسلطة كطرف وكيل.

 بهم تحصل واألشياع، واألنصار األتباع من مبلغ حصول البيعة في يعتبر) يقول الجويني: -ه 
يقول ، و (2)(وتستمر الوالية وتتأكد وتستقر، اإلمامة، تثبت ذاك فإذا...  قاهرة، ومنعة ظاهرة، شوكة

 تطال ال شوكة ذا مطاعا الواحد ذلك كان مهما ماملإل البيعة يعقد واحد بشخص يكتفي)الغزالي: 
 له مامةاإل انعقدت  بكر باأ عمر بايع لما... الجماهير بسببه مال جانب لىإ مال كان ومهما
 انعقدت لما...  عمر غير يبايعه لم ولو مبادرته بسبب البيعة لىإ يدياأل لتتابع ولكن بيعته بمجرد

، يؤكد التنصيص السابق على حصول الشوكة، وبالتعبير المعاصر على اإلرادة الشعبية (3)(مامةاإل
 .(3)لمختلف القوى والمكونات

 ويستن  الف هاء    ت رير هذه العالقة إلى الم ررات واأل لة الف هية التالية:
 فَبِمَا}: قول هللا  في هذا الباب النصوص التشريعية المقررة واآلمرة بالشورى، وأصرحها -أ 

 {الْأَمْرِ فِي وَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلِكَ مِنْ لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ

                                                           

 (.231( البغدادي: أصول الدين )ص: 1)
 (. 43( الماوردي: األحكام السلطانية )ص: 2)
 (. 11( ابن تيمية: السياسة الشرعية )ص: 3) 
 (. 4( الماوردي: تسهيل النظر )ص: 4)
 (. 232/ 1القرآن )( القرطبي: الجامع ألحكام 5)
 (. 31-39( الجويني: غياث األمم )ص: 2)
 (. 133-132( الغزالي: فضائح الباطنية )ص: 3)
 (. 292( صافي: العقيدة والسياسة )ص: 3)
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: الشورى] {بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ}: ، وقوله (1)[995: عمران آل]

15](2). 
قاعدة التشريع في الشئون المشتركة التي يشترك أصحابها في األمر أو الحق أو المصلحة  -ب 

والمفسدة أن يرجع فيها إلى من يشملهم األمر، وهذا مقرر في البناء التشريعي بأكمله، ومثاله في 
وهو –التشريع االجتماعي الزواج وتخفيض مدة الرضاع عن السنتين، ومثاله في التشريع السياسي 

 كان إذا)، يقول القرطبي: (3)اختيار الهيئات الحاكمة وتحديد وظائفها وتعيين نظمها -ما يهمنا هنا
 .(4)(ذلك في للتشاور -أي: اإلمام– جمعهم وضره نفعه يشملهم أمر
دون أن يوصي بالسلطة  عدم ثبوت النص على شخص أو فئة، حيث توفي النبي  -ج 

 تفرق  على اإلسالم إلى المنتمون  اتفقالجويني: )ألحد، وتركها شورى بين المسلمين، يقول 
 االختيار، أو النص إثباتها سبيل أن على أطبقوا ثم اإلمامة، ثبوت على المطالب، وتباين المذاهب،

 هذا بعد يبقى فال النصوص، أصحاب مذاهب بطالن الالمعة والبراهين القاطعة بالطرق  تحقق وقد
 .(5)(االختيار بصحة الحكم إال واالعتبار التقسيم

األمة  عقدن بمقتضى رئيسا  كا الممارسة السياسية النبوية، فالطريق الذي تنصب به النبي  -د 
 قوم وال قومنا تركنا قد إناال النبوة، يؤكد ذلك قول النفر الذين آمنوا به من األنصار في مكة: ) له

 فندعوهم عليهم وسنقدم ،بك هللا يجمعهم أن وجل عز هللا وعسى ،بينهم ما والشر العداوة من بينهم
 أعز رجل فال عليك هللا يجمعهم فإن الدين، هذا من إليه أجبناك الذي عليهم ونعرض أمرك، إلى
فوضوه السلطة  األخيرة، ومن ثم بايعه األنصار البيعتين: العقبة األولى والثانية، وفي (2)(منك

 في والطاعة، السمع على الحرب بيعة  هللا رسول بايعناورئاستها، يقول عبادة بن الصامت: )
 كنا، أينما بالحق نقول وأن أهله، األمر ننازع ال وأن علينا، وأثرة ومكرهنا، ومنشطنا ويسرنا عسرنا

 .(3)(الئم لومة هللا في نخاف ال

                                                           

/ 1(،  الخازن: لباب التأويل )419/ 1(، الرازي: مفاتيح الغيب )143/ 4( ابن عاشور: التحرير والتنوير )1)
312 .) 

 (. 223/ 5( الجصاص: أحكام القرآن )2)
 (.24 -13( الريسوني: الشورى في معركة البناء )ص: 3)
 (.329/ 12( القرطبي: الجامع ألحكام القرآن )4)
 (. 54( الجويني: غياث األمم )ص: 5)
 (. 434/ 2( البيهقي: دالئل النبوة )2)
  (.454/ 1( ابن هشام: السيرة النبوية )3)
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توجه الخطاب التشريعي لألمة أصالة في معظم التكاليف التي يرتبط إنفاذها بإقامة سلطة  -ه 
لألمة ابتداء يجعلها صاحبة السلطة على الحقيقة، ويمنحها سلطة عامة في  وتوجيهها ،حاكمة

ال يمكن أداؤه إال إذا منح  -كما هو معلوم-السلطة قرين التكليف، والتكليف  كون التصرف، 
 .(1)المكلف سلطة تمكنه من األداء

لمين كما تسمية النصوص التشريعية أمر السلطة أو الوالية العامة بأمر األمة أو أمر المس -و 
 المسلمين، أمر يل  أمير من ما»: ، وقوله (2)[15: الشورى] {بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ}: في قوله 

، وهذا يؤكد ملكية األمة للسلطة وسموها (3)«الجنة معهم ي خل لم إال وينصح، لهم، يجه  ال ثم
 عليها، لذا فإنها هي التي تتولى شأن إسنادها أو تفويضها لمن شاءت. 

ربطت النصوص التشريعية وظيفة االستخالف ومهمة الخالفة باألمة، دل على ذلك قوله  -ز 
 :{َلَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ كَمَا الْأَرْضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَد 

، حيث بينت اآلية حجم الدور المنوط بها، [99: النور] {أَمْنًا خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِي دِينَهُمُ

، [901: البقرة]{ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ الرَّسُولُ وَيَكُونَ النَّاسِ عَلَى شُهَدَاءَ لِتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ لِكَوَكَذَ}: وقوله 
 .(4)حيث قررت مسئولية األمة تجاه الرسالة ومقتضياتها

 ويترتب على هذه العالقة أمور هامة ترتبط يت يي  السلطة التنفيذية، أهمها:
يقول  ،(5)ليس فيه تمليك وال شبه تمليكمنع ثبوت وتقرير اإلمامة بالملك ذلك أن عقد الوكالة  -أ 

 حاشا ... فيها التوارث يجوز ال أنه في اإلسالم أهل من أحد بين خالف وال) ابن حزم:
 من ليس األبناء على التراث حفظبالعبث، فقال: ) الوراثة فيها ابن خلدون  ، ووصف(2)(الروافض
 ما النية فيه تحسن أن ينبغي عباده من يشاء من به يخص هللا من أمر هو إذ الدينية المقاصد

 .(3)(العبث من خوفا   أمكن

                                                           

(، أحمد الريسوني: األمة هي األصل )ص: 135/ 34(، ابن تيمية: مجموع الفتاوى )12/ 2روق )( القرافي: الف1)
 .(، بتصرف يسير243)ص:  (، البياتي: النظام السياسي اإلسالمي12

 (.52/ 25(، المراغي: تفسير المراغي )332/ 13( البقاعي: نظم الدرر )2)
(، كتاب: اإليمان، باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، برقم: 122/ 1( أخرجه مسلم في صحيحه )3)

 .(، من حديث معقل بن يسار 142)
 (.191-193( صافي: العقيدة والسياسة )ص: 4)
 .بحث لحسني، بعنوان: انعقاد اإلمامة عن طريق أهل الحل والعقد، منشور على الرابط: 5) )
 (.121/ 4حزم: الفصل في الملل واألهواء والنحل )( ابن 2)
 ( بتصرف يسير جدا .224/ 1( ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر )3)
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منع ثبوت وتقرير اإلمامة باالستخالف بمعنى التعيين، ذلك أنها تتناقض مع أصالة اختيار  -ب 
بمعنى الترشيح فال يوجد ما يمنع منه طالما ارتضته األمة أو  األمة ورضاها، أما االستخالف

 أن قدر لو)نوابها، وفي ضوء المعنى الثاني لالستخالف يفهم صنيع الراشدين، يقول ابن تيمية: 
نما بذلك، إماما يصر لم البيعة، عن الصحابة سائر وامتنع بايعوه، معه وطائفة عمر  إماما   صار وا 

 .(1)(الصحابة جمهور بمبايعة
منع ثبوت وتقرير اإلمامة بالتغلب، ذلك أنها تتعارض مع تقييد السلطة بإرادة األمة عقدا   -ج 

ومصلحة، يقول ابن جماعة في اإلمامة: )ليس لها طريق إال النص أو االختيار، وفي فساد النص 
نص ، ومعلوم أن التغلب ال يلتقي مع االختيار بحال، ألجل ذلك (2)دليل على ثبوت االختيار(
 عليه الذي)، وقرروا خلعه في ضوء فقه الموازنات، يقول الداودي: (3)الفقهاء على إثم المتغلب

، ويقول الغزالي: (4)(وجب ظلم وال فتنة بغير خلعه على قدر إن أنه الجور أمراء في العلماء
وأما تقرير جمهور  ،(5)(العزل واجب أو معزول إما وهو واليته عن يكف أن عليه الظالم السلطان)

إلمامة المتغلب فيجب أن يفهم في إطار فقه الموازنات وأحكام الضرورة  (2)الفقهاء المتأخرين
مع -، وكان الواجب يقتضي عدم إضفاء الشرعية عليه حتى في ضوء فقه الموازنات (3)السياسية

لسياسي المعاصر مع إنفاذ الصحيح من تصرفاتهم كصنيع الفقهاء في مسألة البغاة، وصنيع الفقه ا
، ذلك أن الفتنة التي تحاشاها الفقهاء قد وقع ما هو شر منها في -األنظمة القائمة في بالد اإلسالم

 .(3)ظل إمامة المتغلب كما ذكر الشهيد عودة
وز  -د  مشروعية  االشتراط في العقد السياسي، ذلك أن توصيف عقد السلطة كعقد وكالة ُيج 

ل  -وهو األمة-للموك ل  وهو السلطة.–أن تضع ما تشاء من القيود والشروط على الموك 

                                                           

 (. 539/ 1( ابن تيمية: منهاج السنة النبوية )1)
 (.423( ابن جماعة: التمهيد )ص: 2)
 (.412/ 3( الرملي: نهاية المحتاج )3)
 (.3/ 13( ابن حجر: فتح الباري )4)
  (.149/ 2( الغزالي: إحياء علوم الدين )5)
(، ابن حجر الهيتمي: تحفة 112/ 1(، الشيخ عليش: منح الجليل )541/ 1( ابن عابدين: رد المحتار )2)

 (.522/ 3(، ابن قدامة: المغني )33/ 1المحتاج )
 (.42-45( رشيد رضا: الخالفة )ص: 3)
 .(139عودة: اإلسالم وأوضاعنا السياسية )ص: ( 3)
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أن كل اختصاص بالسلطة إنما يتقرر ويتفرع عن األمة كونها الطرف األصيل المنشئ  -ه 
المصلحة وتمليه الضرورة، وبقدر ما تراه الجماعة على سبيل  للسلطة وذلك )بقدر ما تقتضيه

 .(1)(التنظيم والتوكيل والتفويض بحسب الصيغ والتفاصيل المعتمدة أو المتعارف عليها
يترتب على تحديد األمة كمصدر للسلطة في التشريع اإلسالمي حقها في العزل وفسخ العقد،  -و 

 .(2)إذ )اإلقالة فرع عن أصل الحق في اإلنابة(
يتوقف اختيار رئيس السلطة التنفيذية على حجم الدعم والتأييد الشعبي له، والذي يحوزه  -ز 

 والحل الشورى ، يقول ابن خلدون: )(3)عبر رضا شرائح األمة ومكوناتها، ومدى تمثيله لمصالحها
  .(4)(عصبية لصاحب إال تكون  ال والعقد
 ت يي  السلطة التنفيذية بمصلحة األمة: .2

مامة النبوة، وهي وحي إمامة): أقسام أربعةالنفراوي المالكي اإلمامة إلى قسم   كالعلم، وراثة وا 
مامة مامة الصالة، وهي عبادة وا  ، ولعل (5)(األمة جميع لمصلحة العظمى الخالفة وهي مصلحة وا 

هذه التسمية للسلطة بإمامة المصلحة يحمل في طياته ما هو أسمى من مجرد تقييد السلطة 
بالمصلحة، إذ تحمل في طياتها تلبس السلطة في التشريع اإلسالمي بالمصلحة والتصاقها بها في 

حجامها،  في سلمها مبتداها ومنتهاها، في غاياتها وأدواتها، في سياساتها وعالقاتها، في إقدامها وا 
 اإلمام نصب من الغرض، وأن )(2)ر(للغي ناظر اإلماموحربها، لذا نص الفقهاء على أن )

 الرعية على اإلمام تصرف)، وقرروا قاعدة هامة في هذا السياق وهي أن: (3)(األمة استصالح
 .(8)(بالمصلحة منوط

وخالل تأمل ما خطته ي  الف هاء يتي ى يوضوح إعمالهم لهذه ال اع ة    التشريع السياس  
 كلياته وجزئياته، ومن ت ريراتهم    هذا المجال النصوص الف هية التالية:

 قرروا اشترط المصلحة في حالتي السلم والحرب.     الجانب السياس :

                                                           

 (.13-12الريسوني: األمة هي األصل )ص:  1))
 (.32-35( الكيالني: القيود الواردة على سلطة الدولة )ص: 2)
 (.293-293( صافي: العقيدة والسياسة )ص: 3)
 (. 231/ 1( ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر )4)
 (. 192/ 1النفراوي: الفواكه الدواني )5) )
 (. 232/ 1( القرطبي: الجامع ألحكام القرآن )2)
(، ومراد الجويني باالستصالح: ما يحقق مصالحها، الزبداني: السياسة 123( الجويني: غياث األمم )ص: 3)

  (.424الشرعية عند الجويني )ص: 
 (. 391/ 1( الزركشي: المنثور في القواعد الفقهية )3)
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 {اهلل على وتوكل هلا فاجنح للسلم جنحوا وإن} : قولهففي األولى يقول الكمال ابن الهمام: )

ن واآلية ،[29: األنفال]  في للمسلمين مصلحة برؤية تقييدها على الفقهاء إجماع لكن مطلقة كانت وا 

 في يكن لم إذا فأما [19: حممد] {األعلون وأنتم السلم إىل وتدعوا هتنوا فال}  قوله هي أخرى  بآية ذلك
 . (1)(باإلجماع يجوز فال مصلحة الموادعة

 والمن واالسترقاق القتل بين األسير في اإلمام يخير حيثوفي الثانية يقرر الزركشي أنه: )
 حبسهم المصلحة وجه له يظهر لم إذا حتى ،المصلحة إلى يرجع بل بالتشهي، ذلك يكن لم والفداء

 .(2)(يظهر أن إلى
أو  صرفا  قرروا اشترط المصلحة في التصرف بخزينة الدولة  و   الجانب االقتصا ي والمال :

  .إعفاء أو استثمارا  
 ليس كان ما وكل موات كل يقطع أن لإلمام: )في إقطاعه يقرر أبو يوسف المال إنفاق ففي

وفي ، (3)(نفعا وأعم للمسلمين خير أنه يرى  بالذي ذلك في ويعمل أحد يد في وليس ملك، هب ألحد
 المعمول المقول على ومعين جهة على المال بيت أراضي اإلمام وقف يصح: )البجيرمييقول  وقفه
مرتبات  وتحديد وفي تعيين ،(4)(بالمصلحة منوط فيه تصرفه إذ ذلك في المصلحة ظهور بشرط به

 مستحق كل إلى ويصرف  هللا يتقي أن اإلمام على يجبموظفي الدولة يقرر ابن نجيم أنه: )
 ،هللا ملكه ما إال أحدا   يملك أن لإلمام ليس، وفيها يقول السيوطي: )(5)(زيادة غير من حاجته قدر
نما  بين والتسوية األحوج تقدم: العدل ومن، بالعدل تكون  أن بد ال والقسمة ،القسمة اإلمام وظيفة وا 

 .(2)(الحاجات متساوي 
 لوالي يحل ال: )أنه أبو يوسفوفي اإلعفاء أو اإلبراء من الواجبات المالية كالعشر يقرر 

  .(3)(مصلحة فيه وما اإلمام بإذن إال شيئا يهب أن الخراج
 لشيء المال بيت وكيل من شراؤه وال اإلمام بيع يصح ال) :الهمام ابن يقولاستثماره  وفي

 وجود عدم لضرورة إال عقاره بيع له يجوز فال اليتيم ولي كنظر المسلمين مال في نظره ألن منها؛

                                                           

  (.455/ 5( ابن الهمام: فتح القدير )1)
 (. 319-391/ 1( الزركشي: المنثور في القواعد الفقهية )2)
 (. 33( أبو يوسف: الخراج )ص: 3)
 (. 292/ 3( البجيرمي: التجريد لنفع العبيد )4)
 (. 195( ابن نجيم: األشباه والنظائر )ص: 5)
 ( 122( السيوطي: األشباه والنظائر )ص: 2)
  (.11( أبو يوسف: الخراج )ص: 3)
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، ويقول الماوردي (2)(النظر بشرط مقيد المال بيت في اإلمام تصرف) ويقول: ،(1)(هسوا  ينفقه ما
 السلطان) :مستحقوه يتميز ولم مالكوه يتعينمما لم  البالد فتوح من المال لبيت اإلمام اصطفاهفيما 
 أن وبين ، عمر فعل كما المال لبيت يستغله أن بين األصلح في النظر وجه على بالخيار فيه

 االستغالل، بوفور مقدر عليه يوضع بخراج رقبته بعمارة يقوم من والعمل المكنة ذوي  من له يتخير
 .)(3) عثمان فعل كما ونقصه

 قرروا اشتراط المصلحة في كافة التصرفات اإلدارية.  و   الجانب اإل اري:
 تصح لم بأهل ليس مدرسا السلطان ولى إذاففي تعيين موظفي الدولة، يقول ابن عابدين: )

 إال يستعمل أن -أي: اإلمام-عليه ليس) ، ويقول ابن تيمية:(4)(بالمصلحة مقيد فعله ألن توليته؛
 في فاألمثل األمثل فيختار الوالية، لتلك أصلح هو من موجوده في يكون  ال وقد الموجود، أصلح
 . (5)(بحسبه منصب كل

 ينصب أن األمور والة من ألحد يجوز الوفي تعيين إمام فاسق نص الماوردي على أنه: )
ن فاسقا، للصالة إماما  بمراعاة مأمور األمر وولي. مكروهة ألنها؛ خلفه الصالة صححنا وا 

 .(2)(المكروه فعل على الناس حمل في مصلحة وال المصلحة،
 الجند بعض إسقاط أراد إذاوفي عزل بعض الموظفين لغير سبب نص السيوطي على أنه: )

 .(3)(يجوز ال سبب وبغير جاز،: بسبب الديوان من
ويستن  الف هاء    ت رير اشتراط المصلحة ك ي  على تصر ات السلطة التنفيذية إلى 

 الم ررات واأل لة الف هية التالية:
 .(3)«رعيته عن ومسئول راع اإلمام رعيته، عن مسئول وكلكم راع، كلكم»: قول النبي  -أ 

                                                           

 (. 33/ 2همام: فتح القدير )( ابن ال1)
 (.315/ 4( ابن الهمام: فتح القدير )2)
 (. 233( الماوردي: األحكام السلطانية )ص: 3)
 (. 332/ 4( ابن عابدين: رد المحتار )4)
 (. 12( ابن تيمية: السياسة الشرعية )ص: 5)
 (. 121( السيوطي: األشباه والنظائر )ص: 2)
  (.121)ص:  ( السيوطي: األشباه والنظائر3)
(، من 313(، كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن، برقم: )5/ 2( أخرجه البخاري في صحيحه )3)

 .حديث عبد هللا بن عمر 
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وصف السلطة التنفيذية التصرف بالمصلحة في كافة تقتضي الرعاية الواردة في وجه ال اللة: 
 والقيام فيه بالعدل مطالب فهو شيء نظره تحت كان من كل أن فيهشئون األمة، يقول النووي: )

 .(1)(ودنياه دينه في بمصالحه
 إال لرعيته، غاش وهو يموت يوم يموت رعية، هللا يسترعيه عي  من ما»: قول النبي  -ب 
 (.2)«الجنة عليه هللا حرم

غشا ، والغش محرم، ما يدل  -مع القدرة عليه-سمى الحديث عدم فعل األصلح  وجه ال اللة:
 التحذير في بين معناه) :عياض القاضي ، يقول(3)على اشتراط المصلحة في كل تصرف سلطوي 

 .(4)(لمصلحتهم ونصبه عليهم واسترعاه أمرهم من شيئا  هللا قلده لمن المسلمين غش من
تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد  -مثل غيره من التشريعات– التشريع السياسيمقصد إن  -ج 

 إال يتصرف أن له يحل ال الوصية إلى دونها فما الخالفة والية ولي من كليقول القرافي: ) عنهم،
 يتصرف أن فعليه الغير عن متصرف كلويقول السبكي: ) ،(5)(مفسدة درء أو مصلحة بجلب

 .(2)(بالمصلحة
عقد اإلمامة، حيث يتأسس هذا العقد على رعاية مصالح األمة وهذا مقصود العقد، لذا فإن  -د 

 به يزول بما اإلمامة عقد ينحلمجافاة المصلحة في عقد اإلمامة تحل العقد نفسه، يقول النفراوي: )
 .(3)(اإلمامة مقصود

 أمور هامة ترتبط يت يي  السلطة التنفيذية، أهمها: اشتراط المصلحةويترتب على 
وعدم نفاذه، يقول القرافي  حرمة كل تدبير سلطوي ال تكون فيه المصلحة خالصة أو راجحة -أ 

 وجه على إال التصرف عن معزولون ) في تصرف األئمة بزيادة مال على ما تحتاجه األوقاف إنهم:

                                                           

 (. 213/ 12( النووي: شرحه على مسلم )1)
( من 142(، كتاب: اإليمان، باب: استحقاق الوالي الغاش النار، برقم: )125/ 1مسلم في صحيحه ) ( أخرجه2)

 .حديث معقل بن يسار المزني 
 (.59( الماجد: التصرف في المال العام )ص: 3)
  (.122/ 2( النووي: شرحه على مسلم )4)
 (.31/ 4( القرافي: الفروق )5)
 (.319 /1( السبكي: األشباه والنظائر )2)
 (. 193/ 1( النفراوي: الفواكه الدواني )3)
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 كل) ، ويقول العز بن عبد السالم:(1)(ينفذ وال متول غير من فهو فيه مصلحة ال والزائد المصلحة
 .(2)(عنه منهي فهو صالحا   دفع أو فسادا   جر تصرف

 درءا عليه للمولى األصلح هو بما)وجوب التصرف السلطة التنفيذية بمختلف هيئاتها  -ب 
 إال األصلح على القدرة مع الصالح على أحدهم يقتصر وال والرشاد، للنفع وجلبا والفساد، للضرر

 أن مثل أنفسهم حقوق  في تخيرهم حسب التصرف في يتخيرون  وال شديدة، مشقة إلى يؤدي أن
{ أحسن هي باليت إال اليتيم مال تقربوا وال}:  هللا لقول بمثلها زبيب مكيلة أو بدرهم، درهما يبيعوا

ن ،[993: األنعام]  فيما المسلمين عامة حقوق  في يثبت أن فأولى اليتامى حقوق  في هذا كان وا 
 اعتنائه من وأكثر أوفر العامة بالمصالح الشرع اعتناء ألن العامة؛ األموال من األئمة فيه يتصرف
، (4)(والمسلمين لإلسالم النظر تأخير الدين في يحل ال) ، ، ويقول الجويني:(3)(الخاصة بالمصالح

 .(5)(فاألصلح األصلح يتحرى  أن) -بمقتضى عقد اإلمامة-ويجب على الحاكم بحسبه
وجوب نظر اإلمام واجتهاده في تعيين المصالح المتوخاة من تصرفات السلطة التنفيذية،  -ج 

 البالطنسي:  ، يقول(2)وتقديم األولى واألهم واألكثر منفعة في الخيارات والبدائل المتاحة أمامه
 .(3)أن يبذل غاية الجهد في اختيار ما هو أصلح للمسلمين( -أي: اإلمام-)يجب عليه

 :يتع  ية األمةت يي  السلطة التنفيذية  .3
وأعني بهذه الوسيلة: تقييد السلطة بحضور األمة وحيويتها وفعاليتها وقيامها بمقتضيات 
االستخالف والخيرية، التي تستلزم إقامة مؤسسات متعددة جوار مؤسسة السلطة التي أقامتها األمة، 

ينحصر دورها في التشريع اإلسالمي فيما ذلك أن مؤسسة السلطة كما سبق في الفصل الثاني 
 تعجز عنه األمة استبقاء لحيوية األمة وخيريتها.

ومفهوم التعددية في اإلسالم ال يتعارض البتة مع مفهوم الوحدة، إذ المقصودة بالتعددية تلك 
بهذا  التي تتوسط الوحدة الصلبة التي ال يثريها تعدد، والتعددية التي ال ناظم لها من الوحدة، وهي

 .(1)المعنى محمودة ال مذمومة

                                                           

 (. 12/ 3( القرافي: الفروق )1)
 (. 31/ 2( ابن عبد السالم: قواعد األحكام )2)
  (.31/ 2( ابن عبد السالم: قواعد األحكام )3)
 (. 229( الجويني: غياث األمم )ص: 4)
 (.259( الجويني: غياث األمم )ص: 5)
 (.42المال العام )ص:  ( الماجد: التصرف في2)
 (.42(، نقال  عن: الماجد: التصرف في المال العام )ص: 141( البالطنسي: تحرير المقال )ص: 3)
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لصناعة مجال مشترك ومتوازن بين األمة وسلطتها يسمح  -فيما تهدفه-وتهدف هذه التعددية 
الجهود و المبادرات االجتماعية كافة  واحتكار بالتضخم وال يسمح للثانية ،بنفسها لألولى بالنهوض

 . (2)بحجة توفير الخدمات العامة التطوعية
 هذه التعددية: التعددية السياسية والتعددية المدنية.وأهم صور 

 ت يي  السلطة التنفيذية بالتع  ية السياسية: -أ 
لقدامى من محدثات العصر التي لم يسبق  -وأهم صورها إقامة األحزاب–التعددية  وهذه

  مشروعيتها.أما المعاصرون فقد ذهب جلهم إلى الفقهاء بحثها، 
 إلى الم ررات واأل لة الف هية التالية:وهم يستن ون    مشروعيتها 

النصوص التشريعية اآلمرة باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون عليهما، ومثالها  .9
 .[900: عمران آل] {الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ وَلْتَكُنْ}: قوله 

أمرت اآلية بقيام األمة بمجموعها أو طائفة منها بواجبات األمر والنهي والدعوة  وجه ال اللة:
فيدخل في المنكر منكرات السلطة من الفساد  (3)إلى الخير، وهي ألفاظ عامة تفيد االستغراق

واالستبداد والتعسف والظلم، ويدخل في المعروف الدعوة إلى التزام إرادتي المشرع واألمة، ولما 
كانت األحزاب السياسية صورة من صور هذا المعروف ودفع ذلك المنكر ثبت مشروعيتها من هذا 

 الوجه. 
 والمعامالت، حيث ال تتعارض إقامة األحزاب معأصالة اإلباحة والجواز في العقود  .2

نصوص التشريع ومحكماته من القواعد والمقاصد والقيم والكليات، بل هي تلتقي مع ذلك كله، ذلك 
 الصالح، إلى أقرب الناس معه يكون  فعال كان ما)أن الفقهاء قرروا بأن السياسية الشرعية هي: 

ن الفساد، عن وأبعد  .(4)(وحي به نزل وال ، الرسول يضعه لم وا 

                                                                                                                                                          

( بحث لمحفوظ بعنوان: نظرات حول التعدد والوحدة، منشور ضمن مجلة ثقافتنا للبحوث والدراسات العدد: 1)
 (، بتصرف يسير.14-13(، )ص: 22)

، بعنوان: العمل األهلي: رؤية إسالمية، منشور على الرابط: بحث لجعفر 2))
070811.html-31-07-2010-http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/90101 ،

مقال لمحمد همام، بعنوان: الدولة والمجتمع في التصور اإلسالمي صراع الوظائف أم تكامل األدوار؟، منشور 
، باختصار وتصرف post_18.html-http://bohothe.blogspot.com/2010/04/blogعلى الرابط: 

 يسير.
 (.49/ 4( ابن عاشور: التحرير والتنوير )3)
 (، ونسب هذا التعريف البن عقيل الحنبلي.12( ابن القيم: الطرق الحكمية )ص: 4)

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=286:%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/90101-2010-07-31-070811.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/90101-2010-07-31-070811.html
http://bohothe.blogspot.com/2010/04/blog-post_18.html
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 قاعدة سد الذرائع، حيث تحول التعددية دون االستبداد والفساد والظلم واالعتداء على  .3
الحقوق والحريات الفردية منها والجماعية، كما تحول دون شهر السالح وغيرها من الصور التي قد 

 تنشأ كرد فعل على هذه الصور من المفاسد.
 ، حيث تنتصب التعددية طريقا  لتحصيل كثير(به فهو واجبما ال يتم الواجب إال ) عدةقا .4

أي: – أنها وجه األولىالشورى، والرقابة، من المصالح والقيم والمقاصد واجبة الجلب، ومثالها: 
تتيح لألمة صناعة برامج وهيئات سياسية تؤمل فيها تحقيق مصالحها، ووجه الثانية أن  -التعددية 

تالت الجماعية التي تصوغها األحزاب األمر الذي يجعل لرقابة للتك الحكام يحسبون ألف حساب
األمة فعاليتها وتأثيرها في تقويم وتصحيح التدابير السلطوية التي تتجافى فيها السلطة عن إرادة 
المشرع أو إرادة األمة، وهذا يقودنا إلى القول بوجوب التعددية السياسية خضوعا  لمقررات الفقهاء 

 .(1)وسائل تأخذ حكم المقاصدالناصة على أن ال
أما ال ور الذي تلعبه هذه األحزاب    ت يي  السلطة التنفيذية  يمكن تلخيصه    الن اط 

 التالية:
تعمل األحزاب السياسية على صناعة توازن سياسي بين األمة والسلطة يحفظ لألولى  .1

 مصالحها، أو ينال من فاعليتها.مكنتها وحيويتها في تقويم أي تدبير ينتقص من إرادتها أو يفوت 
تتجسد األحزاب كإطار جماعي ينتقل بموجبه أفراد األمة من الفردية غير المؤثرة إلى  .2

الجماعية القادرة على توجيه السلطة بما يحفظ مصالح األمة، ومنعها من االنفراد واالستبداد ونكث 
 عقدها مع األمة.

 بجوار دورها كوسيلة من وسائل التقييد.  تمثل األحزاب ضمانة من ضمانات تقييد السلطة .3
وتكمن  تنتصب الحياة الحزبية كسبيل آمن وطريق منظم لحل إشكالية تداول السلطة، .4

حيث الشورى التي ضاعت فيها التجربة السياسية اإلسالمية  خطورة هذه اإلشكالية عبر استقراء
عليه لحاكم ومساءلته واإلنكار لنصيحة لاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وا وقيم مبادئبقيت 

 .فاعلةو إلى مؤسسات قادرة  دون تحويلها
تملك األحزاب القدرة على تنظيم الرأي العام وتثقيفه في قضاياه، وبلورة إرادته وحسن  .5

 صياغتها ما يسهل التعرف على اتجاه الرأي العام في التدبيرات السلطوية.
 واجتماعية لألمة، وتمثيلها. تعمل األحزاب السياسية على طرح بدائل سياسية .2

                                                           

(، القرضاوي: من فقه الدولة )ص: 11-32األدلة السابقة في: الصاوي: التعددية السياسية )ص: ( انظر 1)
143-129.) 
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تعمل األحزاب على تحويل ميول األمة وتطلعاتها إلى برامج سياسية، تحتشد وراءها  .3
أصوات األمة وفعالياتها، وتتبناها هيئات قيادية قادرة وفاعلة تعمل تلك األحزاب على تمكينهم من 

 .(1)السلطة لتحويل تلك البرامج إلى حقائق على أرض الواقع
 :بالتع  ية الم نيةلسلطة التنفيذية ت يي  ا -ب 

 وأهم صورها ومظاهرها: التعددية األهلية واالجتماعية والمعرفية.
 ت يي  السلطة التنفيذية بالتع  ية األهلية: .1

 عن - المجتمع المدنيب اليوم ايعبر عنه تيالو  - ة في التشريع اإلسالمياألهلي التعددية تتفرع
تها، وحال ذاتيو األمة  خيرية تحقيقوحسن الخالفة فيها، وهما الطريق ل األرض عمارة يمقصد

تخلف األمة أو إرغامها على التخلف عن هذه الحيوية في المجال األهلي فسوف تتشكل عقلية 
جديدة ال تشعر بمسئوليتها تجاه التحديات التي تواجه األمة سواء أكانت خيرية أو تعليمية أو 

 .(2)اقتصادية
 هذه التع  ية    مشروعيتها على أمرين:وتنين  

والتي سماها الفقهاء فروض كفاية -وذلك أن معظم الواجبات العامة : المسئولية الجماعية -أ 
 الكفاية فروض معظم أن به اإلحاطة يجب مما) إنما تتوجه لألمة دون السلطة، يقول الجويني:–

، (3)(عنه يغفلوا وال يغفلوه، ال أن اإلمكان أهل كافة على يجب بل األئمة، بإقامتها تتخصص ال مما
وهذه الفرائض تسهم في تماسك األمة اجتماعيا  وسياسيا  واقتصاديا ، ذلك أنها تشعرها بالمسئولية 
التضامنية في أداء تلك الواجبات وتحقيق مقاصدها، من أجل ذلك أكد الفقهاء على أن مقصود 

، إذ السلطة ال تعدو أن تكون مؤسسة من مؤسساتها، الدين إنما يتحقق باألمة ال بالسلطة وحدها
يقول ابن تيمية في معرض رده على وتقوم ببعض وظائفها التي توجهت بها النصوص لألمة رأسا ، 

 حافظا   يكون  أن يجب -أي: اإلمام– أنه نسلم الالحلي الشيعي صاحب كتاب: منهاج الكرامة: )
 .(4)(للشرع حافظة األمة تكون  أن يجب بل للشرع،

جماعهم على ة: المسئولية الفر ي -ب  والجزء التشريعي الذي يهمنا هنا هو: تنصيص الفقهاء وا 
كنص  -والوقف أبرز وأهم التطبيقات في العمل األهلي اإلسالمي كما سيأتي–شرط الواقف أن 

                                                           

(، دوهرتي: اختالل ميزان 1( المعهد الديمقراطي الوطني: األحزاب السياسية واالنتقال إلى الديمقراطية )ص: 1)
(، الغنوشي: الحريات العامة 1)ص: ) (، جونستون: األحزاب السياسية والديمقراطية12الديمقراطية )ص: 

 (.23-22(، الصاوي: التعددية السياسية )ص: 399-212(، )241-243)ص: 
 (. 221( صافي: العقيدة والسياسة )ص: 2)
 (. 219الجويني: غياث األمم )ص: ( 3)
 (. 453/ 2( ابن تيمية: منهاج السنة النبوية )4)
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التي تنشئ الشخصية المعنوية للوقف دورا  هاما  في تقييد السلطة  رادة الفرديةالشارع، ما يجعل لإل
 ، وهذاأو مؤسساتهاتغول من السلطة  أي الوقوف أمامالتنفيذية حيث تسمح له هذه اإلرادة المقررة 

 .(1)إال في إطار مؤسسة يغاير واقع المجتمع المدني الذي ال يمكن الفرد من الحضور
النطاق الذي تمتعت به األمة في  نظريا  وعمليا  يتبدى بوضوح أن وباستقراء التجربة اإلسالمية

ال يتجاوز  التجربة الحضارية اإلسالمية كان كبيرا  جدا  في مقابل نطاق ضيق ومحدود للسلطة
ولعل المؤسسات المتكاثرة كما  وكيفا  للوقف والحسبة والفقه أهم الصور  ،(2)الوظائف السيادية
 المقررة في التشريع والمذكورة في التاريخ اإلسالمي.للتعددية األهلية 

ففي التشريع اإلسالمي أطنب الفقهاء وأكثروا من تقرير األحكام المتعلقة بالوقف والحسبة وهي 
تدور في األولى حول تقرير اإلرادة الفردية ومراعاة المصلحة، فمهما شرط واقف من شروط تتعلق 

يعه ولم تتعارض مع مصلحة محققة تقرر الشرط ولزم، وحول بالوقف سواء في إدارته أو تقسيم ر 
وجد معروف ظاهر تركه، أو منكر ظاهر فعله فقد  فمهماالحكمة والموعظة الحسنة في الثانية، 

 . (3)واجب األمر أو النهي األمةعلق في ذمة 
عالجت كل مستجدات الحياة، وفي التاريخ اإلسالمي أكثر المؤرخون من ذكر األوقاف التي 

من النواحي الطبية  ، ابتداءلألمة بمختلف أديانها وأعراقها وطبقاتهاوحققت الحاجات األساسية 
والصحية إلى النواحي التعليمية الثقافية إلى الشئون االجتماعية الخدمية، إلى رعاية الحيوانات 

وعجزها عن تحقيق وظائفها  السلطة بل أنه في حاالت عديدة نشأت أوقاف لتعالج قصور ،والطيور
وأخرى للشرطة لتحقيق األمن الداخلي هذا  ،األساسية فكانت هناك أوقاف للحصون العسكرية

، كما أكثروا باإلضافة إلى الكم الضخم من األوقاف التي ترعى الفقير والمحتاج واليتيم والضعيف
واإلصالحية عبر عملية الثقافية والتربوية الإدارة  في الوقت ذاته من تقرير الهامش الواسع لألمة في

ة عبر مؤسسات الفقه التشريعيالعملية المعرفية و في إدارة مؤسسة الحسبة، والهامش الواسع لها 
 .والعلماء

ومن خالل ما سيق يتي ى ال ور البارز الذي لعيته وتلعبه هذه التع  ية    ت يي  السلطة 
 هاحفاظوسر  ،يتهاواستمرار  األمةأساس وجوهر است اللية التنفيذية إذ مثلت المؤسسات الساب ة 

                                                           

 ، بعنوان: العمل األهلي، منشور على الرابط:بحث لجعفر (1)
070811.html-31-07-2010-http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/90101 . 

( مقال لهبة عبد الرؤوف، بعنوان: في البدء كانت األمة: بين قومية الغرب وأمة اإلسالم، منشور على الرابط: 2)
ezzat.com/2000/09/25/-://www.hebahttp. 

 رابط:، بعنوان: العمل األهلي، منشور على البحث لجعفر 3))
070811.html-31-07-2010-http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/90101. 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=286:%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/90101-2010-07-31-070811.html
http://www.heba-ezzat.com/2000/09/25/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%85/
http://www.heba-ezzat.com/2000/09/25/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%85/
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=286:%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=286:%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/90101-2010-07-31-070811.html
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ن تراجعت  اوت  مه اعلى وجو ه أو تخلت عن وظائفها أو ضعفت أو انهارت     السلطةحتى وا 
 ، ومما يؤك  هذا ال ور الت يي ي الهام السع  ال ءوب من السلطات االستي ا ية   بعض األحيان

عير  أمام سريانها وتغلغلها    المجتمع اً أساسيثل عائ ًا ألنه ماالستيالء على الوقف أو إلغائه 
 .(1)إلغاء هذه ال وة المجتمعية

 ت يي  السلطة التنفيذية بالتع  ية االجتماعية: .2
حقق العالمة ابن عاشور أن الشريعة إنما جاءت لتقرير ما فيه مصلحة وتغيير ما فيه مفسدة، 

 .(2)معتقد الكثيروليس للتغيير دون التقرير كما استكن في 
في المدينة المنورة مع  وتفريعا  على هذا التحقيق يمكن تحليل الوثيقة التي وقعها النبي 

بالروابط األسرية والقبلية  الوثيقة ، حيث اعترفت(3)مكونات المجتمع المدني من المسلمين واليهود
را  للتعاون اإلنساني والتماسك والعشائرية، وأعطتها حيزا  من تشكيل المجتمع الجديد، واعتبرتها أط

االجتماعي، لكنها في الوقت نفسه أفرغت هذه التقسيمات القبلية من المحتوى والمضمون العدواني 
، ويعود هذا التمسك (4)الذي ال يستحضر مبادئ الحق والعدالة، والخضوع للقانون واالحتكام إليه

 إلى أمور، أهمها ثالثة:
ورا  اجتماعيا  هاما ، حيث تضمن التكافل االجتماعي بمختلف تؤدي هذه التقسيمات د األول:

 أبعاده.
تؤدي هذه التقسيمات دورا  اقتصاديا  هاما ، حيث يعد التقسيم القبلي التقسيم األمثل  الثان :

 لإلنتاج الرعوي لما يوفره من حريتي الرعي واالنتقال.
نتصب كوسيلة من وسائل تقييد تؤدي هذه التقسيمات دورا  سياسيا  هاما ، حيث ت الثالث:

السلطة التنفيذية وحمايتها من االستبداد الذي قد ينشأ مع غياب البنى االجتماعية والسياسية، 
 .(5)وتركيز القوة السياسية في مكون السلطة

                                                           

بحث لعارف، بعنوان: األسس المعرفية للنظام السياسي اإلسالمي، منشور على الرابط:  1))
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_articles/Arabic

_State/Epestim.بتصرف  ، 
 .(345-349( ابن عاشور: مقاصد الشريعة )ص: 2)
 (. 594-591/ 1( انظر خبر الوثيقة ونصها في: ابن هشام: السيرة النبوية )3)
(، بحث لصافي، بعنوان: الدولة اإلسالمية، منشور ضمن 532-531( شمس الدين: نظام الحكم واإلدارة )ص: 4)

ار: (، النج121بحوث الحركات اإلسالمية والديمقراطية الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية )ص: 
 (.152-155اإلسالم والسياسة )ص: 

 (.31-33(، الشعيبي: وثيقة المدينة )ص: 194-193( صافي: العقيدة والسياسة )ص: 5)

http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_articles/Arabic_State/Epestim
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_articles/Arabic_State/Epestim
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 وهذا األخير يوضح ال ور الذي تلعبه هذه التع  ية    ت يي  السلطة التنفيذية.
والتمسك بالتعددية االجتماعية في إطار األجناس واألقوام والقبائل والشعوب ليس غريبا  على 

من آياته في اجتماع الناس، وجعلها إطارا   التشريع ومقرراته، بل هو أصيل فيها حيث عدها 
 . (1) للتعارف والتواصل اإلنسانيين

 ومما  ل على ت رير هذه التع  ية    اإلطار السايق:
 {لِلْعَالِمِنيَ لَآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ وَأَلْوَانِكُمْ أَلْسِنَتِكُمْ وَاخْتِلَافُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقُ آيَاتِهِ وَمِنْ}: قول هللا  -أ 

 .[33: الروم]

 اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْثَى ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا} :قول هللا  -ب 

  .[91: احلجرات] {خَبِريٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاكُمْ
 ت يي  السلطة التنفيذية بالتع  ية المعر ية: .3

وأعني بها: التعددية في المجالين: االعتقادي واالجتهادي، دون إكراه على دين أو ثقافة أو 
 اجتهاد معين.

 أواًل: التع  ية    المجال االعت ا ي:
 قرر التشريع اإلسالمي حرية االعتقاد ببعديها: الفردي والجماعي. 

ال سلطة ألحد  حر في اختياره العقدي، الفردأن ففي البعد الفردي قرر التشريع اإلسالمي 
 وَقُلِ}: لى يوم القيامة، قال االختيار، مستبقيا  جزاء االختيار إ هفوضقد  هللا عليه، ذلك أن 

، وأمته بالبالغ ، وحصر دور الرسول (2)[35: الكهف]{ فَلْيَكْفُرْ شَاءَ وَمَنْ فَلْيُؤْمِنْ شَاءَ فَمَنْ رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ

قرر أن االختالف ، و (3)[05: الشورى]{ الْبَلَاغُ إِلَّا عَلَيْكَ إِنْ حَفِيظًا عَلَيْهِمْ أَرْسَلْنَاكَ فَمَا أَعْرَضُوا فَإِنْ} :قال 
العقدي سنة اجتماعية ال تتخلف، ما يجعل السعي لجمع الناس على معتقد واحد جهال  بتلك السنن، 

 .(4)[19: األنعام] {الْجَاهِلِنيَ مِنَ تَكُونَنَّ فَلَا الْهُدَى عَلَى لَجَمَعَهُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ} :قال 

                                                           

 (.2( عمارة: التعددية )ص: 1)
 (.453/ 21( الرازي: مفاتيح الغيب )2)
  (.42/ 5( ابن عطية: المحرر الوجيز )3)
 (. 123/ 2( الشوكاني: فتح القدير )4)
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وفي الوقت نفسه حمل على كافة الصور التي من شأنها أن تحد من حرية االختيار، كالهوى 
، وشرع مجموعة من (1)واتباع إرث اآلباء، ومتباعة رجال الدين والحكم دون نظر أو تأمل

: قال  كمنع اإلكراه وشرعة الجهادالضمانات التشريعية التي تحول دون تقييد حرية االعتقاد، 
 الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ لَا حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ}، وقال: (2)[392: البقرة]{  الْغَيِّ مِنَ الرُّشْدُ تَبَيَّنَ قَدْ الدِّينِ فِي إِكْرَاهَ لَا}

 .(3)[951: البقرة] {الظَّالِمِنيَ عَلَى إِلَّا عُدْوَانَ فَلَا انْتَهَوْا فَإِنِ لِلَّهِ
 االجتماعي قرر أمرين:وفي البعد 

حق كل أصحاب معتقد بالدعوة إلى معتقدهم، واالستدالل على صحته، والدفاع عنه،  األول:
ونقد ما يخالفه، دل على ذلك كثير من اآليات التي كانت تحكي قيل أهل الكتاب ومحاوراتهم، 

عقائدهم والدعوة لدفاع عن حيث اكتفت اآليات بدحض حججهم وبيان عوارها دون إنكار أصل ا
 هذا الحق خمسة ضوابط:ول إليها،
أن ال يسلك بها مسلك التغرير، كاستعمال المغريات المادية أو التغرير بالبسطاء واألطفال  -أ 

 واألميين.
أن يتم عرض المعتقد بموضوعية من حيث الوثائق والتواريخ واألفكار موضع االعتقاد،  -ب 

 ومثل العرض النقد.
عتقدات ذاتها، وال يجوز إلى أصحابها ورموزها، لخروجها عن أن ينصب النقد على الم -ج 

 يَدْعُونَ الَّذِينَ تَسُبُّوا وَلَا}: إطار الحجاج العقلي، ودخولها في اإليذاء المنهي عنه، وفيه ورد قوله 

 .[905: األنعام] {عِلْمٍ بِغَيْرِ عَدْوًا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهِ دُونِ مِنْ
كوسيلة للكيد  اتقاء التصرفات الكيدية، ومثالها استخدام الردة في مدينة رسول هللا  -د 

 والتشكيك باالعتقاد اإلسالمي إضافة الستخدامها كوسيلة للتخذيل واإلرجاف باألخبار الكاذبة.
حق كل أصحاب معتقد بممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوسهم، وما تستلزمه من هذه  الثان :
 .(4)من إقامة للمعابد والمراسمالعبادات 

                                                           

(،  32-31للنجار، بعنوان: حرية التفكير واالعتقاد، منشور ضمن مجلة إسالمية المعرفة، العدد: ) ( بحث1)
 (.39-23)ص: 

 (.231/ 2( الماتريدي: تأويالت أهل السنة )2)
 (.293/ 2( ابن عاشور: التحرير والتنوير )3)
نشور على الرابط: ( بحث لعاشور، بعنوان: بيان غير المسلمين لدينهم في مجتمع المسلمين، م4)

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=772:bayan ،

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=772:bayan
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=772:bayan
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وتلعب التع  ية ال ينية  ورًا هامًا    ت يي  السلطة التنفيذية حيث توجب هذه التع  ية على 
 كل يه  تجرمالسلطة االحترام واالعتراف بكا ة المكونات ال ينية  اخل ال ولة،    الوقت الذي 

 .لها اعت اء أو تهميش
النظام  -رغم قصور فيها وعيوب–ولعل أروع الصور التي شهدتها التجربة السياسية اإلسالمية 

الملي العثماني، والذي اعتمد مبدأ التسامح الديني والتعايش السلمي تجاه األقليات الدينية، وقرر لهم 
 .(1)بموجبه حقي االحتفاظ برؤسائهم وقوانينهم، واستقاللهم اإلداري والقانوني

 يًا: التع  ية    المجال االجتها ي:ثان
قرر الفقهاء حرية االجتهاد وما يترتب عليها من تعددية في المذاهب واآلراء الفقهية في 

، (2)األصول والفروع، كما قرروا في ذات الوقت أنه ليس للسلطة حق فرض اتباع مذهب معين
؛ األحكام تفاصيل من فيه يتنازعون  فيما لفقهاء اإلسالم اإلمام يتعرض أن ينبغي اليقول الجويني: )

ابن تيمية: ، ويقول (3)(ومطلبهم مسلكهم عن يصدهم وال مذهبهم، على ومتبعيه إمام كل يقر بل
)األمور المشتركة بين األمة ال يحكم فيها إال الكتاب والسنة، ليس ألحد أن يلزم الناس بقول عالم 

 .(4)وال أمير وال شيخ وال ملك(
التجربة االجتهادية لألمة يتبدى بوضوح رحابتها واتساعها لآلراء المتعددة في فهم وباستقراء 

الشريعة واستخراج أدلتها وقواعدها ومقاصدها والبناء عليها، ما أسس لثروة تشريعية ضخمة من 
مذاهب الصحابة والتابعين واألئمة من بعدهم، وقد كانت األمة التي توزع أفرادها على تلك المذاهب 

لمدارس الفقهية تعيش كأمة واحدة يسودها الحب واإلخاء ويثريها الخالف بين مدارس الفقه وال وا
يثيرها وذلك في عصور االجتهاد، أما في عصور الجمود والتقليد غير الواعي فقد تحول هذا التعدد 

 المحمود إلى تفرق مذموم بسبب الهوى والجهل والتعصب.
 التجربة تدخال  سافرا  في الحياة االجتهادية عدا محطتين:ولم يعهد من السلطات في هذه 

                                                                                                                                                          

(، 32-31فة ، العدد: )بحث للنجار، بعنوان: حرية التفكير واالعتقاد، منشور ضمن مجلة إسالمية المعر 
 (.41-33)ص: 

 (.242-233( صافي: العقيدة والسياسة )ص: 1)
(، الزبداني: السياسة الشرعية عند الجويني 11( السهيلي: الحاكم المستبد في الفكر السياسي اإلسالمي )ص: 2)

 (.352)ص: 
 (. 119-131( الجويني: غياث األمم )ص: 3)
  (.132/ 5النبوية )( ابن تيمية: منهاج السنة 4)
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قصاء ما عداه، لكن اإلمام  األولى:المحطة  ما روي عن عزم المنصور فرض مذهب مالك وا 
، ويمكن (1)أنكر هذا العزم -وهو يكشف في اجتهاده عن موقف التشريع وفلسفته المعرفية–مالك 

 تعليل رفضه بخمسة أمور: 
تناقضه مع إرادة المشرع الذي قصد هذه التعددية وهذا التنوع، إذ لو شاء لجعل  األول:

 الشريعة بحيث ال تحتمل إال وجها  واحدا  يضيق فيه اختالف العقول وال يتسع. 
انتقاصه من األفق الرحب للتشريع، والذي يسع كافة االجتهادات واآلراء، وال يحده  الثان :

 .(2)ب معينمذه
 عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا}: فاته لسماحة الشريعة ويسرها ورفعها للحرج والتضييق، قال مجا الثالث:

، وفي تأكيد [959: البقرة] {الْعُسْرَ بِكُمُ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمُ اللَّهُ يُرِيدُ}، وقال: [75: احلج] {حَرَجٍ مِنْ الدِّينِ فِي
 حمر -أي: الصحابة – باختالفهم لي أن يسرني ماهذا المعنى يقول عمر بن عبد العزيز: )

نما ضيق، في الناس كان واحدا قوال كان لو ألنه) ، وعلل القاسم قوله بقوله:(3)(النعم  يقتدى أئمة وا 
 .(4)(سعة في كان منهم رجل بقول أحد أخذ فلو بهم؛

اآلراء والتنوع في  مجافاته لمنهج الصحابة والراشدين الذين وسعهم االختالف :الرابع
فإن الناس قد سبقت إليهم  ،ال تفعل هذا): للمنصور كشف عن هذا قول اإلمام مالك، واالجتهادات

، ودانوا به من أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به
 .(5)(اختالف الناس
، كون األمة هي الحافظة وفاعليتهاوحيويتها وحريتها  األمة إرادةالتقائه مع عدم  :الخامس

للشرع ال السلطة، يقول ابن تيمية في معرض رده على الشيعة الذين زعموا بأن اإلمام حفاظ 
 .(2)(للشرع حافظة األمة تكون  أن يجب بل للشرع، حافظا يكون  أن يجب أنه نسلم الللشرع: )

من إكراه للمدارس المعرفية في ما قام به المأمون وأخواه: المعتصم والواثق المحطة الثانية: 
إقحام السلطة  -ويتقدمها علماؤها-األمة في مسألة خلق القرآن، وكرد فعل على ذلك قاومت األمة 

 .(1)نفسها في التصورات االعتقادية واالجتهادات المذهبية، وعملت على تحجيم دور السلطة

                                                           

 (.423/ 5( ابن سعد: الطبقات الكبرى )1)
 (.243( زيدان: نظام القضاء في الشريعة اإلسالمية )ص: 2)
 (.191/ 2( ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله )3)
 (. 23/ 5( الشاطبي: الموافقات )4)
 (.423/ 5( ابن سعد: الطبقات الكبرى )5)
 (. 453/ 2( ابن تيمية: منهاج السنة النبوية )2)
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بالتع  ية  السلطة التنفيذيةوجميع األمور الساب ة إنما تؤسس    ح ي تها وجوهرها لت يي  
 .االجتها ية

را ة األمة(:  ثالثًا: وسائل الت يي  ال ستوري )ت نين ومأسسة إرا ة المشرع وا 
سبق في الفصل الثالث تناول مبدأ الفصل بين السلطات كأبرز وسائل التقييد الدستوري 

همها: الدستور، وتحديد مدة للسلطة التنفيذية، لذا سأجوز إلى غيره من وسائل التقييد الدستوري، وأ 
 الرئاسة، واالنتخابات واالستفتاءات، والمواثيق الدولية.

 بال ستور:ت يي  السلطة التنفيذية  .1
 وسلطاتها، فيها، الحكم ونظام الدولة شكل تبين التي األحكام مجموعةوأعني بالدستور: )

 .(2)(وواجباتهم المواطنين حقوق  وبيان اختصاصاتها، وبيان السلطات، هذه توزيع وطريقة
ويلحق به القوانين واللوائح التي تصدرها السلطتان التشريعية والتنفيذية، ويشترط فيهما أال 

 . (3)تخالفا الدستور بحال كونه ساميا  عليهما
تقنين قيمه وكلياته وأحكامه في نصوص  -وال يبيح فحسب -والتشريع اإلسالمي يوجب 
ات سياسية ترعاها بحيث تتولى تلك النصوص والمؤسسات تنظيم دستورية ملزمة وصناعة مؤسس

العالقة بين األمة والسلطة، والسلطات بعضها مع بعض، ويستند هذا الوجوب إلى المقررات 
 التشريعية التي سبق بيانها في الفصل الثاني. 

ولعل أهم الشواهد والتطبيقات على مشروعية دسترة األحكام السياسية والدستورية وتقنينها: 
في المدينة المنورة مع مكونات المجتمع المدني من المسلمين  الوثيقة التي وقعها النبي 

في  -دورها في تقييد السلطة التنفيذيةوالتي تظهر –، ويمكن تلخيص قيمتها الدستورية (4)واليهود
 النقاط التالية:

اعترفت الوثيقة باالنتماء السياسي لجميع مكونات المجتمع المدني، في الوقت الذي اعترفت  -أ 
فيه باالنتماء الديني الخاص لكل مكون منها على حدة، وهذا قيد هام على السلطة التنفيذية يوجب 

لتهميش بحق أي مكون من عليها احترام التعدد العرقي والديني وال يبيح لها االعتداء أو ممارسة ا
 مكونات المجتمع.

                                                                                                                                                          

(، وانظر قصة المحنة باختصار في: أبو زهرة: محاضرات في 139-121( صافي: العقيدة والسياسة )ص: 1)
 (.323-313تاريخ المذاهب الفقهية )ص: 

 (. 33/ 1( السديري: اإلسالم والدستور )2)
 (.33-32( النعمة: أصول التشريع الدستوري )ص: 3)
 (. 594-591/ 1( انظر خبر الوثيقة ونصها في: ابن هشام: السيرة النبوية )4)
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اعترفت الوثيقة بالنظم واألعراف االجتماعية التي تتخذ من القبيلة والعشيرة إطارا  للتعاون  -ب 
األسري والتماسك االجتماعي، في الوقت الذي حصرت فيه نطاق السلطة التنفيذية في تنسيق جهود 

غ والتعمير وحسن الخالفة، وهذا قيد هام يؤسس األمة في أداء واجباتها التي تضمن قيامها بالبال
 لتقييد نطاق السلطة وحرية العمل األهلي والمدني.

اعترفت الوثيقة بالحقوق والحريات الفردية والجماعية، فاعترفت بحقوق الحياة واألمن   -ج 
ن في وحريات االعتقاد والتنقل في اإلطار الفردي، والمساواة والعدالة والنصيحة والدفاع عن الوط

اإلطار الجماعي، وهما يردان كقيود على الممارسة السلطوية حيث جعال حماية الحقوق والحريات 
 .(1)أهم مقاصد السلطة

ومن تطبيقات تقنين األحكام القانونية المجلة العثمانية الشهيرة: مجلة األحكام العدلية، والتي 
بين الفقه الشارح والتشريع اآلمر، وأول  ه، وتعد أول مدونة فقهية مايزت1213أقرت في العام: 

قانون مدني عام ناص  على الحقوق والواجبات وملزم للسلطة التنفيذية العمل على حمايتها 
 . (2)ورعايتها

 ويشترط    الت نين أمور، أهمها    الجانب التشريع : 
يتعصب لمذهب أن ينفتح التقنين على كافة مذاهب اإلسالم في كافة العصور، وال يتقيد أو  -أ 

 معين.
أن يختار المقننون ما هو أرجح دليال  وأوفق بمقاصد التشريع وأليق بمصالح العباد، إذ  -ب 

 الرفق مقتضى التشريع الدافع للحرج.
تكرار النظر والتعديل باختالف الزمان والمكان متابعة لما يستجد من شئون وما تتطلبه تلك  -ج 

 .(3)الحوادث من نظر
 :يتح ي  م ة رئاسة السلطةية ت يي  السلطة التنفيذ .2

وهذه الصورة من صور التقييد من إبداعات التجربة الغربية التي لم تواجهها األمة اإلسالمية 
 . (4)في تجربتها السياسية نظريا  وال عمليا  

                                                           

(، بحث لجياد، بعنوان: حقوق اآلخر في ضوء وثيقة المدينة، منشور ضمن 33-14( السيد: وثيقة المدينة )1)
 (.121-152مجلة الحقوق العدد الثاني، )ص: 

لمجلة جزء من منظومة دستورية بدأت في الدولة العثمانية (، وا245-249( الزرقا: المدخل الفقهي العام )ص: 2)
 (.115-113(، األحمري: الديمقراطية )ص: 1م، كوثراني: التنظيمات العثمانية والدستور )ص: 1352عام: 

 (.231-239(، القرضاوي: مدخل لدراسة الشريعة )ص: 245-249( الزرقا: المدخل الفقهي )ص: 3)
 (.293)ص: ( السنهوري: فقه الخالفة 4)
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ولم ير     التشريع اإلسالم  وقواع ه ما ي ل على تأيي  ع   اإلمامة أو توقيته لكن 
، وأهم هذه الم ررات الت  (1)التوقيت يل إنها ال تحول  ون ال ول يوجوبهم رراته ال تمنع من 

 -(2)إضا ة لأل لة الت  سب ت    ييان مشروعية الت يي  ال ستوري -تؤك  مشروعية هذا الت يي  
 األ لة التالية من المع ول والت  تكشف عن  ور التح ي     ت يي  السلطة التنفيذية:

متجددة من األمة على سلطتها، تمنح األولى المكنة من إقصاء يفرض تحديد المدة رقابة  -أ 
كل من يحيد عن مقاصدها ومصالحها، وتمنع الثانية االنفصام واالنفصال عن منشئها، ما يضمن 

 .(3)بالتالي سمو األولى على الثانية
تظهر الموازنة بين المصالح والمفاسد التي يمكن أن تنجم عن التحديد وعدمه رجحان  -ب 

 .(4)يد في المصلحة طلبا  والمفسدة دفعا  التحد
ينتصب التحديد كسبيل لسد ذرائع يفضي إليها التأبيد كإساءة استعمال السلطة والقعود عن  -ج 

تحصيل مقاصدها، وهما ثمرة األمن من المحاسبة والمساءلة التي يولدها التأبيد في نفوس 
 .(5)الحكام
ولوغ في خيارات العزل والثورة والخروج التي يحول التحديد دون فرقة األمة، كونه آمن من ال -د 

التي يتوصل من  السبلأفضل ، وبالتالي يمكن القول بأنه (2)تنشأ مع التأبيد دون التحديد غالبا  
 .ضبط عملية إسناد السلطة وتداولهاخاللها إلى 

الحكام وبذلهم كل ما في وسعهم خالل الدورات الرئاسية، خالف  إنجازالتحديد مدعاة إلى  -ه 
 التأبيد إذ هو مدعاة للتقاعد عن تحقيق مصالح األمة.

يعزز التحديد تقييد السلطة بإرادة األمة ورضاها ومصلحتها، كونه يمنحها إرادة متجددة  -و 
 وخيارات متنوعة من الهيئات والبرامج السياسية كل دورة انتخابية.

                                                           

( هذه المسألة اختلف فيها الفقه السياسي المعاصر بين مؤيد ومعارض، وممن ذهب إلى الجواز: القرضاوي: من 1)
(، وممن ذهب إلى المنع: عفيفي: 224(، والبياتي: النظام السياسي اإلسالمي )ص: 33فقه الدولة )ص: 

وضمانات الحكم اإلسالمي )ص:  (، ومفتي: أركان112-115المجتمع اإلسالمي وأصول الحكم )ص: 
(، وقال العوا بالوجوب في مقال له بعنوان: الوسطية السياسية، منشور على الرابط: 113

http://96.0.101.207/ConferenceDetails.aspx?ConferenceID=15. 
 (.25األدلة في الفصل الثاني )ص: ( انظر هذه 2)
 (.142( الحلو: االستفتاء الشعبي بين االنظمة الوضعية والشريعة اإلسالمية )ص: 3)
 (.229( السهيلي: الحاكم المستبد في الفكر السياسي اإلسالمي )ص: 4)
 (.221( السهيلي: الحاكم المستبد )ص: 5)
 (221( السهيلي: الحاكم المستبد )ص: 2)

http://96.0.101.207/ConferenceDetails.aspx?ConferenceID=15
http://96.0.101.207/ConferenceDetails.aspx?ConferenceID=15
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زيز النفوذ الفردي أو يحول التحديد دون استبداد السلطة التنفيذية وتحولها إلى وسيلة لتع -ز 
  الحزبي.
 ت يي  السلطة التنفيذية بالمواثيق ال ولية: .3

ومثالها: ميثاق األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، ومعاهدات منع 
انتشار السالح النووي وغيرها من االتفاقات التي تتعاهد على التقيد بها الحكومات والسلطات 

 العالمي واألمن الدولي والتعاون اإلنساني، وحماية الكرامة اإلنسانية.لتحقيق السلم 
والتشريع اإلسالمي ال يمنع من االنضمام إلى هذه المعاهدات طالما أن الغرض منها تحقيق 

 .(1)مصالح األمة وعدم إخضاعها إلمالءات الغير واشتراطاته
 إلى:  -ألصالة اإلباحةإضافة –ويمكن االستناد في تقرير مشروعية هذه المواثيق 

 .[3: املائدة] {وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا}: قول هللا  -أ 

كل حلف من شأنه جلب المصلحة كونها لمشروعية اآلية السابقة ؤسس ت وجه ال اللة:
 .(2)اإلثممقتضى البر أو درء المفسدة كونها مقتضى 

ْمرَ  ل  أن أحبُّ   ما غالم، وأنا عمومت  مع َالم َطيَّيين حْلف شه ت   »: قول النبي  -ب   ح 
ث ه وأنى النََّعم  أحب   ما ج عان؛ ين هللا عي   ار    حلفا عمومت  مع شه ت ل  »، وقوله: (3)«أنك 
 .(4)«ألجيت اإلسالم    به  عيت ولو الن عم، حمر به ل  أن

يكشف الحديثان السابقان عن منهج التشريع اإلسالمي في تقرير كل صورة من  وجه ال اللة:
 .(5)شأنها محاربة الظلم سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي أو العالمي

أما ال ور الذي تلعبه هذه المواثيق    ت يي  السلطة التنفيذية  غير خاف إذ تنتصب هذه 
للسلطة التنفيذية    مجاالتها السياسية واألمنية  المواثيق ك ي  أمام السياسة الخارجية

واالقتصا ية والعسكرية واإلنسانية والث ا ية، وضمانة    نفس الوقت للح وق والحريات 
 اإلنسانية الفر ية والجماعية.

 

                                                           

 (. 392-395( الغنوشي: الحريات العامة )ص: 1)
 (.453/ 3(، السمعاني: تفسير القرآن )42/ 2( المراغي: تفسيره )2)
، والحديث (، من حديث عبد الرحمن بن عوف 1255(، برقم: )391/ 2( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده )3)

 صححه أحمد شاكر في تخريجه على المسند.
 (، وصححه األلباني في تخريجه ألحاديث الكتاب.32)ص: ( الغزالي: فقه السيرة 4)
 (.33( الغزالي: فقه السيرة )ص: 5)
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 ت يي  السلطة التنفيذية باالنتخابات واالستفتاءات: .4
بإرادة األمة، ويقصد باالنتخابات: )اختيار وتقييدها باالنتخابات واالستفتاءات فرع تقييدها 

، وأما االستفتاءات (1)الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم البالد(
 .(2)فهي: )عرض موضوع عام على الشعب ألخذ رأيه فيه بالموافقة أو الرفض(
د لقدامى الفقهاء بها، أما وهذه الصورة بالشكل الذي يطرحه الفكر السياسي المعاصر ال عه
 مضمونها فقد أطنبوا وأكثروا في بحثه وتقريره ضمن أشكال وصور أخرى.

االختيار من  -أي: اإلمامة–فمن حيث المضمون فقد سبق تقرير الفقهاء بأن ) طريق ثبوتها 
 عن الصحابة سائر وامتنع بايعوه، معه وطائفة عمر أن قدر لو، وسبق قول ابن تيمية: )(3)األمة(
نما بذلك، إماما يصر لم البيعة،  اإلمام، وقول القرطبي: )(4)(الصحابة جمهور بمبايعة إماما صار وا 

، ومعلوم (2)(الكفاية على فرض، وسبق تقريرهم بأن نصب اإلمام: )(5)(عنها ونائب األمة وكيل هو
 .(3)أن فرض الكفاية إنما يتوجه إلى األمة بأجمعها

ومن حيث الشكل بحث الفقهاء صيغة االنتخاب واالستفتاء خالل بحثهم لمسألتي البيعة 
أن اإلمامة تتقرر وتتم ببيعة أهل الحل والعقد كبيعة خاصة، سموها:  فقرروا في األولى:والشورى، 

ب بيعة االنعقاد، ومتابعة الناس لهم في بيعة عامة، سموها: بيعة الطاعة، وقرروا في الثانية: وجو 
لكن عبر أهل الحل والعقد في كل أمر  -أو استفتاءها بالتعبير المعاصر –طلب اإلمام رأي األمة 

 .(3)ذي بال ال توقيف فيه من الشارع
وأما الف ه السياس  المعاصر     استوقفته مجموعة من األمور    التنظير الف ه  التراث ، 

 يمكن حصرها    ن اط ثالث:

                                                           

 (.193الحلو: االستفتاء الشعبي )ص:  1))
 (.11-19( الحلو: االستفتاء الشعبي )ص: 2)
 (.231( البغدادي: أصول الدين )ص: 3)
 (. 539/ 1( ابن تيمية: منهاج السنة النبوية )4)
 (. 232/ 1لجامع ألحكام القرآن )( القرطبي: ا5)

 (.11الفراء: األحكام السلطانية )ص:  (2)
 (.495/ 2( الطوفي: شرح مختصر الروضة )3)
 (.419/ 1(، الرازي: مفاتيح الغيب )321/ 2( الجصاص: أحكام القرآن )3)
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 واشتراطهم مع تقريرهم ابتداء حرمان العامة من مباشرة حقوق االنتخاب واالستفتاء األول:
 .(1)انتهاءو  ابتداء موافقتها ورضاهال

 حرمان المرأة من مباشرة حقوق االنتخاب والترشح واالستفتاء. الثان :
 مباشرة حقوق االنتخاب والترشح واالستفتاء. حرمان أهل الذمة من الثالث:
 وال...  اإلمامة، وعقد اإلمام تخير في لهن مدخل ال النسوةالجويني في تأكيد ما سبق: )يقول 

 نصب في الذمة ألهل مدخل وال، األحالم وذوي  العلماء من يعدون  ال الذين بالعوام له تعلق
 .(2)(األئمة

الفقه المعاصر وأكتفي في هذا المقام هنا على ذكر األدلة والمقررات الفقهية التي استند إليها 
 في تقرير الحقين للفئات الثالثة المذكورة.

 واالستفتاء: االنتخابمباشرة ح وق حق العامة    األ لة على  -أ 
استند الفقه المعاصر في تقرير هذه الحق إلى مجموع األدلة المقررة لحق األمة في االختيار 

قبل قليل، لكنهم رأوا أن تفويض إرادة والتي سبق بيانها عند الحديث عن تقييد السلطة بإرادة األمة 
األمة وحقها األصيل في االختيار بنفسها إلى فئة خاصة منها )أهل الحل والعقد( إنما يرجع لألمة 
رادتها وتقديرها لمصلحتها، أما إذا تعينت إرادتها ومصلحتها بمباشرة حقها بنفسها فليس ألحد  ذاتها وا 

ال عد غاصبا  لحق  ها، مستحقا  لمساءلتها ومحاسبتها.أن يمنعها من ذلك وا 
ويرى الفقه المعاصر أن مؤسسة الحل والعقد التي أوكل لها الفقه التراثي مهمة تمثيل األمة 

أي: نصب اإلمام والحكم بخلعه أو انخالعه  –في أهم التدابير الدستورية والسياسية  (3)والنيابة عنها
 روعة بنائها النظري عدة شوائب، أهمها ما يلي:،قد شاب -(4)ومؤازرته بالشورى في مهمات األمور

                                                           

ن منعوا العامة من عملية االختيار–( الفقهاء 1) المرشحين لإلمامة ابتداء، يقول فقد اشترطوا رضا األمة في  -وا 
الماوردي: )إذا اجتمع أهل العقد والحل لالختيار تصفحوا أحوال أهل اإلمامة الموجودة فيهم شروطها، فقدموا 
للبيعة منهم أكثرهم فضال وأكملهم شروطا، ومن يسرع الناس إلى طاعته، وال يتوقفون عن بيعته(، كما اشترطوا 

: )المصحح لعقد اإلمامة انصراف قلوب الخلق لطاعته واالنقياد له في أمره(، رضاها انتهاء، يقول الغزالي
 (.133الغزالي: فضائح الباطنية )ص: 

 (. 22( الجويني: غياث األمم )ص: 2)
( لم ينص الفقهاء صراحة على اختيار األمة وتحديدها ألهل الحل والعقد، لكن هذا ال يعني المنع من اشتراط 3)

من يتبعهم الناس من  -بحسبهم-إذ اعتبروا الرضا مشروطا  ضمنا ، ألن أهل الحل والعقد رضاها وتوكيلها، 
 (.33الوجوه والرؤساء والعلماء، الكيالني: القيود الواردة على سلطة الدولة )ص: 

(، ابن تيمية: منهاج 122(، )ص: 23(، الجويني: غياث األمم )ص: 52ابن جماعة: تحرير األحكام )ص:  4))
 (.532/ 1النبوية )السنة 
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لم توضع لها صيغة تنفيذية ملزمة، فبقيت محصورة في أذهان الفقهاء  هذه المؤسسة أن .1
وفي أحسن األحوال قد يوجد نوع من أهل الحل والعقد، ولكن أمرهم كله إلى الحاكم  ،ومؤلفاتهم
 أو تحديد وظائفهم. ماختياره سواءنفسه، 
 .(1)الحل والعقد اتُّخذت وسيلة لإللغاء الفعلي لدور األمة ومشورتها أن فكرة أهل .2
االستناد إلى آليات عرفية في االختيار دون الدعوة إلى تطوير هذه المؤسسة بحيث تعبر  .3

 من غيره على اإلمام بلد في كان لمن وليسعن إرادة األمة واختيارها الحر، فهذا الماوردي يقول: )
نما عليه، بها تقدم مزية فضل البالد أهل  ال عرفا   اإلمامة لعقد متوليا اإلمام ببلد يحضر من صار وا 
 .(2)(بلده في موجودون  األغلب في للخالفة يصلح من وألن بموته، علمهم لسبوق  ؛شرعا  
 واالستفتاء: والترشح االنتخابمباشرة ح وق حق المرأة    األ لة على  -ب 

استند الفقه المعاصر في تقرير حقي االنتخاب واالستفتاء إلى األدلة ذاتها المقررة لحق األمة 
في االختيار، والتي لم تفرق بين الرجل والمرأة في ممارسة هذا الحق، وعززوا هذه المشروعية 

 باالستناد إلى: 
بيعة العقبة   الممارسة السياسية في العهد النبوي، حيث شاركت بعض النساء في مبايعته .1

صفة الرئاسة  الثانية، والتي مثلت العقد السياسي والبيعة الدستورية التي اكتسب بموجبها النبي 
 .(3)على المدينة

ماهية عقد اإلمامة، وتكييفه كعقد وكالة عامة عن األمة، والرجل والمرأة يستويان في هذا  .2
التشريع بإقامة السلطة وجعل الشورى سبيل الحق الستوائهما في أصل التكليف التشريعي، فإذا أمر 

 نصبها دل ذلك على دخول النساء أصالة وداللة.
قاعدة التشريع في الشئون المشتركة التي يشترك أصحابها في األمر أو الحق أو المصلحة  .3

 أمر كان إذا، يقول القرطبي: )(4)والمفسدة، حيث تقرر هذه القاعدة الرجوع إلى من يشملهم األمر
 .(5)(ذلك في للتشاور -أي: اإلمام– جمعهم وضره نفعه ميشمله

                                                           

 والعقد، الحل ألهل أم للشعوب هو هل الدور،كلمة للريسوني في مداولة بينه وبين سلمان العودة، بعنوان:  1))
 .center.com/DeliberDatials.aspx?id=10-http://nama منشورة على الرابط:

 (.13الماوردي: األحكام السلطانية )ص:  (2)
( ذكر أهل السير أن المبايعين كانوا ثالثة وسبعين رجال ، وامرأتين، هما: نسيبة  بنت كعب )أم عمارة(، وأسماء 3)

 (.441/ 1بنت عمرو بن عدي )أم منيع(، ابن هشام: السيرة النبوية )
 (.24 -13( الريسوني: الشورى في معركة البناء )ص: 4)
 (.329/ 12( القرطبي: الجامع ألحكام القرآن )5)

http://nama-center.com/DeliberDatials.aspx?id=10
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}الرِّجَالُ قَوَّامُونَ : استنادا  لقوله  (1)ورفض الفقهاء المعاصرون منع المرأة من الترشح والترشيح

أن أهل فارس ملكوا لما بلغه  وقوله  ،(2) [10]النساء: عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ{ 
 .(3)«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»عليهم بنت كسرى، قال: 

 وناقشوا االستدالل باآلية بأن المقصود بها تعليل تفضيل الرجال بالميراث الذي تحدث عنه
 . (4)السياق من قبل، وعلى ذلك فال تفيد العموم

 وجوه:ثالثة وناقشوا االستدالل بالحديث من 
الوظيفة األم للسنة بيان القرآن،  كون قبول الحديث مشروط بعدم معارضته للقرآن  أن األول:

أفضل  فذكرت بلقيس التي وردت في معرض الثناء وتوجيه الحديث لمنع المرأة يتعارض مع قصة
، كما أن صحة الحديث مشروطة الحنكة والشورى والنأي بالدولة عن الحروبمن  ما في الرؤساء

وجه ذلك أن الواقع ، رسول هللا  إلىالكذب  ه ذلك من جريستلزم لماللواقع ه كذلك بعدم معارضت
 أفلحن غاية الفالح. فعدة نساء حكمن  أشهدنا

إن منشأ ملك ابنة كسرى الوراثة واالستبداد بها، وهي يغاير اختيار المرأة بالشورى،  :الثان 
 الحديث.  وهذه مالبسات يجب أخذها باالعتبار عند استنباط األحكام من

القول بأن هذه الوظيفة ال تتفق وطبيعة المرأة غير مسلم خاصة في هذا العصر الذي  :الثالث
ذا كان هذا  ينأى برئيس الدولة عما كان يمارس في عصور سابقة كالقتال واالنفراد باتخاذ القرار، وا 

 .(5)المنصب ال يتفق وظروف معظم النساء، فإنه يتفق وظروف البعض منهن
التي  ثم قرروا تخصيص الحديث بتلك الواقعة التي ورد فيها هذا القيل لمجموع المالبساتومن 

 تحيط بالحديث. 
 

                                                           

(، 32(، وانظر اشتراط الذكورة في: الجويني: غياث األمم )ص: 122مراتب اإلجماع )ص: ابن حزم: ( 1)
 (.51(، ابن جماعة: تحرير األحكام )ص: 31/ 1القلقشندي: مآثر اإلنافة )

(، ابن 119/ 1(، ابن جزي: التسهيل )354/ 1التنزيل )(، النسفي: مدارك 32/ 2( البيضاوي: أنوار التنزيل )2)
 (.212/ 2كثير: تفسير القرآن العظيم )

( 4425( برقم: )3/ 2إلى كسرى وقيصر) ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: كتاب النبي 3)
وكاني: نيل األوطار (، الش532/ 2، وانظر وجه الداللة في: الصنعاني: سبل السالم )من حديث أبي بكرة 

(3 /394.) 
 (.133/ 2(، أبو السعود: إرشاد العقل السليم )351/ 2( النعماني: اللباب )4)
(، القرضاوي: من 113(، القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ )ص: 23( الغزالي: السنة النبوية )ص: 5)

 (.132-134فقه الدولة في اإلسالم )ص: 
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 واالستفتاء: والترشح االنتخابمباشرة ح وق حق أهل الذمة    األ لة على  -ج 
 استند الفقه المعاصر في تقرير حقي االنتخاب واالستفتاء إلى األدلة التالية:

الدال على حرمانهم من هذين الحقين، وحيث ينتفي الدليل فإن األصل عدم الدليل المانع  .1
 .(1)هو الجواز

تنصيص الفقهاء على أن القائل بالمساواة في فرع من الفروع أو جزئي من الجزئيات ال  .2
 .(2)يطالب بالدليل، بل يكتفى منه بانعدام المانع منها

الحقوق والواجبات والتمكين منهما يلتقي القول بالمشروعية مع أصالة المساواة في تقرير  .3
بين المسلمين وغيرهم، وقد ضمن الفقهاء هذه األصالة في قولهم: )لهم ما لنا وعليهم ما علينا(، 

 .(3)وارتضوا هذه المقولة كقاعدة تضبط العملية التشريعية في العالقة مع أهل الذمة
حيث تجمع المسلمين  (4)ةيلتقي القول بالمشروعية مع قاعدة التشريع في الشئون المشترك .4

وأهل الذمة رابطة الوطن، وتقتضي هذه الرابطة المشتركة تعاونا  خالقا  قياما  بمقتضيات االستخالف 
وعمارة األرض والتعاون على البر والقسط وكلها أمور دلت عليها وثيقة المدينة التي نظمت العالقة 

 المسلمين واليهود.بين مكونات المجتمع المدني والتي شملت في مكوناتها 
إنه ال مجال للخوف على صفاء التشريع بسبب المشاركة البرلمانية ألهل الذمة، ألن دور  .5

يقتصر على األحكام السياسية دون  -كما سبق في بحث وظائف السلطة–السلطة التشريعية 
 .(5)بخصوصهاالفقهية، واألحكام السياسية ترتبط بتحديد المصالح العامة التي لم يرد فيها نص 

وبخصوص وسيلة االنتخابات واالستفتاءات استن  الف ه المعاصر    مشروعيتها إلى األ لة 
 والم ررات الف هية التالية:

 {بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ}: مجموع النصوص التشريعية المقررة للشورى، ومثالها قول هللا  -أ 

 .[15: الشورى]
كطريق وحيد يجب على األمة اتباعه في إدارة شئونها  حددت اآلية الشورى  وجه ال اللة:

أعني: اختيار –، ولما كانت االنتخابات واالستفتاءات أنجع السبل في تحقيق أهم ما فيها (1)العامة
 .(2)، دل ذلك على مشروعيتها كونها مقتضى الشورى -الهيئات الحاكمة

                                                           

 (.111(، العجالن: االنتخابات وأحكامها )ص: 115الدولة )ص: ( القرضاوي: من فقه 1)
 (.153(، نفسه: أصول النظام االجتماعي )ص: 339( ابن عاشور: مقاصد الشريعة )ص: 2)
 (.211/ 4(، ابن عابدين: رد المحتار )31/ 5( انظر استناد الفقهاء لهذه القاعدة في: ابن نجيم: البحر الرائق )3)
 (.24 -13الشورى في معركة البناء )ص: ( الريسوني: 4)
 (.132( صافي: العقيدة والسياسة )ص: 5)
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  أعطاه إماما بايع من»:مقررة للبيعة، ومثالها قول النبي مجموع النصوص التشريعية ال -ب 
 .(3)«اآلخر عنق  اضربوا ينازعه آخر جاء  إن استطاع، إن  ليطعه قلبه، وثمرة ي ه، صف ة

دل الحديث على مشروعية البيعة، كسبيل لمعرفة وتحقق الرضا، وهو ما يؤكده  وجه ال اللة:
كان االنتخاب المعاصر محققا  للرضا بصورة  فإذا ،(4)«قلبه وثمرة ي ه، صف ة  أعطاه»قوله: 

أحكم وأدق وأكثر تجردا  ونزاهة من الصور الحاصلة في العصور السابقة دل ذلك على انتصابه 
 كسبيل مشروع في اختيار نواب األمة.

دلت الممارسة السياسية في العهد النبوي في بعض الوقائع، على صور أقرب ما يصح  -ج 
 ، أهمها:(5)أنها صورة من صور االنتخاب ولو بصورة بدائيةالقول فيها على 

 ،«ن يبا عشر اثن  منكم إل  أخرجوا»للمبايعين:  حيث قال  ييعة الع بة الثانية: .1
 .(2)فأخرجوهم
أن يرد إليهم سبيهم من النساء واألبناء  فقد طلب وفه هوازن من النبي  ر  سي  هوازن: .2

 تائيين، جاءونا ق  هؤالء إخوانكم  إن بع ، أما»بالمسلمين فقال:  واستعطفوه، فقام رسول هللا 
ن   أن منكم أحب ومن  ليفعل، يذلك يطيب أن منكم أحب  من سييهم، إليهم أر  أن رأيت ق  وا 
 ذلك طيبنا قد: الناس فقال ،« ليفعل علينا هللا يف ء ما أول من إياه نعطيه حتى حظه على يكون 
  ارجعوا يأذن، لم ممن ذلك    منكم أذن من ن ري  ال إنا»:  هللا رسول فقال لهم،  هللا لرسول
  هللا رسول إلى رجعوا ثم عرفاؤهم، فكلمهم الناس، فرجع «أمركم عر اؤكم إلينا ير عوا حتى

 .(3)وأذنوا طيبوا قد أنهم: فأخبروه
أصالة اإلباحة، حيث سكت المشرع عن الصور التي يتحقق بها رضا األمة قصدا ، موكال   -د 

لها مهمة اختيار األشكال والصور التي تتناسب مع البعدين: الزماني والمكاني، فأي صورة تحققه 

                                                                                                                                                          

 (.293/ 23( الرازي: مفاتيح الغيب )1)
 (.25(، عليان: اإلسالم والخالفة )ص: 331( البياتي: النظام السياسي اإلسالمي )ص: 2)
(، 1344، برقم: ) ء ببيعة الخلفاءاألمر بالوفا(، كتاب: اإلمارة، باب: 1432/ 3( أخرجه مسلم في صحيحه )3)

 .من حديث عبد هللا بن عمرو 
 (.214/ 11( العظيم آبادي: عون المعبود )4)
 (.133( البياتي: النظام السياسي اإلسالمي )ص: 5)
 (. 31/ 11( الطبراني: المعجم الكبير )2)
(، كتاب: الوكالة، باب: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، برقم: 199/ 3( أخرجه البخاري في صحيحه )3)

 (، من حديث مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة. 2393)
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وتكشف عن إرادة األمة فهي مشروعة، فإذا كانت االنتخابات أفضل هذه الصور دل ذلك على 
  يضر أن ال يرد فيها نص أو يتنزل فيها وحي.وجوبها، وال

إن األمة هي صاحبة الحق في عقد السلطة واختيار هيئاتها، فلها أن تمارس هذا الحق  -ه 
 بالصورة التي تراها مناسبة سواء اختارت العقد بصورة مباشرة أو عبر وكالئها.

البديل عن  إن الواقع المعاصر يحتم صورة االنتخابات في اختيار اإلمام، ذلك أن -و 
 .(1)االنتخابات سواء في حالة اختيار اإلمام أو اختيار أهل الحل والعقد هو الفوضى

أما ال ور الذي تلعبه االنتخابات واالستفتاءات    ت يي  السلطة التنفيذية  يمكن تلخيصه 
    الن اط التالية:

والظلم والتعسف،  تعمل االنتخابات واالستفتاءات على منع الحكام من االستبداد والفساد -أ 
وذلك لفعالية رقابتها التي تظهر مع سحب ثقتها من المرشحين الذين مارسوا هذه الصور من 
المفاسد في أية انتخابات قادمة، ما يسهم بتوجيه السلطة وتقويم انحرافها، وبذلك تتقيد برضا األمة 

رادتها.  وا 
كساب الشرعية والسلطة لشخ -ب  صيات وقيادات المجتمع التي تقود االنتخابات إلى التمكين وا 

 تنال رضا األمة وثقتها.
تحث االنتخابات المنتخبين على الشعور بالمسئولية تجاه األمة وأفرادها، ما يدفعها لرعاية  -ج 

 مصالحهم والقيام على احتياجاتهم.
تعزز االنتخابات العملية الشورية وتفعلها ذلك أنها تمنح جميع أفراد األمة المشاركة في  -د 

 ر.االختيا
تعزز االستفتاءات حضور األمة وفعاليتها رغم وجود ممثليها، حيث تمنحها االستفتاءات  -ه 

حق البت في القرارات الهامة، وهو ما ينمي الوعي السياسي لما يوجبه من إثارة للفكر وتالقح لآلراء 
 وجلسات للنقاش.

من مفاسد تنشأ تسهم االنتخابات واالستفتاءات في صناعة االستقرار السياسي لما تدفعه  -و 
مصادرة حق األمة في االختيار سواء في هيئاتها الحاكمة أو القرارات التي تمس مستقبلها وال تنال 

 .(2)رضا الرأي العام

 

                                                           

 (.23(، العجالن: االنتخابات وأحكامها )ص: 33( الطريقي: أهل الحل والعقد )ص: 1)
 (.435-423(، العجالن: االنتخابات وأحكامها )ص: 414-499( الحلو: االستفتاء الشعبي )ص: 2)
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المبحث الثان : ضمانات ت يي  السلطة التنفيذية    التشريع 
 اإلسالم 

، (1)نهي عن المنكرلما تقرر في التشريع اإلسالمي تعليل خيرية األمة األمر بالمعروف وال
، وتقرر أن تقيد السلطة (2)(الظلم من أنكر منكر وال العدل من أعرف معروف الوتقرر أيضا  أنه )

بإرادتي المشرع واألمة مقتضى العدل، وأن خروجها عنهما مقتضى الظلم، دل ذلك على وجوب 
 امتالك األمة كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق األمور التالية:

الرقابة على كافة التدابير السلطوية، وتقدير المصالح والمفاسد التي يمكن أن تترتب على  .1
 أي منها. 

 .قد تفوت بفعل سياسياتها وتدابيرهاعلى تحصيل كل مصلحة  وقسرهاالسلطة  إلزام .2
 مفسدة واقعة أو متوقعة بفعل سياسياتها وتدابيرها.كل دفع على  وقسرهاالسلطة  إلزام .3
من مساءلة ومحاسبة وتنحية كل صاحب سلطة استبد بها أو أساء استعمالها  تمكين األمة .4

 كل بحسب جرمه، ضمن إطاري: حماية الحقوق وميزان المصالح والمفاسد.
وابتكار وسائل حماية تقييد السلطة )ضمانات تقييد السلطة( شأنه شأن وسائل التقييد اجتهادي 
غير تعبدي، إذ لم يرد في التشريع وقواعده ما يحصره في صور معينة، لذا فإن لألمة أن تجتهد في 

 كل ابتكار وسيلة تحقق مقصود االحتساب وتدفع غلواء االستبداد. 
ه الوسائل فليس خبط عشواء إذ ال يجوز استعمال الوسائل العنفية أما تحديد واستعمال هذ

طالما أن هناك هامشا  للدفع والتصحيح بالوسائل السلمية أو الدستورية، كما أن قوة هذه الوسائل 
متفاوتة، لذا فإذا أمكن تحقيق المصلحة أو درء المفسدة بالنصيحة لم يجز أن ُيت جاوز إلى الثورة 

 فإن باألسهل اإلنكار في يبدأ: )ابن األخوة ابط فرع التدرج في تغيير المنكر، يقولمثال ، وهذا الض
ال زال،  الغرض ألن الصعب، إلى ترقى ينفع لم فإن بالسهل، يبتدئ، ويقول الزمخشري: )(3)(أغلظ وا 

 .(4)(المنكر كف الغرض
تقرره في بعضها تملكه األمة رأسا ، وبعضها اآلخر  -والتي تتجسد كضمانات–وهذه الوسائل 

 دستورها فتملكه مؤسسات السلطة.

                                                           

 (. 43/ 4(، ابن عاشور: التحرير والتنوير )325/ 3( الرازي: مفاتيح الغيب )1)
 (. 33/ 4( رشيد رضا: تفسير المنار )2)
 (. 22( ابن األخوة: معالم القربة في طلب الحسبة )ص: 3)
  (.313/ 1( الزمخشري: الكشاف )4)
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را ة األمة:  أواًل: ضمانات ت يي  السلطة التنفيذية يإرا ة المشرع وا 
 :التنفيذية    ضمان ت يي  السلطة الرقابة غير الرسمية و ورها .1

ال يقصر التشريع اإلسالمي مسئولية مراقبة تصرفات السلطة التنفيذية ومدى تقيدها بإرادة 
ل هذه المشرع  ك  رادة األمة على الهيئات الرسمية التي تنتدبها األمة ألداء هذه الوظيفة، بل و  وا 

 .(1)المهمة إلى األمة أصالة
 وينين  حق األمة    رقابة السلطة التنفيذية على أمور، أهمها:

عقدية اإلمامة، إذ لما تقرر في التشريع اإلسالمي أن العالقة بين األمة وسلطتها عالقة  .1
دية توجب مجموعة من االلتزامات بحق الطرفين استحق كل من طرفي العقد مراقبة اآلخر تعاق

 .(2)ومتابعته في مدى قيامه بتلك االلتزامات ومقتضياتها
أصالة األمة في عقد اإلمامة، إذ تتوجه النصوص التشريعية لألمة رأسا  في طلب كل  .2

كالة عن األمة، ومعلوم أنه للوكيل حق واجب تقوم به السلطة، وعليه تتلخص مهمة السلطة بالو 
 .(3)الرقابة على موكله

ينتصب العلم  ، إذولوازمها النصيحة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقتضيات .3
:  ، يقول النبيأناط الشارع إنكار المنكر برؤيته في مقدمتها، لذا بالمنكر وبعدم إقامة المعروف

لذا  ،(5)، والعلم به يستوجب البحث عنه وطلبه بال تجسس(4)«يي ه  ليغيره منكراً  منكم رأى من»
 إلى ليصل الظاهرة؛ المنكرات عن يبحث أن)نص الماوردي على أن من واجبات المحتسب 

، واحتساب األمة أولى من (2)(بإقامته ليأمر الظاهر؛ المعروف من ترك عما ويفحص إنكارها،
 احتساب المحتسب المتطوع وبحثه عن المنكر.

وباستقراء التجربة السياسية لألمة نجد الوعي الناضج لألمة التام بهذا الحق في عهد الرسالة 
وعهد الراشدين، ففي العهد النبوي ومع إقرار بيعة العقبة الثانية التي مثلت عقدا  سياسيا  واجتماعيا ، 

قيام به يستلزم ، ومعلوم أن قوله أو ال(3)نص العهد على القيام بالحق وقوله دون خوف أو وجل
                                                           

 (.222وشي: الحريات العامة )ص: ( الغن1)
 (.351( الماجد: التصرف في المال العام )ص: 2)
 (.349( البياتي: النظام السياسي اإلسالمي )ص: 3)
(، كتاب: اإليمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان، برقم: 21/ 1( أخرجه مسلم في صحيحه )4)

  (.22/ 2شرحه على مسلم )(، وانظر وجه الداللة في: النووي: 41)
 (.321/ 2( الغزالي: إحياء علوم الدين )5)
 (. 359-341( الماوردي: األحكام السلطانية )ص: 2)
 (.454/ 1( ابن هشام: السيرة النبوية )3)
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، ولعل أبلغ التطبيقات في عهد الراشدين مالقاتهم ألهل الموسم )الحجيج( وتأكيد حقهم في (1)الرقابة
 رد في إلينا قدم رجل فأيما) الرقابة على تدبيرات السلطة فقد كتب عمر بن عبد العزيز إليهم:

 ثالثمائة إلى دينار مائة بين ما فله الدين، أمر من عاما   أو خاصا   به هللا يصلح أمر أو مظلمة
 ورائه من به يفتح أو باطال ، يميت أو حقا   به يجيء هللا لعل السفر، وبعد الحسبة يرى  ما بقدر
 .(3)، فقد ربط هذا الحق بالمكافأة تأكيدا  وتشجيعا  (2)(خيرا  

 وحيث ت رر حق األمة    المراقبة تنظيرًا وتطيي ًا ترتب على ثيوته أمور، أهمها:
إتاحة الفرصة لألمة بمختلف مكوناتها وشرائحها لممارسة هذا الحق بكافة صوره الفردي  .1
ومثل  الصحفي منها واإلعالمي، السياسي، الشعبي منها والبحثي،و المؤسساتي، المدني منها و منها 

وتنوير الرأي العام بقضاياه، ومثلها: تيسير سبل البحث عن أسباب تلك  التوعية :الممارسة
بكافة المعلومات والخطط والتقارير المتعلقة بتصرفات  األمة تزويداالنحرافات وجذورها، ما يتطلب 

دراكا  لهذا الحق نهض النبي (4)السلطة التنفيذية كي تتمكن من التقييم والرصد والرقابة في  ، وا 
 لكم، هذا:  ي ول أبعثه، عامل بال ما»يبا  بعد حادثة سماعه كلمات ابن اللتبية فقال: الناس خط

 والذي ال؟ أم إليه أيه ى ينظر حتى أمه، ييت    أو أييه، ييت    قع  أ ال ل ، أه ي وهذا
 له بعير عن ه على يحمله ال يامة يوم به جاء إال شيئاً  منها منكم أح  ينال ال يي ه، محم  نفس
 .(5)«تيعر شاة أو خوار، لها ب رة أو رغاء،
وجوب قيام السلطة بتسهيل كل صور اتصال األمة مع سلطتها دون أي عائق، ومنع  .2

بطال وحرمة كافة صور االحتجاب عن األمة ومؤسساتها الرقابية  من»: ، ويفهم من قوله (2)وا 
 هللا احتجب و  رهم، وخلتهم حاجتهم،  ون   احتجب المسلمين أمر من شيئا وجل عز هللا واله

                                                           

 (.111( المطيري: تحرير اإلنسان )ص: 1)
 (. 324( الصالبي: عمر بن عبد العزيز )ص: 2)
مير، بعنوان: الرقابة الشعبية في ميزان الفقه اإلسالمي، منشور ضمن مجلة دمشق، المجلد الثاني  ( بحث ألوزد3)

 (.233)ص: 
(، عالونة: مبدأ المشروعية في القانون اإلداري 11-3( المعهد الديمقراطي الوطني: الحكومة الشفافة )ص: 4)

 (.239المي )ص: (، معابرة: الفساد اإلداري وعالجه في الفقه اإلس119-191)ص: 
(، من حديث 1332(، كتاب: اإلمارة، باب: تحريم هدايا العمال، برقم: )1423/ 3( أخرجه مسلم في صحيحه )5)

 .أبي حميد الساعدي 
 (.224( معابرة: الفساد اإلداري وعالجه في الفقه اإلسالمي )ص: 2)
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عن اتخاذ باب لإلمارة،  وبناء عليه نهى عمر بن الخطاب  ،(1)«و  ره وخلته، حاجته  ون  عنه
 .(2)حين اتخذ بابا   وأمر محمد بن مسلمة بحرق باب سعد بن أبي وقاص

ومما سبق يتضح الدور الذي تضطلع به الرقابة كضمانة فاعلة ورادعة في عملية تقييد 
السلطة التنفيذية حيث تنتصب كسالح ماض  بيد األمة بما تملكه من اليقظة والوعي واإليمان 
والخضوع للتشريع، األمر الذي يغاير العقلية الغربية التي ال تجد مجتمعاتها مبررا  شرعيا  لالعتراض 
على أغلبيات المجالس المنتخبة التي ال يكفي في تقييدها مبادئ القانونين: الطبيعي والدولي، 
خالف التشريع اإلسالمي الذي يقف كواعظ محايد في األمة يكشف لها عن مشروعية التدابير أو 

واألمة حين ما يشكل رأيا  عاما  قويا  ال تملك السلطة إزاءه سوى الرجوع إلى إرادة المشرع (3)بطالنها
 .(4)الحيدة عنهما

 :الوسائل السلمية و ورها    ضمان ت يي  السلطة التنفيذية .2
وتتنوع هذه الوسائل وتتفاوت وتتدرج في ضعفها وقوتها من النصيحة إلى ما دون الخروج 
العسكري، وعدد صورها جين شارب الخبير في االحتجاجات والثورات السلمية فأوصلها إلى ما 

 ، لكن يمكن وضعها في سبعة أطر أو وسائل إجمالية.(5)المائتينيقارب 
على منكر أو تدع إقامة معروف عن  في أحد تدابيرها م السلطةقد  تُ قد  تنييه السلطة: -أ 

أفرادا  وجماعات  -(2)بعد تيقنها من إتيان المفسدة وتفويت المصلحة –جهل، فهنا تتقدم األمة
بالبيان  -دينية، وأهلية، واجتماعية،...إلخ و حقوقية، وأكاديمية، وبحثية، و  سياسية، –ومؤسسات 

 والتنبيه بمختلف صوره، من الفتاوى والتصريحات والبيانات والرسائل والدراسات البحثية والتقارير.
 ويستن  الف ه السياس     ت رير وسيلة التنييه إلى أمور، أهمها: 

المنكر، إذ نص الفقهاء على أن تعريف المنكر أو واجب األمر بالمعروف والنهي عن  .1
 .(3)بيانه يعد ثاني درجات إنكار المنكر بعد التعرف عليه أو العلم بجريانه

                                                           

يء، باب: فيما يلزم اإلمام من أمر الرعية ( كتاب: الخراج واإلمارة والف135/ 3( أخرجه أبو داود في سننه )1)
(، من حديث أبي مريم األزدي، والحديث صححه األلباني في سلسلة األحاديث 2143والحجبة عنه، برقم: )

  (.295/ 2الصحيحة )
 (.144/ 1( الطبراني: المعجم الكبير )2)
 (.222( الغنوشي: الحريات العامة )ص: 3)
 (.12لة في النظام الرئاسي والفقه اإلسالمي )ص: ( المدرس: مسئولية رئيس الدو 4)
 (.21-21( جين شارب: من الدكتاتورية إلى الديمقراطية )ص: 5)
 (.131( السهيلي: الحاكم المستبد )ص: 2)
  (.321/ 2( الغزالي: إحياء علوم الدين )3)
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عقدية اإلمامة، إذ نص الفقهاء على أن العقد يلزم األمة بمجموعة من الواجبات تجاه  .2
رشاده غفلته، عند إيقاظهالسلطة، أهمها: )  وعرضه، لدينه وحفظا عليه، شفقة هفوته، عند وا 

)ومتى زاغ عن ذلك كانت األمة عيارا  ، يقول البغدادي: (1)(فيه الخطأ من إليه هللا جعله لما وصيانة
 .(2)(في العدول به من خطئه إلى صوابه عليه
ها جلبها المصلحة أو تفويت تحققها منالسلطة رأسها بعد  تركب قد مناصحة السلطة: -ب 
 فتقوم صورها التي سبق بيانها في وسيلة التنبيه، بكافةالنصيحة  ممارسةيشرع لألمة فهنا  ،لمفسدةا

رادة األمةبمقتضيات التعاقد السياسي المقرر  وتذكيرهابوعظ السلطة  ، لتقيد السلطة بإرادة المشرع وا 
  نهى عن الخيانة وتوعد من يخونها.الذي  باهلل  تخوفهاو 

 المناصحة إلى أمور، أهمها: ويستن  الف ه السياس     ت رير 
 وَالْمُؤْمِنُونَ}: عمومات نصوص األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثالها قول هللا  .9

 .[79: التوبة] {الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ
ومثيالتها على وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين دلت اآلية وجه ال اللة: 

، بل قد استدل الفقهاء بها على عدم االحتياج إلى إذن الوالة في (3)المؤمنين، فيدخل فيها الحكام
 عن للممنوع صيانة هللا لحق منكر من المنع عن عبارةنصيحتهم، معللين ذلك بأن الحسبة: )

  .(4)(المنكر مقارنة
األحاديث المصرحة بمناصحة الحكام ووالة األمور، ومثالها ما رواه مسلم بإسناده عن تميم  .2
 وألئمة ولرسوله ولكتابه هلل»: قال لمن؟: قلنا «النصيحة ال ين»: قال: قال النبي  الداري 

 .(5)«وعامتهم المسلمين
دل الحديث على سمو النصيحة وجعل البناء التشريعي كله مشموال  في جنباتها، وجه ال اللة: 

على أن الحكام  -(2)كما نص بعض الفقهاء–كما قرر أن مناصحة والة األمر أهم نطاقاتها بل يدل 
 .(3)أحق الناس بها

                                                           

  (.23( ابن جماعة: تحرير األحكام )ص: 1)
 (.233( البغدادي: أصول الدين )ص: 2)
 (. 434/ 2( الشوكاني: فتح القدير )3)
 (.21( ابن األخوة: معالم القربة في طلب الحسبة )ص: 4)
 (.55(، كتاب: اإليمان، باب: بيان أن الدين النصيحة، برقم: )34/ 1( أخرجه مسلم في صحيحه )5)
 (.425/ 2( الشوكاني: الدراري المضية شرح الدرر البهية )2)
 (.33-33/ 2مسلم )( النووي: شرحه على 3)
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سي  »: النصوص المقررة لشرف وسمو مكانة ناصح السلطة، ومثالها قول النبي  .3
 .(1)«حمزة ين عي  المطلب، ورجل قال إلى إمام جائر  أمره ونهاه   تلهالشه اء 

ويقف في  الحاكم المستبد يناصح أمته في هذا الحديث كرامة من  أعلم النبي وجه ال اللة:
 .(2)-وهي أنفس ما يملك-حيث مدح مخاطرته بنفسه  ،وجهه

 في اإلفراط) :الشيزري  والذي هو األصل، قال–واللين  وقد يرتقي هذا النصح من اللطف
 حسن، ويقول ابن األزرق: )(3)(األسماع تمجه بالموعظة والتعنيف بالمعصية، أغرى  ربما الزجر

والتقذيع  أو التقريعالتعنيف الشدة و إلى  -(4)(القصد وبلوغ السعي بنجح يحظى الخطاب في التلطف
اليأس من اإلصالح ك وما يحيط به من مالبسات ،في اللفظ والخطاب واللهجة بحسب الموقف

صرار و  السلطةأو تعنت باللطف،   وهذا يوسعأو سخريتها من إرادة األمة ورغباتها،  على موقفها، هاا 
في  السلطة انتقادمن  حمل السلطة على اإلصالح لتشمل صورا  مختلفةهامش تحرك األمة ل

لمحافل كالمساجد ، وفي مختلف اشبكات التواصل االجتماعيو  والفنون  وسائل اإلعالمو الصحافة 
 والتحميق التجهيل وأماوالكنائس والمدارس والجامعات والمؤسسات والنقابات، يقول الغزالي: )

 بل مستحق والصدق صدق كالم فهو مجراه يجري  وما هللا من الخوف وقلة الفسق إلى والنسبة
 . (5)(جائر إمام عند حق كلمة الدرجات أفضل
في حال أصرت السلطة على قراراتها أو قوانينها أو تدبيراتها الجائرة التي  :مخالفة السلطة -ج 

رادة األمة فإنه يشرع ألفراد األمة ومؤسساتها وموظفي السلطة أنفسهم  تتجاوز إرادة المشرع، وا 
 االمتناع عن بذل الطاعة وتقديم العون في تلك التدبيرات. 

 :ويستن  الف ه السياس     ذلك إلى أ لة، أهمها
 فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا} :قول هللا  .1

 .[95: النساء] {تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى

                                                           

 .( وصححه، من حديث جابر 215/ 3( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين )1)
 (.121/ 4( المناوي: فيض القدير )2)
  (.1: نهاية الرتبة الظريفة )ص: الشيزري ( 3)
 (. 113/ 2( ابن األزرق: بدائع السلك في طبائع الملك )4)
 (. 315/ 2( الغزالي: إحياء علوم الدين )5)
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قررت اآلية وجوب االمتناع عن طاعة والة األمور في كل تدبير تحيد به عن  وجه ال اللة:
، دل على ذلك عدم إعادة األمر بالطاعة في حالة والة األمر، ما يدل طاعة هللا وطاعة رسوله 

 .(1)على عدم استقاللهم بالطاعة
 .[93: املمتحنة] {مَعْرُوفٍ فِي يَعْصِينَكَ وَلَا}: قول هللا  .2

، وعلل المفسرون هذا االشتراط الوارد (2)منعت اآلية طاعة السلطة في المعصية وجه ال اللة:
 طاعة في أحد يترخصوهو الذي ال يأمر إال بمعروف بأن المراد به أن ال ) في مبايعة الرسول 

 .)(3) هللا طاعة تكن لم إذا السالطين
 .[3: املائدة] {وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا} :هللا  قول .3

تقرر اآلية حرمة كل أشكال التعاون على اإلثم والعدوان، ويشمل اإلثم كل صورة  وجه ال اللة:
 .(4)تتجاوز فيها السلطة إرادة المشرع، ويشمل العدوان كل صورة تتجاوز فيها إرادة األمة

قد ال تجدي النصيحة في إطار التصريحات والصفحات، فيشرع  االحتجاج على السلطة: -  
لممارسة مزيد من تجييش الرأي العام للتعبير عن رأيها، واحتجاجها، ول رعلألمة بجوارها النزول للشا

 . على السلطة الضغوط الشعبية
ومن صور االحتجاجات الجماعية التي عرفتها اإلنسانية في معركتها مع االستبداد: عقد 

وما الندوات واللقاءات والمؤتمرات، وتنظيم الوقفات والمهرجانات والمسيرات واالعتصامات، 
 يشاكلهما.

 ويستن  الف ه السياس  المعاصر    مشروعيتها إلى أ لة، أهمها:
إذ عدم ورود النص بخصوصها ال يمنع القول  ،(5)في التصرفات أصالة اإلباحة .1

 بمشروعيتها، كونها من العادات ال العبادات، فتكون اإلباحة أقل رتبها.
ولما تعين األمر  ،(2)(المقاصد أحكام للوسائل) أنمشروعية مقاصدها، إذ تقرر في التشريع  .2

 بالمعروف والنهي عن المنكر مقصدا  لها تعين القول بمشروعيتها وشرفها.
أصل المصلحة المرسلة، إذ لما وجد الدليل الكلي على اعتبارها، وفقد الدليل الجزئي   .3

                                                           

 (. 345/ 2( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم )1)
 (. 529/ 4( الزمخشري: الكشاف )2)
 (. 333/ 5( الجصاص: أحكام القرآن )3)
 (. 43/ 2( القرطبي: الجامع ألحكام القرآن )4)
  (.231/ 2وقعين )(، ابن القيم: إعالم الم535/ 21( ابن تيمية: مجموع الفتاوى )5)
 (.53/ 1( ابن عبد السالم: قواعد األحكام )2)
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التي  القاضي بحرمتها، وكانت من جنس العادات، دل ذلك على دخولها في المصلحة المرسلة
 .(1)عدها الفقهاء من أدلة التشريع ذاته

في حالة عدم استجابة السلطة يشرع لألمة أن تتواصل مع الهيئات  م اضاة السلطة: -ه 
الرسمية الرقابية والنيابية والقضائية لتمارس كامل صالحياتها المخولة لها كي لتضع حدا  لتدبيرات 

 .السلطة التنفيذية موضع الجدل واالحتجاج
 قد تضرب السلطة صفحا  عن حراكات األمة وقرارات ح وق السلطة )الم اطعة(:إس اط  -و 

جوار المؤسسة التنفيذية، فهنا قد تلجأ األمة لصور أكثر فعالية األخيرة قد تصطف و  السلطات،
مبدأ كمقاطعة السلطة سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا ، وتعبر ثالثتها عن مفهوم يمكن التعبير عنه ب

 .وغيرها حقوق السلطة من الطاعة والنصرة والتأييدإسقاط 
، المحدودمؤقت و السقاط اإل وسيلة مخالفة السلطة بأن مقصود الثانيةوتفترق هذه الوسيلة عن 

كوسيلة أخيرة للضغط على السلطة قبل إسقاط  لتلك الحقوق  الشامل اإلسقاط فمقصودهاأما األولى 
 .العقد نفسه

 إلى أ لة، أهمها:ويستن  ت رير هذا المي أ 
 اللَّهَ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ}: قول هللا  .9

 فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا( 95) بَصِريًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعِمَّا

: النساء] ({95) تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ

95، 95]. 
تؤكد اآليتان السابقتان العالقة الشرطية بين منح السلطة حقوقها وقيامها  وجه ال اللة:

 كيفبواجباتها، ما يدل على سقوط حقوق السلطة عند نكوصها عن واجباتها، يقول الزمخشري: )
 أمرهم أن وهو شك، معه يبقى ال بما األمر أولى بطاعة األمر هللا جنح وقد الجور أمراء طاعة تلزم
 وأمراء أشكل، فيما والسنة الكتاب إلى بالرجوع آخرا وأمرهم الحكم في وبالعدل األمانات بأداء أوال

 يتبعون  إنما سنة، إلى وال كتاب إلى شيئا يردون  وال بعدل، يحكمون  وال أمانة يؤدون  ال الجور
 وأحق ورسوله، هللا عند األمر أولو هم الذين صفات عن منسلخون  فهم بهم، ذهبت حيث شهواتهم

                                                           

( بحث لبوزيان، بعنوان: في الموازنة بين مصالح التعبير عن اإلرادة العامة ومفاسدها، منشور على الرابط: 1)
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=778:mowaz

na بحث للشايجي، بعنوان: استدالالت أصولية في إثبات جواز اإلضربات واالعتصامات، منشور على ،
 .mo.cc/2002/06/24/4755.html#2http://www.islammeالرابط: 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=778:mowazna
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=778:mowazna
http://www.islammemo.cc/2002/06/24/4755.html#2
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: عليهم له وجب األمة بحقوق  اإلمام قام إذا، ويقول أبو يعلى: )(1)(المتغلبة اللصوص :أسمائهم
 .(2)(والنصرة الطاعة،
 يؤمر أن إال وكره، أحب  يما والطاعة السمع المسلم المرء على»: النبي  قول .2

 .(3)«طاعة وال سمع  ال بمعصية، أمر  إن بمعصية،
قرر الحديث إسقاط حق الطاعة للسلطة حالة أمرها بالمعصية، فيقاس عليه وجه ال اللة: 

 .(4)غيره للعلة الجامعة، وهي الجور واألمر بالمعصية
إن حقوق السلطة حقوق وظيفية ليست واجبة لذاتها بل شرعت لغايات ترتبط بمصالح  .3

 .(5)بذلك مقصد الشارع، سقط اعتبارها األمة، فإذا انحرفت بها السلطة مناقضة
في حالة عدم كفاية الوسائل السلمية السابقة منفردة أو  :)الثورة( ع   السلطة  سخ -ز 

إسقاط العقد السياسي الذي بموجبه تأسست السلطة  يشرع لألمةمجتمعة في وضع حد للسلطة 
 .(2)الحديث بالثورةوكتب الدستور ووضع نظام الحكم، وهو ما يعبر عنه في الفكر السياسي 

وأكثر الصور شبها  بالثورة مما ورد في نصوص الفقهاء العزل، لكن من جهة األمة، لكني 
اخترت تسمية جديدة لهذه الصورة بسبب بعض الفروق بين الثورة والعزل من حيث الماهية والجهة 

العقد أو فسخه هنا، واآلثار، وهو ما ينعكس على التكييف الفقهي، فآثرت استعمال مصطلح إسقاط 
 وقصرت العزل على ما يكون موافقا  للدستور وصادرا  عن المؤسسات الرسمية.

  ويستن  ت رير مي أ إس اط الع   السياس  إلى أ لة، أهمها:
 .(3)(بيعتكم أقيلوني الناس، أيها)حين توليه الخالفة:  قول أبي بكر  .1

لألمة لطلب فسخ العقد دليل على امتالكها لهذا الحق،  إن توجه أبي بكر وجه ال اللة: 
 وحقها في استعماله إذا ما دعت الحاجة إليه.

                                                           

 (. 524/ 1( الزمخشري: الكشاف )1)
 (. 23( الفراء: األحكام السلطانية )ص: 2)
(، كتاب: اإلمارة، باب: وجوب طاعة األمراء في غير معصية، برقم: 1421/ 3( أخرجه مسلم في صحيحه )3)

 .(، من حديث ابن عمر 1331)
 (. 12/ 5(، ابن عبد البر: االستذكار )122/ 5) ( ابن بطال: شرح صحيح البخارى 4)
 (.254-253( الكيالني: القيود الواردة على السلطة )ص: 5)
ضمن هذا المسار، لفقدان عقد حقيقي  -ومثالها ثورات الربيع العربي –( ال يمكن إدراج الثورات على المتغلبين 2)

لها بأنها تغيير لمنكر سياسي، وهو: استبداد بين تلك السلطات وشعوبها، لذا يرى الباحث أن أدق تكييف 
 بعض األمة بحقها في تأسيس السلطة دون عبأ برضاها ومصلحتها ومشاورتها.

 (.133(، برقم: )151/ 1( اإلمام أحمد: فضائل الصحابة )3)
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عقدية اإلمامة، ذلك أن من يملك التولية يملك حل العقد وفسخه بالضرورة عند اختالل  .2
ر الوفاء بااللتزامات، فإذا قصر أو عجز نواب األمة عن عزل الحاكم بالطرق المقررة في الدستو 

 .(1)كان لها أن تمارس هذا الدور بنفسها
 :التنفيذية    ضمان ت يي  السلطة الوسائل العنيفة و ورها .3

ال يتصور البتة في ظل حكم تؤسسه األمة، وتنتخب هيئاته، وتصوغ دستوره، وتختار قوانينه، 
محطاتها أو وتقيد حكامه، وتضع العقيدة العسكرية لجنوده أن تجد نفسها مضطرة في محطة من 

لحظة من لحظاتها إلى رفع السالح في وجه سلطة اختارتها بنفسها، إنما يتصور في ظل سلطة 
 جلست على كرسي الحكم بفضل رصاص البنادق ال سالح الصناديق.

لكن على فرض فشل كافة الوسائل السلمية في وضع حد للسلطة هل يشرع لألمة في التشريع 
سالح على سلطتها المنتخبة عبر تسليح الثورة أو االنقالب السياسي اإلسالمي أن تخرج بال

العسكري أو خروج الجماعات المسلحة بهدف إسقاط السلطة القائمة وتمكين األمة من اختيار 
 سلطة جديدة وتدوين عقد جديد؟

اتفقت كلمة الفقهاء على مشروعية الخروج على الحاكم إذا ثبت كفره أو ردته، كما اتفقوا على 
رادة حرمة ا لخروج على حاكم مختار من األمة سائر فيها بالعدل واالستقامة متقيد بإرادة المشرع وا 
 األمة.

 لكنهم اختلفوا في أمرين:
مدى مشروعية الخروج على إمام اختارته األمة لكن طرأ عليه الفسق والجور  األول:

 واالنحراف عن أحكام التشريع ومصالح األمة بعد العقد له.
 مشروعية الخروج على إمام تغلب على السلطة دون عقد األمة ورضاها. مدى الثان :

والذي أختاره القول بمشروعية الخروجين ضمن إطار ضيق جدا  وفي ظل مجموعة كبيرة من 
 التالية:والقواعد الضوابط الضوابط والقواعد، أهمها 

الوسائل السلمية  إن الخروج على اإلمام المنتخب من األمة إنما يشرع حالة استنفاذ كافة -أ 
 على الحاكم المتغلب. والدستورية ابتداء بالتنبيه وانتهاء بالعزل أو فسخ العقد، ويناظره الخروج

في حال تقييد نطاق عقد السلطة بمدة معقولة )تأقيت العقد(، وضمان تخلي الحاكم  -ب 
المصالح  المنتخب عن السلطة مع انتهاء فترته الرئاسية يتوجب القول بضرورة الموازنة بين

والمفاسد، إذ التدخل العسكري سواء أكان رسميا  )انقالب عسكري( أو شعبيا  مدعاة لكثير من 

                                                           

-231(، أبو فارس: النظام السياسي في اإلسالم )ص: 339-321( دبوس: الخليفة، توليته وعزله )ص: 1)
232.) 
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المفاسد التي تتوجب الموازنة الدقيقة فتدخل الجيش في الحياة السياسية ال تؤمن غوائله وال تحمد 
مضاء ما صح من أحكامه طالما غ لب عليها عواقبه، كل ذلك مع نزع الشرعية عن الحاكم، وا 

رادة األمة.  العدل واإلنصاف والتقيد بإرادة المشرع وا 
إن القول بمشروعية الخروج يتوقف على شكل الخروج ومدى امتالك المقومات التي تغلب  -ج 

 نجاحه.الظن ب
يجب الحرص على عدم تحول الثورة الشعبية إلى ثورة مسلحة إال في تعين السالح طريقا   -د 

 ع الظلم واالستبداد، وأطر الحاكم على الرضوخ.وحيدا  لإلصالح والتغيير ورف
إن تحول الثورة السلمية إلى ثورة مسلحة يأخذ أحكاما  أخرى تتعلق بدفع الصائل والدفاع  -ه 

 عن النفس وأحكام البغاة باعتبار البغي قد يصدر من الحاكم كما يصدر من المحكوم.
بمشروعيته انتهاء، استنادا  إن القول بعدم مشروعية الخروج ابتداء قد يؤول إلى القول  -و 

 .(1)(االبتداء في يغتفر ال ما البقاء في يغتفر) للقاعدة الفقهية:
إن الخروج المشروع ال يحمل في طياته عالقة بمفاهيم التكفير واالعتزال واإلرهاب، كما ال  -ز 

يقصد به القتل ألجل القتل أو ممارسة عمليات القتل بحق أفراد الجيش والشرطة كونهم أفرادا  فيهما، 
زاحة الهيئات الحاكمة رغم قرار العزل الرسمي  لي استئناف وبالتا –بل هو ما يقصد إنهاء الحكم وا 

، وكل ذلك يعني -وبالتالي إنشاء عقد سياسي جديد –أو الشعبي  -الحياة الدستورية من جديد
 التضييق الشديد في ممارسة الخروج وحصر الوسائل العنفية في عملية التغيير في إطار الضرورة.
، ويستن  ال ول بمشروعية الخروج ضمن اإلطار السايق من الضوابط وال واع  إلى أ لة

 أهمها:
 .[930: البقرة] {الظَّالِمِنيَ عَهْدِي يَنَالُ لَا}: قول هللا  -أ 

، وهو (2)(ظالما   الشرع أمور يولوا ال أن لعباده األمر معنى في الخبر هذا إن) وجه ال اللة:
يحمل في دالالته وآفاقه المنع كذلك من إقرار استدامة العقد لمن انحرف من العدالة إلى الظلم ومن 

 الشورى إلى االستبداد ومن االستقامة إلى الزيغ.
 القياس على انعقاد اإلمامة، فإذا كانت ال تنعقد لفاسق أو جائر ابتداء فكذلك االستدامة. -ب 

القياس على مشروعية الخروج بالكفر، إذ يشتركان في تفويت مقاصد السلطة في رعاية  -ج 
بالكفر، فال وجه لتخلف الفسق والجور عن مصالح األمة، وقد أجمع الفقهاء على انخالع اإلمام 

 في مرعية صفة يناقض ما كلأمثاله، لذا فالقول بالخروج ينسجم مع تنصيص الفقهاء على أن )
                                                           

 (. 52/ 1( حيدر: درر الحكام في شرح مجلة األحكام )1)
 (. 121/ 1( الشوكاني: فتح القدير )2)
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 .(1)(واالنخالع الخلع في مؤثر فهو انتفاءها، ويتضمن اإلمامة

 مقاصد السلطة، إذ لما كان مقصود اإلمامة تحقيق مصالح األمة، وكان الفسق أو الجور -د 
، دل ذلك على (2)(اإلمامة مقصود به يزول بما اإلمامة عقد ينحل)ذريعة لتفويتها، ولما تقرر أنه 

 إلى أدى فاسقا   يكون  أن جوزنا لومشروعية الخروج كونه أوفق بمقاصد التشريع وأليق بقواعده، إذ )
  .(3)(ألجله أقيم ما إبطال

الخروج انتهاء ذريعة ألمن الحاكم وعدم سد الذرائع، إذ عدم التقرير الفقهي لمشروعية  -ه 
خشيته، ما يؤدي لكثير من المفاسد التي تصيب األمة في مقتل، فينتصب الخروج كوسيلة أخيرة 

 تتمكن بها األمة من قطع الطريق على هذه المفاسد، فوجب القول بمشروعيتها.
قد السياسي، وطرفها األصيل في الع مصدر السلطة،عقدية السلطة، إذ لما كانت األمة  -و 

أن يعزل وكيله متى جاوز المصلحة  وكانت السلطة طرفها وفرعها الوكيل، ولما تقرر أنه للموكل
، بحيث لو حصل في السلطةأن تظل األمة محتفظة بأصل الحق ) ترتب على ذلك إلى المفسدة،

عزله ، يكون لألمة كامل الحق في عن حدود نيابته ومقتضيات وكالته من الحاكم خروج جوهري 
نهاء واليته  .(4)(وا 

 ثانيًا: ضمانات الت يي  ال ستوري للسلطة التنفيذية:
 :التنفيذية    ضمان ت يي  السلطة و ورها الرقابة الرسمية .1

وتمارسها السلطة التشريعية، إذ الرقابة ثاني وظائفها بعد التشريع، وهي ثابتة في مختلف 
 ، ومن وسائلها في األنظمة النيابية المعاصرة: (5)النظم: الرئاسية والبرلمانية والمجلسية

حيث تمكن هذه اللجان من طلب االطالع على الوثائق  اللجان اليرلمانية ال ائمة: -أ 
الرسمية، وتنفيذ الزيارات الميدانية، كما تقوم بالرقابة عبر طلب التقارير الدورية عن أعمال 

 الحكومة، لمتابعة كافة أنشطتها عن قرب.
ومقصودها االستيضاح الشفوي أو الكتابي بخصوص واقعة معينة، أو لفت  لة:توجيه األسئ -ب 

 .(1)نظر الحكومة أو وزير من وزرائها إلى قضية ما، وتوجيه السؤال ال ينطوي على توجيه اتهام

                                                           

 (.13( الجويني: غياث األمم )ص: 1)
 (. 193/ 1( النفراوي: الفواكه الدواني )2)
 (.193/ 1( النفراوي: الفواكه الدواني )3)
 (.293اإلسالمي )ص: ( السهيلي: الحاكم المستبد في الفكر السياسي 4)
 (.132-134( الخطيب: الوجيز في النظم السياسية )ص: 5)
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كما تمارسها السلطة القضائية في إطار ما ترفع لها من دعاوى من أفراد األمة ومؤسساتها 
الرسمية، وكل قضاء في أية دعوى منها يستلزم بالضرورة ممارسة الوظيفة سواء الرسمية أو غير 

 .(2)الرقابية للوصول إلى كافة المعلومات ذات العالقة بالدعوى 
 وق  بحث الف هاء وظيفة الرقابة الرسمية ضمن ثالثة أطر: 

فقد عد ابن األخوة ما يقارب ثمانين شريحة من شرائح المجتمع إطار مؤسسة الحسبة:  -أ 
 .(3)يختص نظر المحتسب بها جعل في مقدمتها الحسبة على الوالة )السلطة التنفيذية(

ومن التطبيقات التاريخية لرقابة هذه المؤسسة ما رواه ابن إطار مؤسسة أهل الحل والع  :  -ب 
 ،عليه فسلموا دخلوا ثم الناس حاجبه كتب عليها واليا المدينة العزيز عبد بن عمر قدم لما) سعد أنه

 عتبة بن هللا عبد بن هللا وعبيد الزبير بن عروة: البلد فقهاء من نفر عشرة دعا الظهر صلى فلما
 والقاسم يسار بن وسليمان حثمة أبي بن سليمان بن بكر وأبا الحارث بن الرحمن عبد بن بكر وأبا
 بن وخارجة ربيعة بن عامر بن هللا وعبد عمر بن هللا عبد بن هللا وعبد هللا عبد بن وسالم محمد بن
 وتكونون  عليه تؤجرون  ألمر دعوتكم إني: قال ثم ،أهله هو بما عليه وأثنى هللا فحمد ،ثابت بن زيد
 أحدا رأيتم فإن منكم حضر من برأي أو برأيكم إال أمرا أقطع أن أريد ما ،الحق على أعوانا فيه

 خيرا فجزوه ،أبلغني إال ذلك بلغه أحد على باهلل فأحرج ظالمة لي عامل عن بلغكم أو يتعدى
 .(4)ا(وافترقو 

فقد عد الماوردي عشر وظائف تختص بنظر مؤسسة  إطار مؤسسة قضاء المظالم: -ج 
 فهذا السيرة، في بالعسف وأخذهم الرعية، على الوالة تعدي في النظرالمظالم، وجعل في مقدمتها: )

 عن متصفحا الوالة لسيرة فيكون  متظلم؛ ظالمة على يقف ال الذي المظالم في النظر لوازم من
 .(5)(ينصفوا لم إن بهم ويستبدل عسفوا، إن ويكفهم أنصفوا، إن ليقويهم مستكشفا أحوالهم،

                                                                                                                                                          

( انظر الوسائل السابقة في: بحث لشنطاوي، بعنوان: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، 1)
في (، وكتيب دليل البرلماني 2352(، )ص: 25منشور ضمن مجلة جامعة النجاح لألبحاث، المجلد: )

 (.11-19مواجهة الفساد، الصادر عن االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )ص:
(، بحث للحسبان، بعنوان: الحماية الدستورية للحقوق 133( الخطيب: الوجيز في النظم السياسية )ص: 2)

 (.321-322(، )ص: 23والحريات، منشور في مجلة الشريعة، العدد: )
 (.21ي طلب الحسبة )ص: ( ابن األخوة: معالم القربة ف3)
 (.253/ 5( ابن سعد: الطبقات الكبرى )4)
 (. 134( الماوردي: األحكام السلطانية )ص: 5)



-053- 
 

والتشريع السياسي اإلسالمي يسع األنماط التاريخية والمعاصرة كليهما كونه قائما  على 
 .(1)مجموعة من الكليات اإلجمالية، وقاصدا  مصالح الناس ورفع الضرر عنهم

إلى ذات األ لة الت  سيق  -بمختلف وسائلها: التاريخية والمعاصرة –وتستن  هذه الوظيفة 
إيرا ها عن  الت رير التشريع  لرقابة األمة المباشرة )الرقابة غير الرسمية(، مع  ارق بسيط، وهو 

 أن رقابة المؤسسات الرسمية  رع توكيل األمة وتفويضها     رض الرقابة الكفائ .
  ة و ورها    ضمان ت يي  السلطة التنفيذية:المساءل .2

في منع االنحراف بالسلطة  -والمتمثلة في الرقابة الرسمية الدائمة-قد ال تكفي الرقابة الوقائية 
والتعسف في استعمالها، فتلجأ السلطات إلى الرقابة العالجية والمتمثلة في المساءلة بأنواعها الثالثة 

 والمدنية.السياسية والجنائية 
 وتتدرج هذه المساءلة من اإلدانة واالتهام إلى تقرير الجزاء أو سحب الثقة.

 ومن صورهما في الحياة النيابية المعاصرة الوسائل الدستورية التالية:
ويقصد بها: عقد لقاءات مع الوزراء أو من ينوب عنهم لمناقشة قضية  جلسات االستماع: -أ 

 التعسف فيها.  ما تشك اللجان بوقوع االنحراف أو
ويكون إصدارها بعد إتمام جلسات االستماع أو اللجان البرلمانية، وتتجسد  إص ار الت ارير: -ب 

 كمدخل للبدء بتحقيق رسمي في القضية مثار الجدل والنقاش.
وتتميز هذه الوسيلة أنها ال تعتمد في معلوماتها على ما تقدمه السلطة  التح يق اليرلمان : -ج 

، ويتم تشكيلها لتقصي الجان تحقيق تابعة مباشرة للسلطة التشريعية ومن أعضائهالتنفيذية، بل على 
ونتائج هذه التحقيقات يمكن توظيفها ضمن وسائل ضايا المخالفات والفساد المحتمل، الحقيقة في ق

 دستورية أخرى كاالستجواب وغيره.
وقد ، المحاسبة وهي وسيلة رقابية أكثر فعالية من السؤال، حيث تحمل معنىاالستجواب:  -  

 . تحمل معنى االتهام
ويتقدم البرلمان بطلب استجواب للحكومة أو أحد أعضائها بناء على مستندات ووثائق وأدلة 

 إلى أحد أمرين: -بعد فتح باب النقاش في البرلمان ورد دفاع الحكومة-ثبوتية، لينتهي 
هذه الحالة إدانة  حيث يترتب على االستجواب في : تحريك المسئولية السياسية:األول

السلطة التنفيذية ابتداء ، وقد تؤول األمور في إطار وضع الحد لتغول السلطة إلى رد قوانينها، أو 
 منع إقرار مشروع موازنتها، وقد تنتهي بسحب الثقة من الحكومة )العزل(.

                                                           

 (.43-42( خالف: السياسة الشرعية )ص: 1)
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 حيث يترتب على استجواب وزير من الوزراء في قضية الثان : تحريك المسئولية الجنائية:
 -مثل: الخيانة، أو إساءة استعمال السلطة، أو اإلخالل بالواجب الوظيفي–جنائية ثابتة بالتشريع 

  تحريك دعوى عامة ضده ومالحقته قضائيا .
والتشريع اإلسالمي يسع الصور السابقة، الندراجها في اإلطار الواسع لمبدأ إنكار المنكر، وقد 

 بحث الفقهاء المساءلة بأنواعها الثالثة.
فقرروا المساءلة السياسية وتوسعوا فيها ليشرعوا العزل انتهاء ، وسيأتي بيانه بشكل مستقل في 

 .المحطة القادمة إن شاء هللا 
 فيما الناس كسائر اإلماموقرروا المساءلتين: الجنائية والمدنية، حيث تقرر عند الفقهاء أن )

، ورتبوا على ذلك (1)(عمدا   الشرع خالف على الحكم معرض في أو الحكم معرض في ال يتعاطاه
 والتعزير الحد تنفيذ في تقصير أو الحكم في خطأ بغير نفس أو مال من بيده أتلفه ماضمان )

 الخطأ في المال بيت أو عاقلته على أو عليه الدية وتجب عمدا، قتل إن منه فيقتص الناس كآحاد
قامة الحكم، في بتقصيره هلك ما يضمن كما مال، من بيده أتلفه ما ويضمن العمد، وشبه  الحد، وا 

 ظروف وحسب الشرع، أحكام حسب المال بيت أو عاقلته أو ماله من الدية أو بالقصاص والتعزير،
 ، لكنهم اختلفوا في أمرين:(2)(الخطأ وجسامة التقصير

وهذه المسألة فرع المساءلة الجنائية، ففي  : إقامة الح و  على اإلمام    ح وق هللا األول:
الوقت الذي يرى فيه جمهور الفقهاء وجوب إقامة الحد على اإلمام في حقوق هللا كالزنا وغيره 

المساواة وقياسا  على إجماع الفقهاء على وجوب إقامة الحد عليه في  بواسطة نوابه تمسكا  بأصل
، يرى الحنفية تعذر تنفيذ الحد على اإلمام ذلك أن (3)حقوق العباد، وضمان المتلفات في األموال

الجزاء والنكال وال يفعل الخليفة ذلك بنفسه، وبالتالي ال فائدة من تشريع  -أي: االستيفاء–طريقه 
، والراجح قول الجمهور وال (4)الحكم فال يشرع، وهم مع ذلك يؤكدون على تجريمه وتحريم صنيعه

حقوق هللا في االستيفاء، إلمكانية قيام نائب اإلمام باالستيفاء منه معنى للتفريق بين حقوق العباد و 
كما في حقوق العبادة ولعدم انحصار مقاصد التشريع الجنائي في النكال، يقول ابن الهمام من 

                                                           

 (. 524/ 2( الغزالي: الوسيط في المذهب )1)
لفقهي في: ابن الهمام: فتح القدير (، وانظر هذا االتفاق ا239/ 2( وزارة األوقاف: الموسوعة الفقهية الكويتية )2)

(، الغزالي: الوسيط في المذهب 355/ 4(، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير للشيخ الدردير )233/ 5)
 (.125/ 1(، ابن قدامة: المغني )524/ 2)

(، ابن 524/ 2(، الغزالي: الوسيط في المذهب )355/ 4( الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير للشيخ الدردير )3)
 (.125/ 1قدامة: المغني )

 (.233/ 5( ابن الهمام: فتح القدير )4)
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 يثبت بما فيه الحكم غيره يولي أن من المانع ما -أي: على مذهب األحناف– عليه وأوردالحنفية: )
 أو العبد، استوفاه للعبد حق عليه فوجب االستنابة هذه صحت إذا أنه غير األموال، في كما عنده
 .(1)(النائب ذلك استوفاه هلل حق

وفي التنظيم المعاصر للسلطات ووظائفها استجابة لمقترح ابن الهمام حيث تسند كافة القضايا 
 الجنائية للسلطة القضائية.

وهذه المسألة فرع المساءلة المدنية، نقل الفقهاء اختالف اآلراء الفقهية  محل الضمان:الثان : 
 فيمن يقع عليه العبء المالي في التصرفات السلطوية لإلمام أو نوابه، إلى قولين: 

يجب هذا العبء أو الضمان والتعويض على عاقلته، وعللوا رأيهم بأنها وجبت  ال ول األول:
 بخطئه، فكانت على عاقلته.

يجب هذا العبء أو الضمان والتعويض في بيت المال، وعللوا رأيهم بأن خطأه  ول الثان : ال
 .(2)يكثر، فلو وجب على عاقلته أجحف بهم

والحقيقة أن المساواة هنا بين الضمان على العاقلة أو في بيت المال في كال القولين تستوجب 
 في الممكن بذلالمزيد من النظر والتفصيل، وهذا ما لحظه بعض الفقهاء، يقول الغزالي: )إذا 

 :والثاني، عاقلته على أو عليه يجب الناس كسائر أنه :أحدهما: قوالن الضمان ففي فأخطأ االجتهاد
 في وحكم تعزير أو حد في نوابه أو إمام بخطإ وجب وما، ويقول الرملي: )(3)(المال بيت في أنه

، ويقول ابن (4)(تقصير منه يظهر لم إن المال بيت في قول وفي كغيره عاقلته فعلى نحوها أو نفس
 فهذا تعمدها، إذا أما خطأ، منه الزيادة وقعت إذا فيما هما إنما الروايتان تكون  أن يحتملقدامة: )

، وعليه (5)(عليه حد ال من جلد تعمد لو كما بحال، المال ببيت ضمانه لتعلق وجه فال قصده، ظلم
يختار الباحث في حال ثبوت التقصير أو تعمد الخطأ ضمان الحاكم نفسه أو عاقلته، وفي حال 

 الخطأ غير المقصود الضمان في بيت المال.
السياسية والجنائية  –أما األطر والتطيي ات الت  بحث  يها الف هاء المسئوليات الساب ة 

  يمكن ال ول إنها ثالث: -والم نية

                                                           

 (. 233/ 5( ابن الهمام: فتح القدير )1)
 (.125/ 1( ابن قدامة: المغني )2)
 (.524/ 2( الغزالي: الوسيط في المذهب )3)
  (.34/ 3( الرملي: نهاية المحتاج )4)
 (. 125/ 1( ابن قدامة: المغني )5)
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، (1)فيالحظ أن الفقهاء لم يعبئوا بالمدعى عليه فردا  كان واليا   مؤسسة ال ضاء العا ي: -أ 
 واللحظ والخطاب المجلس، من شيء، كل في الخصمين بين العدل القاضي على) يقول ابن قدامة:

 ،والشافعي حنيفة، وأبي شريح قول وهذا ،منهما واالستماع إليهما، واإلنصات عليه، والدخول واللفظ
 في الناس بين آس): ، وعلى ذلك كتاب عمر ألبي موسى األشعري (2)(مخالفا فيه أعلم وال

 .(3)(عدلك من ضعيف ييأس وال حيفك، في شريف يطمع ال حتى وقضائك، ومجلسك، وجهك
فقد أسند الفقهاء إليها مهمة المساءلة السياسية بمختلف صورها مؤسسة أهل الحل والع  :  -ب 

 الظلم مقاومة عليهم يجب والعقد الحل أهلابتداء باإلدانة وانتهاء بالعزل، يقول محمد رشيد رضا: )
 مال ألجل الطريق سلوك من منع من، ويقول الخرشي المالكي: )(4)(أهله على واإلنكار والجور
 في يشترط وال محارب، فهو الغوث، معه يتعذر وجه على لمعاهد أو لذمي، أو لمسلم، محترم

 ال وجه على المال أخذ فلو محاربا، يكون  فإنه المدن من بمدينة انفرد ولو بل، التعدد، المحارب
 أهل وهم العلماء، ألن سلطانا؛ كان ولو غاصب، هو بل محاربا، يكون  ال فإنه الغوث، معه يتعذر
، ويقول القلقشندي في الجهة التي تقرر عزل (5)(عليه ويأخذون  ذلك، عليه ينكرون  والعقد الحل

 .(2)(والعقد الحل أهل يخلعه) اإلمام:
وأساس نشأتها تغطية عجز مؤسسة القضاء العادي عن بسط  مؤسسة قضاء المظالم: -ج 

، وقد اشترط الفقهاء في قاضي المظالم (3)ورجال الدولةسلطان القانون اإلسالمي على كبار الوالة 
 يكون  أن فيها الناظر شروط من) من الشروط ما يمكنه من القيام بهذه الوظيفة، يقول الماوردي:

 .(3)(الورع كثير الطمع، قليل العفة، ظاهر الهيبة، عظيم األمر، نافذ القدر، جليل
 كثيرة، أهمها:وتستن  المساءلة بمختلف أنواعها إلى أ لة 

 الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}: مجموع النصوص التشريعية اآلمرة بالوفاء باألمانات، ومثالها قول هللا  -أ 

 .[9: املائدة]{ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا

                                                           

 (.233البياتي: النظام السياسي اإلسالمي )ص: ( 1)
 (. 31/ 19( ابن قدامة: المغني )2)
 (.243( عثمان: النظام القضائي في الفقه اإلسالمي )ص: 3)
 (. 41( رشيد رضا: الخالفة )ص: 4)
 (. 194/ 3( الخرشي: شرح مختصر خليل )5)
 (. 22/ 1( القلقشندي: مآثر اإلنافة )2)
 (.193(، شرف: نشأة الفكر السياسي )ص: 35-34ة السياسية في اإلسالم )ص: ( الفنجري: الحري3)
  (.139( الماوردي: األحكام السلطانية )ص: 3)
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، فتشمل فيما تشمله (1)بالتزام العقود التي يعقدها المسلمون فيما بينهم اآلية أمرت وجه ال اللة:
السلطتين: التشريعية والقضائية بالعقد السياسي والتزاماته، ولما الرقابة والمساءلة البرلمانية التزام 

 والقضائية أحد أهم مقتضياته دل ذلك على وجوب قيامهما بهما.
 يَا}: مجموع النصوص التشريعية الناهية عن إخالل الوفاء باألمانات، ومثالها قول هللا  -ب 

 .[37: األنفال] {تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهَ تَخُونُوا لَا اآمَنُو الَّذِينَ أَيُّهَا
حرمت اآلية خيانة األمانة بكافة صورها وأشكالها، فلما كانت السلطة أمانة دل  وجه ال اللة:

 ذلك على وجوب التزام السلطتين السابقتين بواجبهما في الرقابة والمساءلة.
 ويترتب على ت رير مي أ المساءلة أمور، أهمها:

ر التأكد من في إطاالتي يتمتع بها الرئيس ووزرائه  وجوب حصر وظيفة الحصانة السياسية -أ 
وسيلة حماية إلى وسيلة للمن  هامنع تحول، و الدعاوى الكيدية جدية الدعوى المرفوعة ضده خشية

 .(2)لإلعفاء من المساءلة الجنائية
تمكين السلطة القضائية من إلغاء أي تصرف أو تدبير خال  من المصلحة ومخالف إلرادة  -ب 

رادة األمة، وعالج اآلثار التي ترتبت على هذا التدبير بالتعويض والتضمين، يقول  المشرع وا 
 المصلحة من الفائت قلة مع بأحسن ليس هو فيما التصرف األوصياء على  هللا حجر)القرافي: 

 ذلك، في والقضاة الوالة على يحجر أن فأولى والقضاة الوالة إلى بالنسبة لخستها واليتهم في
 المرجوحة والمصلحة الراجحة المفسدة عن معزولين الجميع يكون  أن النصوص هذه ومقتضى

 هو ما باب من ليست األربعة األقسام هذه ألن مصلحة وال فيه، مفسدة ال وما والمساوية،
 .(3)(أحسن
تمكين السلطة القضائية من إيقاع العقاب والجزاء المناسبين والمنصوص عليهما  -ج 

  بالمتسببين في التدابير الجائرة سواء باإلقرار أو التنفيذ.
 التنفيذية:    ضمان ت يي  السلطة العزل و وره .3

إلى إسقاط العقد السياسي -(4)وهو مما ينفرد به التشريع السياسي اإلسالمي –ال يهدف العزل 
بين األمة وسلطتها كالثورة والخروج، ذلك أنه تغيير من خالله وعبر المؤسسات الرسمية، لذا فهو 
أشبه ما يكون بالشرط، أي أن العقد مشروط مضاؤه واستمراره بتجنب كل التدابير التي من شأنها 

                                                           

  (.34/ 2( ابن عاشور: التحرير والتنوير )1)
 (.51( الكيالني: القيود الواردة على سلطة الدولة )ص: 2)
 (.31/ 4( القرافي: الفروق )3)
 (.221الواردة على سلطة الدولة )ص:  ( الكيالني: القيود4)
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رادة األمة.  إهمال التقيد بإرادة المشرع وا 
اء في تقرير العزل وبحث مسائله كونه من أهم ضمانات تقييد السلطة، وقد أطنب الفقه
يجدهم قد بحثوا مبدأ العزل من حيث  -وبخاصة في مسألة اشتراط العدالة  –والمتأمل في بحوثهم 

 المشروعية والموجبات، والجهات التي تقرره وتبت فيه.
مقاصد العقد السياسي، إذ من ، كونه مظنة لتفويت (1)فأجمعوا على أن الحاكم ينعزل بالكفر

 كل، ويستند هذا النظر إلى قاعدة: )(2)فوت الدين في حق نفسه أولى أن يفوته في حق غيره
 .(3)(باطل فهو مقصوده تحصيل عن تقاعد تصرف

ن غلب إطالق األول على السلوك  –أما الفسق والجور  ويتداخالن كثيرا  في تعبيراتهم، وا 
فقد اختلف فيها الفقهاء إلى أقوال ليس هنا محل بسطها،  -(4)الشخصي، والثاني على نمط الحكم

لذا سأقتصر على الرأي الذي انتهيت إليه في موازنتي بين األقوال ومستنداتها من األدلة والمقررات 
شرط استنفاذ كافة الوسائل الدستورية األخرى الرامية  –قول بمشروعية العزلالفقهية، وهو ال

، مع التضييق الشديد في دائرة الفسق في إطار شخص الخليفة، والتضييق -لإلصالح والتصحيح
 الواعي في إطار الجور في إطار نمط الحكم. 

 ويستن  هذا الت رير إلى أ لة، أهمها:
 .[930: البقرة] {الظَّالِمِنيَ هْدِيعَ يَنَالُ لَا}: قول هللا  -أ 

، وهو (5)(ظالما   الشرع أمور يولوا ال أن لعباده األمر معنى في الخبر هذا إن) وجه ال اللة:
يحمل في دالالته وآفاقه المنع كذلك من إقرار استدامة العقد لمن انحرف من العدالة إلى الظلم ومن 

 الزيغ.الشورى إلى االستبداد ومن االستقامة إلى 
 القياس على انعقاد اإلمامة، فإذا كانت ال تنعقد لفاسق أو جائر ابتداء فكذلك االستدامة. -ب 

القياس على العزل بالكفر والجنون المطبق، إذ تشترك جميعها في تفويت مقاصد السلطة  -ج 
في رعاية مصالح األمة، وقد أجمع الفقهاء على خلع اإلمام أو انخالعه بها، فال وجه لتخلف 

 يناقض ما كلسق والجور عن أمثاله، لذا فالقول بالعزل ينسجم مع تنصيص الفقهاء على أن )الف

                                                           

 (.13( الجويني: غياث األمم )ص: 1)
 (.231( الكيالني: القيود الواردة على سلطة الدولة )ص: 2)
 (.143/ 2( ابن عبد السالم: قواعد األحكام في مصالح األنام )3)
 (.25(، السهيلي: الحاكم المستبد )ص: 212-211( السنهوري: فقه الخالفة )ص: 4)
 (. 121/ 1( الشوكاني: فتح القدير )5)
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 .(1)(واالنخالع الخلع في مؤثر فهو انتفاءها، ويتضمن اإلمامة في مرعية صفة

مقاصد السلطة، إذ لما كان مقصود اإلمامة تحقيق مصالح األمة، وكان الفسق ذريعة  -د 
، دل ذلك على (2)(اإلمامة مقصود به يزول بما اإلمامة عقد لينح)لتفويتها، ولما تقرر أنه 

 إلى أدى فاسقا يكون  أن جوزنا لومشروعية العزل كونه أوفق بمقاصد التشريع وأليق بقواعده، إذ )
 .(4)، وكون استمرارية العقد رهينة بوجود الغاية من وجوده(3)(ألجله أقيم ما إبطال

التشريعي واإلقرار الدستوري على مشروعية العزل ذريعة ألمن سد الذرائع، إذ عدم التقرير  -ه 
الحاكم وعدم خشيته من المساءلة، ما يؤدي لكثير من المفاسد التي تصيب األمة في مقتل، 
فينتصب العزل كوسيلة دستورية فاعلة يتمكن من خاللها نواب األمة ومؤسساتها الرسمية من قطع 

قرارها.الطريق على هذه المفاسد، فوجب القو   ل بمشروعيتها بل ووجوب تقريرها وا 
وطرفها األصيل في العقد السياسي،  مصدر السلطة،عقدية السلطة، إذ لما كانت األمة  -و 

وكانت السلطة طرفها وفرعها الوكيل، ولما تقرر أنه للموكل أن يعزل وكيله متى جاوز المصلحة 
لحق في السلطة، بحيث لو حصل أن تظل األمة محتفظة بأصل ا) إلى المفسدة، ترتب على ذلك

من الحاكم خروج جوهري عن حدود نيابته ومقتضيات وكالته، يكون لألمة كامل الحق في عزله 
نهاء واليته   .(5)(وا 

 
 
 
 
 

                                                           

 (.13( الجويني: غياث األمم )ص: 1)
 (. 193/ 1( النفراوي: الفواكه الدواني )2)
 (.193/ 1( النفراوي: الفواكه الدواني )3)
 (.34( علي عبد القادر: العقد السياسي )ص: 4)
 (.293( السهيلي: الحاكم المستبد )ص: 5)
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 الخاتمة
 أواًل: أهم النتائج:

 يمكن تسجيل أهم النتائج في النقاط التالية:
التقييد ال اإلطالق، كون السلطة األصل في السلطة التنفيذية في التشريع اإلسالمي  .1

المطلقة تتناقض مع التشريع وحقائقه روحا  وفلسفة وطبيعة، وتتعارض مع إجماع األمة حرمة والية 
 من يخالف التشريع إلى الهوى.

مقاصد التشريع وقيمه ومناهجه تنتصب كإطار عام للسلطة التنفيذية يضبط تصرفاتها  .2
بقدر ما تمثل تقييدا  وضبطا  للسلطة وبواعثها وأولوياتها، ويبطل كل سعي في مناقضتها، وهي 
 التنفيذية، بقدر ما تفتح لها آفاقا  وأبوابا  لمصالح غير متناهية.

ي تطبيق الشريعة أمر حتمي ال خيار للسلطة فيه، إن األخذ بالتدرج كمنهج تشريعي ف .3
دراك معطياته زمانا  ومكانا  وحاال ، فمهما وجدت الموانع  وهو يتطلب كمال النظر في فهم الواقع وا 
وعدمت األسباب ولم تتوافر شروط إمضاء الحكم، وجب عندئذ االمتناع عن إمضائه على وجه 

مصدرا  للحرج والعنت، ومضيعة لمقاصد التشريع  العفو ال اإلسقاط، ألنه يصبح والحالة هذه
 وغاياته.
تضييق نطاق السلطة وتوسيع دور األمة هو المدخل األهم لتقييد السلطة التنفيذية بإرادة  .4

األمة، ألن سعة دور الثانية مدعاة لحياتها وحيويتها وفاعليتها، وبالتالي قوتها وعصيانها على 
أو تستبد، أما استقالل األولى بالفروض الكفائية غير السيادية الذوبان في األولى التي قد تنحرف 

فمدعاة لضعف األمة وخورها وعجزها عن مساءلة السلطة ومقاومة طغيانها، وهذا يخالف مقصد 
 الشارع المتشوف لقيادة األمة.

حتى تلك التي يرتبط إنفاذها -توجه الخطاب التشريعي لألمة أصالة في كافة التكاليف  .5
يجعلها صاحبة السلطة على الحقيقة، ويمنحها سلطة عامة في التصرف،  -لطة حاكمةبإقامة س

خاصة في مجال تحديد الوظائف، ويمنعها من التنازل عما خوطبت به أصالة جملة، كون السلطة 
 قرين التكليف، ومعلوم أن التكليف ال يمكن أداؤه إال إذا منح المكلف سلطة تمكنه من األداء.

بمعنى -التنفيذية بعقد األمة، يمنع ثبوتها بالملك والتغلب واالستخالف تقييد السلطة  .2
 ، لتناقضها مع أصالة حق األمة في االختيار عبر العقد السياسي القائم على الرضا.-التعيين
تعيين األمة كمصدر وحيد للسلطة في التشريع اإلسالمي يمنحها الحق في العزل وفسخ  .3

 ل الحق في اإلنابة.العقد، كون اإلقالة فرع عن أص
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تقييد السلطة التنفيذية بمصلحة األمة يوجب على السلطة كمال النظر في تحري  .3
المصالح وتوخي المفاسد، كما يوجب عليها التصرف بما هو األصلح، ويحرم ويبطل كل تدبير ال 
تكون فيه المصلحة خالصة أو راجحة، وتقييدها بحضور األمة وحيويتها وفعاليتها وقيامها 

 مقتضيات االستخالف والخيرية واجب شرعا .ب
ما تتمتع به السلطة التنفيذية من صالحيات واسعة وقوة بشرية ومادية كبيرة، مظنة  .1

ساءة االستعمال، وذريعة لكثير من المفاسد، لذا تحتشد مقررات التشريع وقواعده  لالنحراف وا 
لنأي بها عن االستبداد والفساد المتعددة كمؤيدات تشريعية توجب كافة الصور التي من شأنها ا

 والظلم والتعسف.
عدم التعرض التفصيلي لألحكام الدستورية الجزئية في نصوص التشريع ال يعتبر منحا   .19

لصالحيات كاملة أو سلطات واسعة للحكام، بل هو إفساح إلبداعات األمة في اختيار النظم التي 
 ان.تحقق الكليات التشريعية وفق مقتضيات الزمان والمك

تقتضي الدقة في التنظير الفقهي تحليل الوظيفة التشريعية في الدولة ال في السلطة  .11
فحسب، بحيث تنفرد مؤسسات األمة باألحكام الفقهية، وتنفرد السلطة باألحكام السياسية وتشتركان 

 في األحكام الدستورية.
قاصده وأهدافه مبدأ الفصل بين السلطات تشد من أزره مقررات التشريع وقواعده، كون م .12

  متجذرة في التشريع اإلسالمي.
الحرية والشورى والمساواة أصيلة في البناء التشريعي بمختلف لبناته، وتنوع مجاالته، ال  .13

يرد عليها التقييد إال عند الضرورة وحالة المصالح الراجحة، وهو استثناء ال يقاس عليه، والعدالة 
تحول دون تحول الطاعة إلى استبداد، والحرية إلى  هي القيمة العليا في التشريع كله، كونها

فوضى، والمساواة إلى ظلم، وتمنع في إطارها السياسي احتكار السلطة، و في إطارها االقتصادي 
 احتكار الثروة، وفي إطارها االجتماعي كل صنوف التهميش والحرمان والفقر واإلقصاء.

قيم الحرية والشورى والعدالة  يبطل التشريع اإلسالمي كل تدبير سلطوي ينتقص من .14
والمساواة ويهدرها، ألسبقيتها وأصالة مقصديتها، وكونها قيم سامية على السلطة وحاكمة عليها، 

 وألن هدرها مناقضة لمقصد الشارع.
ال بد أن تفهم النصوص الجزئية اآلمرة بالصبر على أذى الحكام والناهية عن منازعتهم  .15

ت التشريع وقيمه ومقاصده الكلية المقررة لألمر بالمعروف والنهي والمقررة لطاعتهم في ضوء كليا
عن المنكر ومواجهة البغي ومقاومة الطغيان ومنع الظلم، وفي إطار شرعية السلطة عبر اختيار 

 األمة وعقدها.
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إن امتالك األمة ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية كل ما من شأنه الرقابة على تدابير  .12
لزامها بتحصيل كل مصلحة تفالسلطة التنفيذية وت، ، وتقدير المصالح والمفاسد المترتبة عليها، وا 

اتها، وتمكينها من مساءلة كل صاحب سلطة استبد بها أو أساء ودفع كل مفسدة تقع بفعل سياس
 استعمالها بالنصيحة ابتداء، والعزل انتهاء واجب شرعا .

لسلطة( شأنه شأن وسائل التقييد ابتكار وسائل حماية تقييد السلطة )ضمانات تقييد ا .13
اجتهادي غير تعبدي، إذ لم يرد في التشريع وقواعده ما يحصره في صور معينة، لذا فلألمة أن 
تجتهد في كل ابتكار وسيلة تحقق مقصود االحتساب وتدفع غلواء االستبداد، وتحديد أي منها ليس 

هناك هامشا  للدفع والتصحيح بالوسائل  خبط عشواء، إذ ال يجوز استعمال الوسائل العنفية طالما أن
 السلمية أو الدستورية. 

 ثانيًا: أهم التوصيات:
 يمكن حصر أهم توصيات الباحث في النقاط التالية:

 تناول الموضوعات التالية في بحوث فقهية مستقلة: .1
 أثر مقاصد الشريعة في ضبط تدابير السلطة في التشريع اإلسالمي.  -أ 
 في ضبط تدابير السلطة في التشريع اإلسالمي.أثر القواعد الفقهية  -ب 
 أثر القواعد المقاصدية في ضبط تدابير السلطة في التشريع اإلسالمي. -ج 
 أصالة األمة في العقد السياسي وأثره على الواقع في التشريع اإلسالمي. -د 

تناول األحاديث التي توهم باالستبداد في دراسة فقهية حديثية مقارنة ببعد ومنظور  .2
 مقاصدي.

 وبخاصة في التشريع السياسي تفعيل المنظور المقاصدي في الدراسات البحثية المختلفة، .3
فراده في االستباط والتعليل والتدليل.  وا 
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 الملخص
تركز البحث على محاولة فهم حدود السلطة التنفيذية ونطاقها ومداها في التشريع اإلسالمي، 

الحيلولة دون االستبداد، والمدخل األحكم للتعرف على فلسفة كونه المدخل األمثل لحماية الحرية و 
السلطة في التشريع اإلسالمي، إذ به تتضح عالقة السلطة بالمشرع، وعالقتها مع األمة، لذا يقدم 
هذا البحث األطر التي خطها التشريع اإلسالمي للسلطة التنفيذية كي ال تجافي أحكامه ومقاصده، 

فهوم التقييد ومشروعيته بمختلف أنواعه وأبعاده، واألركان واألسس التي وقيمه ومناهجه، فتناول م
 يقوم عليها، والوسائل التي توجده، والضمانات التي تكفله.

وقد تبع الباحث خالل كتابته المنهج الوصفي بمختلف أساليبه وطرقه، بدءا  باالستقراء ومرورا   
ام بتوظيف المقررات الفقهية في بحث المسائل بالتحليل واالستنباط وانتهاء باالستنتاج، كما ق

السياسية المعاصرة، مستخدما  في كل ذلك أسلوب المقارنة بين األقوال واآلراء واألدلة المتعددة 
 .بتعدد مدارس الفقه

وبهذا المسلك المنهجي خلص البحث إلى عدد من النتائج كانت بمثابة إجابة على ما يثيره 
 البحث من تساؤالت، أهمها:

التشريع السياسي اإلسالمي يمتلك فلسفة واضحة المعالم في ضبط العالقة بين األمة  .1
 الثانية. وسلطتها بحيث ال تتغول الثانية على األولى، وال تفتات األولى على

تضبط حركة التشريع السياسي يحوي إطارا  من القيم والمثل والمقاصد والمناهج الثابتة التي  .2
واالنحراف والتجاوز والتعسف في السلطة في اختيارها ومسيرها وبواعثها وأولوياتها من االنفالت 

تصرفاتها المختلفة: الداخلية والخارجية، اإلدارية والسياسية، االقتصادية واالجتماعية، األمنية 
 والعسكرية.

لوسائل والضمانات التاريخية التشريع السياسي يستوعب بما فيه سعة ومرونة كافة الصيغ وا .3
والمعاصرة، التشريعية والشعبية والدستورية الرامية لحصر السلطة في إطار من الشرعية، والنأي بها 

 عن االستبداد والفساد والظلم والتعسف.

التشريع السياسي يرحب بكافة الصور التي من شأنها تمكين األمة ومؤسساتها من مراقبة  .4
 ها.السلطة ومساءلتها وعزل

التشريع السياسي بكلياته وجزئياته يضمن حيوية األمة وفاعليتها وتعدديتها: الدينية والفكرية  .5
 واالجتهادية والسياسية واالجتماعية.
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 أواًل:  هرس اآليات ال رآنية:
  

 السورة اآلية
رقم 
 اآلية

رقم 
 الصفحة

 11 51 النساء }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ{

 11 53 النساء {بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا}

 وَالْمَسَاكِنيِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ أَفَاءَ مَا}

 { مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءِ بَيْنَ دُولَةً يَكُونَ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَابْنِ
 11 3 الحشر

 12 131 البقرة {تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ الْأَلْبَابِ أُولِي يَا حَيَاةٌ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ}

 12 193 التوبة {بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ}

 12 119 البقرة {الْمُعْتَدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا وَلَا يُقَاتِلُونَكُمْ الَّذِينَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَقَاتِلُوا}

 29 49 يوسف {الْقَيِّمُ الدِّينُ ذَلِكَ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا أَمَرَ لِلَّهِ إِلَّا الْحُكْمُ إِنِ}

 لِيَعْبُدُوا إِلَّا أُمِرُوا وَمَا مَرْيَمَ ابْنَ وَالْمَسِيحَ اللَّهِ دُونِ مِنْ أَرْبَابًا وَرُهْبَانَهُمْ أَحْبَارَهُمْ اتَّخَذُوا}

 { يُشْرِكُونَ عَمَّا سُبْحَانَهُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا وَاحِدًا إِلَهًا
 29 31 التوبة

 32 3، 3 الشمس ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا {7}وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا )

 32 23 الجاثية اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ{}أَفَرَأَيْتَ مَنِ 

لَّكَ }يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِ

 شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ{ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
 33-32 22 ص

أَنْزَلَ اللَّهُ  وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا

 إِلَيْكَ{
 33 41 المائدة

 51 51 النساء {مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}

 21 43 النحل { تَعْلَمُونَ لَا كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَاسْأَلُوا}

 21 51 النساء شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}
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 {تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ

 33 33 الشورى  {بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ}

 عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلِكَ مِنْ لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا}

 {الْأَمْرِ فِي وَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ
آل 
 33 151 عمران

فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي }وَنَادَى 

 أَفَلَا تُبْصِرُونَ{
 33 51 الزخرف

 33 124 البقرة }لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِنيَ{

 33 32 األعراف }وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا{

 الشعراء ({993( الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ )999}وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِنيَ )
151 
- 

153 
31 

تُنْصَرُونَ }وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا 

} 
 31 113 هود

 31 31 الشورى  }وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ{

كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا }لُعِنَ الَّذِينَ 

 ({75( كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ )75وَكَانُوا يَعْتَدُونَ )
 المائدة

33 ،
31. 

31 

مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ }فَلَوْلَا كَانَ 

( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ 992أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِنيَ )

 ({997ظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ )الْقُرَى بِ
 هود

112 ،
113 31 

 39 143 النساء {ظُلِمَ مَنْ إِلَّا الْقَوْلِ مِنَ بِالسُّوءِ الْجَهْرَ اللَّهُ يُحِبُّ لَا}

 39 21 غافر }مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ{

 31 51 النساء الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ{}يَا أَيُّهَا 

 32 33 الشورى  }وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ{
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 34 195 المائدة }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ{

 32 25 الحديد }لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ{

 32 115 األنعام }وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ{

 إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ}

 {بَصِريًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعِمَّا اللَّهَ
 33 53 النساء

 الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَغَتْ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِنيَ مِنَ طَائِفَتَانِ وَإِنْ}

 إِنَّ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا فَاءَتْ فَإِنْ اللَّهِ أَمْرِ إِلَى تَفِيءَ حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا

 ({5) طِنيَالْمُقْسِ يُحِبُّ اللَّهَ
 33 1 الحجرات

 وَالْمَسَاكِنيِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ أَفَاءَ مَا}

 { مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءِ بَيْنَ دُولَةً يَكُونَ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَابْنِ
 33 3 الحشر

 33 15 الملك {رِزْقِهِ مِنْ وَكُلُوا مَنَاكِبِهَا فِي فَامْشُوا ذَلُولًا الْأَرْضَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي هُوَ}

 31 22 اإلسراء {حَقَّهُ الْقُرْبَى ذَا وَآتِ}

 وَالْجَارِ الْقُرْبَى ذِي وَالْجَارِ وَالْمَسَاكِنيِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَبِذِي إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ}

 {الْجُنُبِ
 31 32 النساء

 31 193 التوبة {بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ}

 31 141 األنعام {حَصَادِهِ يَوْمَ حَقَّهُ وَآتُوا أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرِهِ مِنْ كُلُوا}

 وَالْمَسَاكِنيِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ شَيْءٍ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّمَا وَاعْلَمُوا}

 {السَّبِيلِ وَابْنِ
 31 41 األنفال

 وَالْمَسَاكِنيِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ أَفَاءَ مَا}

 {السَّبِيلِ وَابْنِ
 31 3 الحشر

 وَلَا خُلَّةٌ وَلَا فِيهِ بَيْعٌ لَا يَوْمٌ يَأْتِيَ أَنْ قَبْلِ مِنْ رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}

 {شَفَاعَةٌ
 31 254 البقرة
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 19 2 النساء {باملعروف فليأكل فقريا كان ومن فليستعفف غنيا كان ومن}

 أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْثَى ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا}

 {خَبرِيٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِنْدَ
 19 13 الحجرات

 14 23 األنفال تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا 

 199 19 الحجرات {تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَخَوَيْكُمْ بَيْنَ فَأَصْلِحُوا إِخْوَةٌ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا}

 199 12 األنبياء {فَاعْبُدُونِ رَبُّكُمْ وَأَنَا وَاحِدَةً أُمَّةً أُمَّتُكُمْ هَذِهِ إِنَّ}

 199 33 هود {اسْتَطَعْتُ مَا الْإِصْلَاحَ إِلَّا أُرِيدُ إِنْ}

 199 21 األنفال {لَهَا فَاجْنَحْ لِلسَّلْمِ جَنَحُوا وَإِنْ}

 199 119 البقرة {الْمُعْتَدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا وَلَا يُقَاتِلُونَكُمْ الَّذِينَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَقَاتِلُوا}

 199 13 الحجرات {لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْثَى ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا}

 199 143 البقرة {النَّاسِ عَلَى شُهَدَاءَ لِتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ}

 199 2 المائدة {وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا}

 191 33 الحج {تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْخَيْرَ وَافْعَلُوا}

 192 3 اإلنسان {وَأَسِريًا وَيَتِيمًا مِسْكِينًا حُبِّهِ عَلَى الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ}

 192 13 الجاثية {مِنْهُ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لَكُمْ وَسَخَّرَ}

 192 295 البقرة {الْفَسَادَ يُحِبُّ لَا وَاللَّهُ وَالنَّسْلَ الْحَرْثَ وَيُهْلِكَ فِيهَا لِيُفْسِدَ الْأَرْضِ فِي سَعَى تَوَلَّى وَإِذَا}

 البلد ({91) رَقَبَةٍ فَكُّ( 93) الْعَقَبَةُ مَا أَدْرَاكَ وَمَا( 99) الْعَقَبَةَ اقْتَحَمَ فَلَا}
11 - 
14 192 

 192 3 الحشر {مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءِ بَيْنَ دُولَةً يَكُونَ لَا كَيْ}

 193 5 النساء {قِيَامًا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالَكُمُ السُّفَهَاءَ تُؤْتُوا وَلَا}

 193 12 التغابن {اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا}

 عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلِكَ مِنْ لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا}
آل 
 عمران

151 111 
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 {الْأَمْرِ فِي وَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

 112 33 الشورى  {بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتَجَابُوا وَالَّذِينَ}

 113 33 الشورى  {بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ}

 اسْتَخْلَفَ كَمَا الْأَرْضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ آمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ}

 {أَمْنًا خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ
 113 55 النور

 عَلَيْكُمْ الرَّسُولُ وَيَكُونَ النَّاسِ عَلَى شُهَدَاءَ لِتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ}

 {شَهِيدًا
 113 143 البقرة

 112 21 األنفال {اهلل على وتوكل هلا فاجنح للسلم جنحوا وإن}

 112 35 محمد {األعلون وأنتم السلم إىل وتدعوا هتنوا فال}

 111 152 األنعام {أحسن هي باليت إال اليتيم مال تقربوا وال}

 {الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ وَلْتَكُنْ}
آل 
 عمران

194 129 

 لَآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ وَأَلْوَانِكُمْ أَلْسِنَتِكُمْ وَاخْتِلَافُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقُ آيَاتِهِ وَمِنْ}

 {لِلْعَالِمِنيَ
 125 22 الروم

 أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأُنْثَى ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا}

 {خَبرِيٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِنْدَ
 125 13 الحجرات

 125 21 الكهف {فَلْيَكْفُرْ شَاءَ وَمَنْ فَلْيُؤْمِنْ شَاءَ فَمَنْ رَبِّكُمْ مِنْ الْحَقُّ وَقُلِ}

 125 43 الشورى  {الْبَلَاغُ إِلَّا عَلَيْكَ إِنْ حَفِيظًا عَلَيْهِمْ أَرْسَلْنَاكَ فَمَا أَعْرَضُوا إِنْ}َف

 122 35 األنعام {الْجَاهِلِنيَ مِنَ تَكُونَنَّ فَلَا الْهُدَى عَلَى لَجَمَعَهُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ}

 122 252 البقرة { الْغَيِّ مِنَ الرُّشْدُ تَبَيَّنَ قَدْ الدِّينِ فِي إِكْرَاهَ لَا}

 122 113 البقرة {الظَّالِمِنيَ عَلَى إِلَّا عُدْوَانَ فَلَا انْتَهَوْا فَإِنِ لِلَّهِ الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ لَا حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ}

 122 193 األنعام {عِلْمٍ بِغَيْرِ عَدْوًا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهِ دُونِ مِنْ يَدْعُونَ الَّذِينَ تَسُبُّوا وَلَا}
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 123 33 الحج {حَرَجٍ مِنْ الدِّينِ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا}

 123 135 البقرة {الْعُسْرَ بِكُمُ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمُ اللَّهُ يُرِيدُ}

 132 2 المائدة {وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا}

 132 34 النساء اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ{}الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ 

 133 33 الشورى  {بَيْنَهُمْ شُورَى وَأَمْرُهُمْ}

 144 31 التوبة {الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ}

 شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}

 {تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ
 145 51 النساء

 142 12 الممتحنة {مَعْرُوفٍ فِي يَعْصِينَكَ وَلَا}

 142 2 المائدة {وَالْعُدْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا}

 إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ}

 وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا( 95) بَصِريًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعِمَّا اللَّهَ

 تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ

 ({95) تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ

 النساء
53 ،
51 143 

 159 124 البقرة {الظَّالِمِنيَ عَهْدِي يَنَالُ لَا}

 152 1 المائدة {بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}

 153 23 األنفال {تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهَ تَخُونُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}

 153 124 البقرة {الظَّالِمِنيَ عَهْدِي يَنَالُ لَا}
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  األحا يث النيوية: هرس ثانيًا: 
 

رقم  الحديث
 الصفحة

 12 «ال يحل لثالثة نفر يكونون بأرض  الة إال أمروا عليهم أح هم»
 32 «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»

 32 «المؤمن للمؤمن كالينيان يش  بعضه بعضا»
 51 «من أطاعن      أطاع هللا، ومن عصان      عصى هللا »

 24، 22 «األنيياءالعلماء هم ورثة »
 22 «كيف ت ض  إذا عرض لك قضاء؟»

 34، 39 «إن الناس إذا رأوا ظالما،  لم يأخذوا على ي يه»
 39 «سي  الشه اء حمزة ين عي  المطلب»

ن استعمل عليكم عي  حبش  »  31 «اسمعوا وأطيعوا، وا 
 32 «على السمع والطاعة    المنشط والمكره  بايعنا رسول هللا »

 32 « يما استطعت والنصح لكل مسلم»
 33 «من  ارق الجماعة شيرا  مات، إال مات ميتة جاهلية»

 33 «من كره من أميره شيئا  ليصير»
 33 «من خرج من الطاعة، و ارق الجماعة  مات، مات ميتة جاهلية»

 33 «من رأى من أميره شيئا يكرهه  ليصير»
 34-33 «تنكرونهاإنها ستكون بع ي أثرة وأمور »

ن ضرب ظهرك، وأخذ مالك»  34 «تسمع وتطيع لألمير، وا 
 34 «ما من ني  بعثه هللا    أمة قيل  إال كان له من أمته حواريون »

 35 «من قتل  ون ماله  هو شهي »
 31 «َأيُّما أهل  َعْرَصة  أصبح  يهم امرؤ جائع»

 31 «جاريةإذا مات اإلنسان ان طع عمله إال من ثالث: ص قة »
 14 «أتشفع    ح  من ح و  هللا»

 15 « هال جلست    ييت أييك وأمك، حتى تأتيك ه يتك إن كنت صا قا»
 15 «من استعملناه منكم على عمل،  كتمنا مخيطا،  ما  وقه كان غلوال »
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 15 «الراش  والمرتش  لعن رسول هللا »
 12 «ال ضرر وال ضرار»

، 191 «    ار عي  هللا ين ج عان ل   شه ت مع عمومت  حلفا»
132 

 192 «عن النهيى والمثلة نهى الني  »
 193 «إن  ماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا    شهركم هذا»

 193 «إن ال ين يسر، ولن يشا  ال ين أح  إال غلبه»
 193 « عه، ال يتح ث الناس أن محم ا ي تل أصحابه»

 193 «ح يثو عه  يجاهليةلوال أن قومك »
 112 ييعة الحرب على السمع والطاعة( )بايعنا رسول هللا 

 113 «ما من أمير يل  أمر المسلمين، ثم ال يجه  لهم، وينصح»

، 113 «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته»
113 

 132 «شه ت  حْلف َالم َطيَّيين مع عمومت  وأنا غالم » 
 132 «أمرهم امرأةلن يفلح قوم ولوا »

 133 «من بايع إماما  أعطاه صف ة ي ه، وثمرة قلبه،  ليطعه»
 133 «أخرجوا إل  منكم اثن  عشر ن يبا»

 133 «أما بع ،  إن إخوانكم هؤالء ق  جاءونا تائيين»
 141 «من رأى منكم منكرًا  ليغيره يي ه»

 142 «ما بال عامل أبعثه،  ي ول: هذا لكم، وهذا أه ي ل »

-142 «من واله هللا عز وجل شيئا من أمر المسلمين  احتجب  ون حاجتهم»
143 

 144 «ال ين النصيحة»
 145 «سي  الشه اء حمزة ين عي  المطلب، ورجل قال إلى إمام جائر  أمره ونهاه   تله»

 143 «على المرء المسلم السمع والطاعة  يما أحب وكره، إال أن يؤمر بمعصية»
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 ثالثًا:  هرس ال واع : 
 وتشمل القواعد المقاصدية واألصولية والفقهية:

 

نوع  القاعدة
 القاعدة

رقم 
 الصفحة

 11 أصولية (األمر للوجوب)

 أصولية (ما ال يتم الواجب إال به  هو واجب)
11 ،14 ،

124 
 192، 12 فقهية (المش ة تجلب التيسير)

 13 فقهية (   األحكام -وسلمصلى هللا عليه –األصل مساواتنا للرسول )
 31، 13 فقهية (الضرر ي  ع ب  ر اإلمكان)

 14 فقهية (تغتفر المفس ة الصغيرة من أجل المصلحة الكييرة)
 14 فقهية (تغتفر المفس ة العارضة من أجل المصلحة ال ائمة)

الشريعة جاءت يتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاس  )
 14 مقاصدية (وت ليلها

 21 أصولية (النه  عن الش ء أمر بض ه)
 22 مقاصدية (النظر    مآالت األ عال معتير م صو  شرعاً )

 192، 22 مقاصدية (األمور بم اص ها)
 23 مقاصدية (األصل    العا ات االلتفات إلى المعان )

 194، 31 مقاصدية (كل سيب ال يحصل م صو ه ال يشرع)
 192، 31 فقهية (الضرر يزال)

كل من ايتغى    تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛     )
 مقاصدية (ناقض الشريعة، وكل ما ناقضها؛  عمله    المناقضة باطل

31 ،34 ،
33 ،11 ،

194 
 25، 34 فقهية (تح ث للناس أقضية ب  ر ما أح ثوا من  جور)

 23 فقهية (األصل    العا ات اإلباحة)
 25 أصولية (األزمانال ينكر تغير األحكام يتغير )

 32 مقاصدية (الشارع متشوف للحرية)



-074- 
 

 32 فقهية (األصل    األشياء اإلباحة)
 32 فقهية (األصل    الع و  والشروط الجواز والصحة)

 193، 32 فقهية (األصل يراءة الذمة)
 32 أصولية (الع ل هو مناط التكليف )

الفرع على  محال أن ينتج المشروع ما ليس بمشروع، أو يعو )
 11، 34 مقاصدية (أصله بالن ض

 11، 34 مقاصدية (الم اص  معتيرة    التصر ات)
 33 فقهية (الضرورات تييح المحظورات)

 12، 33 فقهية (إ ذا تَعارض مفس تان روع  أعظمهما َضَررا بارتكاب أخفهما)
 12، 33 فقهية (ال عيرة للتوهم)

 12، 33 فقهية (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)
 13، 33 أصولية (الحكم ي ور مع العلة)

 33 فقهية (ال يجوز ألح  أن يتصرف    ملك الغير)

، 13، 33 فقهية (ما جاز للضرورة يت  ر ب  رها)
119 

 33 فقهية (الضرر ال يزال بمثله)
 33 فقهية (يتحمل الضرر الخاص ل  ع الضرر العام)

 153، 19 مقاصدية م صو ه  هو باطل()كل تصرف ت اع  عن تحصيل 
 12 فقهية (إ ذا تَعارض مفس تان روع  أعظمهما َضَررا بارتكاب أخفهما)

 195 فقهية (تحصيل أعظم المصلحتين)
رين)  195 فقهية (ي ختار أهون الشَّ

 195 فقهية (تحتمل أخف المفس تين ل  ع أعظمهما)
 195 فقهية (ي تحمل الضرر الخاص ل  ع الضرر العام)

 195 فقهية ( رء المفاس  أولى من جلب المنا ع)
 195 فقهية (ت  م المصلحة الغالبة على المفس ة النا رة وال تترك لها)
الحاجة العامة    حق الناس كا ة م ام الضرورة    حق )

 193 فقهية (الواح     استباحة ما هو محرم

 115 فقهية (تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة)
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 111، 113 فقهية (كل متصرف عن الغير  عليه أن يتصرف بالمصلحة)

 133 فقهية (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)
 142 مقاصدية (للوسائل أحكام الم اص )

 159 فقهية (يغتفر    الب اء ما ال يغتفر    االيت اء)
 151، 151 مقاصدية (ينحل ع   اإلمامة بما يزول به م صو  اإلمامة)
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 رابعًا:  هرس المصا ر والمراجع:
 

 ال رآن الكريم.  .1
 التفاسير:كتب 

أبـــو محمـــد الحســـين بـــن مســـعود بـــن محمـــد بـــن الفـــراء البغـــوي الشـــافعي  البغوي   .2
معثثثثالم التنزيثثثثل  ثثثث  تفسثثثثير ال ثثثثرآن )تفسثثثثير  ؛هـــــ(519)المتــــوفى : 

إحيــــاء التــــراث تحقيــــق: عبــــد الــــرزاق المهــــدي، الناشــــر: دار  ،البغثثثثوي(
 هـ.1429بيروت، الطبعة : األولى، سنة النشر:  –العربي 

ـــن أبـــي بكـــر البقـــاعي  الب اع   .3 ـــراهيم بـــن عمـــر بـــن حســـن الربـــاط بـــن علـــي ب إب
الناشــر:  ،نظثم الث رر  ث  تناسثب اآليثات والسثور ؛هــ(335)المتـوفى: 

 دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، بدون ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر.
ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بـن محمـد الشـيرازي البيضـاوي  الييضاوي   .4

تحقيـق: محمـد عبـد  ،أنوار التنزيل وأسثرار التأويثل ؛هـ(235)المتوفى: 
بيـــــروت،  –الـــــرحمن المرعشـــــلي، الناشـــــر: دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي 

 هـ.1413الطبعة: األولى، سنة النشر: 
ردي الخراســـاني، أبـــو بكـــر  الييه    .5 ْوج  بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن موســـى الُخْســـر 

 ،جمثع الييه ث -أحكام ال رآن للشثا ع   ؛هــ(453البيهقي )المتوفى : 
 –كتــب هوامشــه : عبــد الغنــي عبــد الخــالق، الناشــر : مكتبــة الخــانجي 

 م.1114 -هـ 1414القاهرة، الطبعة : الثانية، سنة النشر: 
القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد هللا، ابــن جــزي الكلبــي أبــو  اين جزي   .6

تحقيــق: عبــد  ،التسثثهيل لعلثثوم التنزيثثل ؛هـــ(341الغرنــاطي )المتــوفى: 
بيــــروت،  –هللا الخالــــدي، الناشــــر: شــــركة دار األرقــــم بــــن أبــــي األرقــــم 

 هـ.1412الطبعة: األولى، سنة النشر: 
 ؛هــ(339الحنفـي )المتـوفى:  أحمد بن علي أبو بكـر الـرازي الجصـاص الجصاص  .7

تحقيـــق: محمـــد صـــادق القمحـــاوي، الناشـــر: دار إحيـــاء  ،أحكثثثام ال ثثثرآن
ــــم 1495بيــــروت، ســــنة النشــــر:  –التــــراث العربــــي  هـــــ، بــــدون ذكــــر رق

 الطبعة.
عالء الـدين علـي بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عمـر الشـيحي أبـو الحسـن،  الخازن   .8
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التأويثثثثل  ثثثث  معثثثثان  لبثثثثاب  ؛هـــــ(341المعــــروف بالخــــازن )المتــــوفى: 
 –تحقيـــق: محمـــد علــي شـــاهين، الناشــر: دار الكتـــب العلميـــة  ،التنزيثثل

 ه.1415بيروت، الطبعة: األولى، سنة النشر: 
الناشــــر: دار إحيــــاء الكتـــــب  ،التفسثثثثير الحثثثث يث ؛دروزة محمــــد عــــزت  روزة  .9

 هـ، بدون ذكر رقم الطبعة.1333القاهرة، سنة النشر:  –العربية 
عبـــد هللا محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن بـــن الحســـين التيمـــي الـــرازي أبـــو  الرازي   .11

مفثثاتيح  ؛هـــ(292الملقــب بفخــر الــدين الــرازي خطيــب الــري )المتــوفى: 
بيـروت،  –الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي  ،الغيب )التفسير الكيير(

 ه.1429الطبعة: الثالثة، سنة النشر: 
محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهـاء الـدين  رضا  .11

تفسثثير  ؛هـــ(1354بــن مــنال علــي خليفــة القلمــوني الحســيني )المتــوفى: 
الناشــــر: الهيئــــة المصــــرية العامــــة  ،ال ثثثثرآن الحكثثثثيم )تفسثثثثير المنثثثثار(

 م، بدون ذكر رقم الطبعة.1119للكتاب، سنة النشر: 
عمـرو بـن أحمـد، الزمخشـري جـار هللا )المتـوفى: أبو القاسم محمود بـن  الزمخشري   .12

الناشـر: دار الكتـاب  ،الكشاف عن ح ثائق غثوامض التنزيثل ؛هــ(533
 ه.1493بيروت، الطبعة: الثالثة، سنة النشر:  –العربي 

 ؛هــــ(1332عبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر بـــن عبـــد هللا الســـعدي )المتـــوفى:  السع ي  .13
تحقيـق: عبـد الــرحمن  ،المنثثانتيسثير الكثريم الثثرحمن  ث  تفسثثير كثالم 

بـــن معـــال اللويحـــق، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالةس، الطبعـــة: األولـــى، ســـنة 
 م.2999-هـ 1429النشر: 

 ؛هــ(132أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى:  السعو  أيو  .14
 ، إرشثثا  الع ثثل السثثليم إلثثى مزايثثا الكتثثاب الكثثريم )تفسثثير أيثث  السثثعو (

بيروت، بدون ذكـر رقـم الطبعـة أو  –إحياء التراث العربي  الناشر: دار
 سنة النشر.

أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المـــروزى  السمعان   .15
تفسثثثير  ؛هــــ(431الســـمعاني التميمـــي الحنفـــي ثـــم الشـــافعي )المتـــوفى: 

تحقيــق: ياســر بـن إبــراهيم، غنـيم بــن عبــاس بـن غنــيم، الناشــر:  ،ال ثرآن
الســـــعودية، الطبعـــــة: األولـــــى، ســـــنة النشـــــر:  –دار الـــــوطن، الريـــــاض 
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 م.1113 -هـ1413
شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد الخطيـــب الشـــربيني الشـــافعي )المتـــوفى:  الشربين   .16

السراج المنيثر  ث  اإلعانثة علثى معر ثة بعثض معثان  كثالم  ؛هــ(133
بــوالق، ســنة  –الناشــر: المطبعــة األميريــة الكبــرى  ،الحكثثيم الخييثثر ربنثثا

 هـ ، بدون ذكر رقم الطبعة.1235النشر: 
محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد هللا الشـــوكاني اليمنـــي )المتـــوفى:  الشوكان   .17

 -الناشــر: دار ابــن كثيــر، دار الكلــم الطيــب  ، ثثتح ال ثث ير ؛هـــ(1259
 هـ.1414سنة النشر:  دمشق، بيروت، الطبعة: األولى،

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفـر الطبـري  الطيري   .18
تحقيــق: أحمــد  ،جثثامع الييثثان  ثث  تأويثثل ال ثثرآن ؛هـــ(319)المتــوفى: 

محمــد شــاكر، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: األولــى، ســنة النشــر: 
 م.2999 -هـ 1429

محمــــد بــــن محمــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور التونســــي محمــــد الطــــاهر بــــن  عاشور  ينا  .19
تحرير المعنى الس ي  وتنوير الع ل الج ي  من  ؛هـ(1313)المتوفى : 

الناشـــر: الـــدار التونســـية  ،تفسثثثير الكتثثثاب المجيثثث  )التحريثثثر والتنثثثوير(
 هـ .1134تونس،، سنة النشر:  –للنشر 

بــن عطيــة  أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الــرحمن بــن تمــام ين عطيةا  .21
المحثثرر الثثوجيز  ثث  تفسثثير  ؛هـــ(542األندلســي المحــاربي )المتــوفى: 

تحقيـق: عبـد السـالم عبـد الشـافي  ،الكتاب العزيثز )تفسثير ايثن عطيثة(
بيــروت، الطبعــة: األولــى، ســـنة  –محمــد، الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

 ه.1422النشر: 
الحـــــالق القاســـــمي محمـــــد جمـــــال الـــــدين بـــــن محمـــــد ســـــعيد بـــــن قاســـــم  ال اسم   .21

تحقيـــق: محمـــد باســـل عيـــون  ،محاسثثثن التأويثثثل ؛هــــ(1332)المتـــوفى: 
بيــروت، الطبعــة: األولــى، ســـنة  –الســود، الناشــر: دار الكتــب العلميـــه 

 هـ .1413النشر: 
أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبـي بكـر بـن فـرح األنصـاري الخزرجـي  ال رطي   .22

الجثثثثامع ألحكثثثام ال ثثثثرآن  ؛هــــ(231شـــمس الـــدين القرطبـــي )المتــــوفى: 
بــراهيم أطفــيش، الناشــر:  ،)تفسثثير ال رطيثث ( تحقيــق: أحمــد البردونــي وا 
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هــ 1334القاهرة، الطبعة: الثانيـة، سـنة النشـر:  –دار الكتب المصرية 
 م.1124 -

 ثثث  ظثثثالل  ؛هــــ(1335ســـيد قطـــب إبـــراهيم حســـين الشـــاربي )المتـــوفى:  قطب  .23
القـــاهرة، الطبعـــة: الســـابعة  -بيـــروت -الناشـــر: دار الشـــروق  ،ال ثثثرآن

 هـ.1412عشر، سنة النشر: 
أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي  اين كثير  .24

تحقيــق: ســامي بــن محمــد  ،تفسثثير ال ثثرآن العظثثيم ؛هـــ(334)المتــوفى: 
ــــة، ســــنة  ــــع، الطبعــــة: الثاني ســــالمة، الناشــــر: دار طيبــــة للنشــــر والتوزي

 م.1111 -هـ 1429النشر: 
علــي بــن محمــد بــن علــي، أبــو الحســن الطبــري، الملقــب بعمــاد الــدين،  الهراس  الكيا  .25

 ،أحكثثام ال ثثرآن ؛هــ(594المعـروف بالكيــا الهراسـي الشــافعي )المتــوفى: 
تحقيــــق: موســــى محمــــد علــــي وعــــزة عبــــد عطيــــة، الناشــــر: دار الكتــــب 

 هـ.1495بيروت، الطبعة: الثانية، سنة النشر:  –العلمية 
محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــود، أبـــــو منصـــــور الماتريـــــدي )المتـــــوفى:  الماتري ي  .26

تحقيــق: مجــدي  ،تثثأويالت أهثثل السثثنة )تفسثثير الماتريثث ي( ؛هـــ(333
بيــروت، الطبعــة: األولــى، ســنة  –باســلوم، الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

 م.2995 -هـ 1422النشر: 
 ،تفسثثير المراغثث  ؛هـــ(1331أحمــد بــن مصــطفى المراغــي )المتــوفى:  المراغ   .27

الناشر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابى الحلبـي وأوالده بمصـر، 
 م.1142 -هـ 1325الطبعة: األولى، سنة النشر: 

أبـــــو البركـــــات عبـــــد هللا بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــود حـــــافظ الـــــدين النســـــفي  النسف   .28
 ،م ارك التنزيل وح ائق التأويل )تفسثير النسثف ( ؛هـ(319)المتوفى: 
يوسف علي بديوي، راجعه وقدم لـه: محيـي الـدين ديـب مسـتو، تحقيق: 

ــــى، ســــنة النشــــر:  ــــروت، الطبعــــة: األول ــــم الطيــــب، بي الناشــــر: دار الكل
 م.1113 -هـ 1411

أبـــو حفـــص ســـراج الـــدين عمـــر بـــن علـــي بـــن عـــادل الحنبلـــي الدمشـــقي  النعمان   .29
تحقيـق: عـادل  ،اللباب    علثوم الكتثاب ؛هــ(335النعماني )المتوفى: 

أحمد عبد الموجود، علـي محمـد معـوض،، الناشـر: دار الكتـب العلميـة 
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 م.1113-هـ 1411بيروت،، الطبعة: األولى، سنة النشر:  –
أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، النيســابوري،  الواح ي  .31

 ،الوسثثثيط  ثثث  تفسثثثير ال ثثثرآن المجيثثث  ؛هــــ(423الشـــافعي )المتـــوفى: 
وتعليــــق: مجموعــــة )عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود، علــــي محمــــد تحقيــــق 

معــوض، أحمــد محمــد صــيرة، أحمــد عبــد الغنــي الجمــل، عبــد الــرحمن 
بيـروت، الطبعـة: األولـى، سـنة  –عويس(، الناشر: دار الكتـب العلميـة 

 م.1114 -هـ 1415النشر: 
 :وعلومها السنة وشروحهاكتب 
بـــن حنبـــل بـــن هـــالل بـــن أســـد الشـــيباني أبـــو عبـــد هللا أحمـــد بـــن محمـــد  اإلمام أحم   .31

تحقيق: أحمـد محمـد  ،مسن  اإلمام أحم  ين حنيل ؛هـ(241)المتوفى: 
القــاهرة، الطبعــة: األولــى، ســنة النشــر،  –شــاكر، الناشــر: دار الحــديث 

 م.1115 -هـ 1412
أبـــو عبـــد هللا أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل بـــن هـــالل بـــن أســـد الشـــيباني  أحم اإلمام   .32

ــــوفى:  تحقيــــق: وصــــي هللا محمــــد  ، ضثثثثائل الصثثثثحابة ؛هـــــ(241)المت
ه 1493بيروت، الطبعـة: األولـى،  –عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 م.1133 –
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم،  األلبان   .33

سلسلة األحا يث الصثحيحة  ؛هـ(1429األشقودري األلباني )المتوفى: 
الناشـر: مكتبـة المعـارف للنشـر والتوزيـع،  ،  ههثا و وائث هاوش ء من 

 الرياض، الطبعة: األولى، بدون ذكر سنة النشر.
ـــو عبـــدهللا محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري الجعفـــي اليخاري   .34 الجثثثامع المسثثثن  ؛ أب

الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليثه وسثلم وسثننه 
محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، تحقيــق:  ،وأيامثثه )صثثحيح اليخثثاري(

 هـ.1422الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: األولى، سنة النشر: 
ــــوفى:  اين بطال  .35 ــــك )المت ــــد المل ــــف بــــن عب ــــي بــــن خل ــــو الحســــن عل ابــــن بطــــال أب

تحقيـق: أبـو تمـيم ياسـر بـن إبـراهيم،  ، شرح صحيح اليخثارى ؛ هـ(441
ســــــنة النشــــــر: الريــــــاض، الطبعــــــة: الثانيـــــة،  –الناشـــــر: مكتبــــــة الرشـــــد 

 م.2993 -هـ 1423



-080- 
 

أبـــو محمـــد الحســـين بـــن مســـعود بـــن محمـــد بـــن الفـــراء البغـــوي الشـــافعي  البغوي   .36
تحقيـــق: شـــعيب األرنـــؤوط، محمـــد ، شثثثرح السثثثنة؛ هــــ(512)المتـــوفى: 

دمشق، بيروت، الطبعة:  -زهير الشاويش، الناشر: المكتب اإلسالمي 
 م.1133 -هـ 1493الثانية، سنة النشر: 

ردي الخراســاني، أبــو  الييه    .37 ْوج  أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الُخْســر 
تحقيــق: محمــد عبــد ، السثثنن الكيثثرى  ؛هـــ(453بكــر البيهقــي )المتــوفى: 

بيــروت، الطبعــة: الثالثــة،  –القــادر عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلميــة 
 م.2993 -هـ 1424سنة النشر: 

أبو عبـد هللا، ولـي الـدين، التبريـزي محمد بن عبد هللا الخطيب العمري،  التيريزي   .38
ــدين  ،مشثثكاة المصثثاييح ؛هـــ(341)المتــوفى:  تحقيــق: محمــد ناصــر ال

بيــروت، الطبعــة: الثالثــة، ســنة  –األلبــاني، الناشــر: المكتــب اإلســالمي 
 م.1135النشر: 

ـــْورة بـــن موســـى بـــن الضـــحاك، الترمـــذي، أبـــو  الترمذي  .39 محمـــد بـــن عيســـى بـــن س 
تحقيق: أحمـد محمـد شـاكر  ،سنن الترمذي؛ هـ(231عيسى )المتوفى: 

بـــراهيم 2، 1)األجـــزاء:  (، ومحمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي )الجـــزء الثالـــث(، وا 
(، الناشــر: 5، 4عطـوة عـوض المــدرس فـي األزهـر الشــريف )األجـزاء: 

ــــابي الحلبــــي  ــــة ومطبعــــة مصــــطفى الب مصــــر، الطبعــــة:  –شــــركة مكتب
 م.1135 -هـ 1315الثانية، سنة النشر: 

أبـو عبــد هللا الحـاكم محمــد بـن عبــد هللا بـن محمــد بـن حمدويــه بـن ُنعــيم  الحاكم  .41
بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتـوفى: 

تحقيــق: مصــطفى عبــد القــادر  ،المسثثت رك علثثى الصثثحيحين ؛هـــ(495
بيـــروت، الطبعـــة: األولـــى، ســـنة  –عطـــا، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة 

 م.1119 – ه1411النشر: 
أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقالني  اين حجر  .41

الناشــر: دار  ، ثثتح البثثاري شثثرح صثثحيح اليخثثاري  ؛هـــ(352)المتــوفى: 
 ه.1331بيروت، سنة النشر:  -المعرفة 

أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقالني  اين حجر  .42
التلخثثثيص الحييثثر  ثثث  تخثثريج أحا يثثثث الرا عثثث   ؛هـــ(352)المتــوفى: 
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الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة: األولـــى، ســـنة النشـــر:  ،الكييثثثر
 م.1131 -هـ 1411

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو  أيو  او   .43
ــــوفى:  ــــتاني )المت ْس ج  تحقيــــق:  ،سثثثثنن أيثثثث   او  ؛هـــــ(235األزدي السّ 

ـــــل قـــــره بللـــــي، الناشـــــر: دار الرســــــالة  -األرنـــــؤوط شـــــع يب  ـــــد كام  مَّ مح 
 م.2991 -هـ 1439العالمية، الطبعة: األولى، سنة النشر: 

أبــــو عبــــد هللا محمــــد بــــن ســــعد بــــن منيــــع الهاشــــمي بــــالوالء، البصــــري،  اين سع   .44
 ،الطب ثثات الكيثثرى  ؛هـــ(239البغــدادي المعــروف بــابن ســعد )المتــوفى: 

بيـروت،  –القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية تحقيق: محمد عبد 
 م.1119 -هـ 1419الطبعة: األولى، سنة النشر: 

« مصـباح الزجاجـة»مجمـوع مـن ثالثـة شـروح،  ؛شرح سنن ايثن ماجثه السيوط   .45
لمحمــــــد عبــــــد الغنــــــي « إنجــــــاح الحاجــــــة»هـــــــ(، و 111للســــــيوطي )ت 

يليــق مــن حــل اللغــات وشــرح  مــا»هـــ(، و 1212المجــددي الحنفــي )ت 
 1315ي )لفخــر الحســن بــن عبــد الــرحمن الحنفــي الكنكــوه« المشــكالت

كراتشـي، بــدون ذكـر رقــم الطبعــة أو  –الناشــر: قـديمي كتــب خانــة ، هــ(
 سنة النشر.

محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد هللا الشـــوكاني اليمنـــي )المتـــوفى:  الشوكان   .46
تحقيــق: عصــام الــدين الصــبابطي، الناشــر:  ،نيثثل األوطثثار ؛هـــ(1259

 -هـــــــ 1413دار الحـــــديث، مصــــــر، الطبعـــــة: األولــــــى، ســـــنة النشــــــر، 
 م.1113

محمــــد بــــن إســــماعيل بــــن صــــالح بــــن محمــــد الحســــني، الكحالنــــي ثــــم  الصنعان   .47
الصـــــنعاني، أبـــــو إبـــــراهيم، عـــــز الـــــدين، المعـــــروف كأســـــالفه بـــــاألمير 

ــد  ،الصثثغيرالتنثثوير شثثرح الجثثامع  ؛هـــ(1132)المتــوفى:  تحقيــق: محمَّ
ــد إبــراهيم، الناشــر: مكتبــة دار الســالم، الريــاض، الطبعــة:  إســحاق محمَّ

 م.2911 -هـ 1432األولى، سنة النشر: 
محمــــد بــــن إســــماعيل بــــن صــــالح بــــن محمــــد الحســــني، الكحالنــــي ثــــم  الصنعان   .48

الصـــــنعاني، أبـــــو إبـــــراهيم، عـــــز الـــــدين، المعـــــروف كأســـــالفه بـــــاألمير 
الناشـر: دار الحـديث، بـدون ذكــر  ،سثيل السثثالم ؛ـ(هـ1132)المتـوفى: 



-083- 
 

 رقم الطبعة أو سنة النشر.
ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب بـــن مطيـــر اللخمـــي الشـــامي، أبـــو القاســـم  الطيران   .49

تحقيـق: حمـدي بـن عبـد  ،المعجثم الكييثر ؛هـ(329الطبراني )المتوفى: 
ــــن تيميــــة  ــــد الســــلفي، دار النشــــر: مكتبــــة اب الطبعــــة: القــــاهرة،  –المجي

 الثانية، بدون ذكر سنة النشر.
عبــد المحســن بــن حمــد بــن عبــد المحســن بــن عبــد هللا بــن حمــد العبــاد  العبا   .51

مصــــدر الكتـــاب: دروس صــــوتية قــــام  ،شثثثثرح سثثثثنن أيثثثث   او  ؛البـــدر
، http://www.islamweb.net بتفريغهــا موقــع الشــبكة اإلســالمية

 درسا . 513 -الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس 
أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البـر بـن عاصـم النمـري  اين عي  الير  .51

تحقيــق: ســالم محمــد عطــا،  ،االسثثتذكار ؛هـــ(423القرطبــي )المتــوفى: 
بيــروت، الطبعــة:  –محمــد علــي معــوض، الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

 م.2999 –ه 1421األولى، سنة النشر: 
الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبـد الـرحمن بـن أبـي أبو  العراق   .52

المغن  عن حمثل األسثفار  ؛هـ(392بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: 
الناشـر: دار ابـن  ،   األسفار،    تخريج ما    اإلحياء من األخبار

 -هـــــ 1422لبنــــان، الطبعــــة: األولــــى، ســــنة النشــــر:  –حــــزم، بيــــروت 
 م.2995

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبـد الـرحمن بـن أبـي  العراق   .53
طثثرح التثريثثب  ثث  شثثرح  ؛هـــ(392بكــر بــن إبــراهيم العراقــي )المتــوفى: 

وأكملــــه ابنــــه: أحمــــد بــــن عبــــد الــــرحيم بــــن الحســــين الكــــردي  ،الت ريثثثثب
الرازيــاني ثــم المصــري، أبــو زرعــة ولــي الــدين، ابــن العراقــي )المتــوفى: 

شر: الطبعة المصـرية القديمـة، بـدون ذكـر رقـم الطبعـة أو هـ(، النا322
 سنة النشر.

محمــد أشــرف بــن أميــر بــن علــي بــن حيــدر، أبــو عبــد الــرحمن، شــرف  العظيم آبا ي  .54
عثثون المعيثثو   ؛هـــ(1321الحــق، الصــديقي، العظــيم آبــادي )المتــوفى: 

ومعــه حاشــية ابــن القــيم: تهــذيب ســنن أبــي داود  ،شثثرح سثثنن أيثث   او 
يضـــــاح عللـــــه ومشـــــكالته، الناشـــــر: دار الكتـــــب العلميـــــة  بيـــــروت،  –وا 
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 ه.ـ1415الطبعة: الثانية، سنة النشر: 
الناشـر: مطبعـة  ،إحكثام اإلحكثام شثرح عمث ة األحكثام ؛ابن دقيـق العيـد العي   .55

 السنة المحمدية، بدون ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر.
أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســين الغيتــابى  العين   .56

ـــوفى:  ـــى )المت ـــدين العين ـــدر ال عمثثث ة ال ثثثاري شثثثرح  ؛هــــ355الحنفـــى ب
بيــروت، بــدون  –الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي  ،صثثحيح اليخثثاري 

 ذكر رقم الطبعة، أو سنة النشر.
الناشـر:  ،الف ثه وأهثل الحث يثالسنة النيويثة يثين أهثل  ؛محمد الغزالي الغزال   .57

 دار الشروق، الطبعة: السادسة، بدون ذكر سنة النشر.
علي بـن )سـلطان( محمـد، أبـو الحسـن نـور الـدين المـال الهـروي القـاري  ال اري   .58

الناشر:  ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاييح ؛هـ(1914)المتوفى: 
 -هــ 1422النشـر: لبنان، الطبعة: األولى، سـنة  –دار الفكر، بيروت 

 م.2992
الناشر: الشروق، ، كيف نتعامل مع السنة النيوية؟ ؛القرضاوي  يوسف ال رضاوي   .59

 م.2993الطبعة: الخامسة، سنة النشر: 
سثثنن ايثثن  ؛هـــ(233أبــو عبــد هللا محمــد بــن يزيــد القزوينــي )المتــوفى:  ال زوين   .61

كامـل تحقيق: مجموعـة )شـعيب األرنـؤوط، عـادل مرشـد، محمَّـد  ،ماجه
بــــد الّلطيــــف حــــرز هللا(، الناشــــر: دار الرســــالة العالميـــــة،  قــــره بللــــي، ع 

 م.2991 -هـ 1439الطبعة: األولى، سنة النشر: 
أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي  اين كثير  .61

تحفثثثة الطالثثثب بمعر ثثثة أحا يثثثث مختصثثثر ايثثثن  ؛هــــ(334)المتـــوفى: 
ابـــــن حـــــزم، الطبعـــــة: الثانيـــــة،  ســـــنة النشـــــر: الناشـــــر: دار  ،الحاجثثثثثب
 م.1112 -هـ 1412

 ؛هــ(221مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشـيري النيسـابوري )المتـوفى:  مسلم  .62
المسثثن  الصثثحيح المختصثثر ين ثثل العثث ل عثثن العثث ل إلثثى رسثثول هللا 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،  ،صلى هللا عليه وسلم )صحيح مسلم(
بيروت، بدون ذكـر رقـم الطبعـة أو  –إحياء التراث العربي الناشر: دار 
 سنة النشر.
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زيــن الــدين محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــن  المناوي   .63
 ثيض  ؛هـ(1931زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

 –الناشـــر: المكتبـــة التجاريـــة الكبـــرى ، ال ثثث ير شثثثرح الجثثثامع الصثثثغير
 ه.1352مصر، الطبعة: األولى، سنة النشر: 

زيــن الــدين محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــن  المناوي   .64
ــــاهري )المتــــوفى:   ؛هـــــ(1931زيــــن العابــــدين الحــــدادي ثــــم المنــــاوي الق

 –الناشـــر: مكتبـــة اإلمـــام الشـــافعي  ،التيسثثثير بشثثثرح الجثثثامع الصثثثغير
 م.1133 -هـ 1493النشر: الرياض، الطبعة: الثالثة، سنة 

 ؛هـــ(232أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي )المتــوفى:  النووي   .65
الناشــر: دار إحيـاء التــراث  ،المنهثاج شثثرح صثحيح مسثثلم يثثن الحجثاج

 ه.1312بيروت، الطبعة: الثانية، سنة النشر:  –العربي 
 الم اص  واألصول وال واع :كتب 
عبـد الـرحيم بــن الحسـن بــن علـي اإلســنوي الشـافعّي، أبــو محمـد، جمــال  اإلسنوي   .66

وهـو  ،نهايثة السثول شثرح منهثاج الوصثول ؛هــ(332الدين )المتوفى: 
-شرح لكتاب منهاج الوصـول للبيضـاوي، الناشـر: دار الكتـب العلميـة 

 م.1111 -هـ1429لبنان، الطبعة: األولى، سنة النشر: -بيروت
أبــو الحســن ســيد الــدين علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي  اآلم ي  .67

تحقيـق: عبـد  ،اإلحكام    أصثول األحكثام ؛هـ(231اآلمدي )المتوفى: 
بيـروت، دمشـق، دون ذكـر  -الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب اإلسالمي

 رقم الطبعة أو سنة النشر.
بــن محمــد المعــروف بــابن  أبــو عبــد هللا، شــمس الــدين محمــد بــن محمــد أمير حاج اين  .68

الت ريثثر  ؛هـــ(331أميــر حــاج ويقــال لــه ابــن الموقــت الحنفــي )المتــوفى: 
الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة، ســنة النشــر:  ،والتحييثثر
 م.1133 -هـ 1493

 راسات تطيي ية حول  لسفة الم اصث   ث   ؛عبد الرحمن صالح بابكر بابكر  .69
ـــــرحمن صـــــالح بـــــابكر،  ،الشثثثثثريعة اإلسثثثثثالمية الناشـــــر: تقنيـــــة عبـــــد ال

 –ه 1422الطبعاعـــــــة المحـــــــدودة، الطبعـــــــة: األولـــــــى، ســـــــنة النشـــــــر: 
 م.2992
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عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين البخاري الحنفي )المتوفى:  اليخاري   .71
وهـــو شـــرح ألصـــول البـــزدوي، الناشـــر: دار  ،كشثثثف األسثثثرار ؛هــــ(339

 الطبعة أو سنة النشر. الكتاب اإلسالمي، دون ذكر رقم
الناشـــــر:  ،قواعثثثثث  الف ثثثثثه ؛محمــــد عمـــــيم اإلحســــان المجـــــددي البركتــــي اليركت   .71

 –ه 1493كراتشي، الطبعة: األولى، سـنة النشـر:  –الصدف ببلشرز 
 م.1132

هــ(، 252]بدأ بتصنيفها الجـّد: مجـد الـدين عبـد السـالم بـن تيميـة )ت: ا آل تيمية  .72
هـــ( ، ثــم أكملهــا 232بــن تيميــة )ت:  وأضــاف إليهــا األب: عبــد الحلــيم
 ،لمسثو ة  ث  أصثول الف ثها ؛هــ([323االبن الحفيد: أحمـد بـن تيميـة )

تحقيـق: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، الناشـر: دار الكتـاب العربــي، 
 بدون ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر.

الظاهري أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي  اين حزم  .73
تحقيـق: أحمـد محمـد  ،اإلحكام    أصثول األحكثام ؛هــ(452)المتوفى: 

شاكر، الناشر: دار اآلفاق الجديدة، بيروت، بدون ذكـر رقـم الطبعـة أو 
 سنة النشر.

أبو القاسم الحسين بن محمد المعـروف بالراغـب األصـفهانى )المتـوفى:   الراغب  .74
أبـــو اليزيـــد أبـــو زيـــد  تحقيـــق: ،الذريعثثثة إلثثثى مكثثثارم الشثثثريعة ؛هــــ(592

 -هـــ 1423القــاهرة، ســنة النشــر:  –العجمــي، دار النشــر: دار الســالم 
 م، بدون ذكر رقم الطبعة.2993

الناشـر: الـدار  ،نظرية الم اص  عنث  اإلمثام الشثاطي  ؛أحمد الريسـوني الريسون   .75
 -هـــ 1412العالميــة للكتــاب اإلســالمي، الطبعــة: الثانيــة، ســنة النشــر: 

 م.1112
الناشــر: جريــدة  ،الفكثثر الم اصثث ي، قواعثث ه و وائثث ه ؛أحمــد الريســوني الريسون   .76

 .1113الزمن، سنة النشر: 
ال واعثث  الف هيثثة وتطيي اتهثثا  ثث  المثثذاهب  ؛محمــد مصــطفى الزحيلــي الزحيل   .77

دمشــق، الطبعــة: األولــى، ســنة النشــر:  –الناشــر: دار الفكــر  ،األربعثثة
 م.2992 -هـ 1423

شثثرح ال واعثث   ؛هـــ[1353 -هـــ 1235أحمــد بــن الشــيخ محمــد الزرقــا ] الزرقا  .78
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صـــححه وعلـــق عليـــه: مصـــطفى أحمـــد الزرقـــا، الناشـــر: دار  ،الف هيثثثة
 م.1131 -هـ 1491دمشق، الطبعة: الثانية، سنة النشر:  –القلم 

أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي )المتوفى:  الزركش   .79
الناشـــر: دار الكتبـــي،  ،البحثثثر المحثثثيط  ثثث  أصثثثول الف ثثثه ؛هــــ(314

 م.1114 -هـ 1414الطبعة: األولى، سنة النشر: 
 ؛هــــ(331تـــاج الـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن تقـــي الـــدين الســـبكي )المتـــوفى:  السبك   .81

الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األولــى، ســنة  ،األشثثباه والنظثثائر
 م.1111 -هـ1411النشر: 

 ؛هــ(111عبد الرحمن بن أبـي بكـر، جـالل الـدين السـيوطي )المتـوفى:  السيوط   .81
الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األولــى، ســنة  ،األشثثباه والنظثثائر

 م.1119 -هـ 1411النشر: 
إبــــراهيم بــــن موســــى بــــن محمــــد اللخمــــي الغرنــــاطي الشــــهير بالشــــاطبي  الشاطي   .82

عبيــدة مشــهور بــن حســن تحقيــق: أبــو  ،الموا  ثثات ؛هـــ(319)المتــوفى: 
آل ســــلمان، الناشــــر: دار ابــــن عفــــان، الطبعــــة: الطبعــــة األولــــى، ســــنة 

 م.1113 -هـ 1413النشر: 
اإلمام الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  الشا ع   .83

شـــــافع بـــــن عبـــــد المطلـــــب بـــــن عبـــــد منـــــاف المطلبـــــي القرشـــــي المكـــــي 
تحقيـــق: أحمـــد شـــاكر، الناشـــر: مكتبـــه  ،الرسثثثالة ؛هــــ(294)المتـــوفى: 

 م.1149-هـ 1353الحلبي، مصر، الطبعة: األولى، 
سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصـري، أبـو الربيـع، نجـم  الطو    .84

تحقيــق: عبــد هللا  ،شثثرح مختصثثر الروضثثة ؛هـــ(312الــدين )المتــوفى : 
الطبعـة : األولـى ، بن عبد المحسن التركي، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، 

 م.1133 -هـ 1493
تحقيـق: محمـد  ،م اص  الشريعة اإلسثالمية ؛بن عاشور محمد الطاهر اين عاشور  .85

الناشر: دار النفـائس، الطبعـة: الثانيـة، سـنة النشـر: الميساوي،  الطاهر
 م.2991 –ه 1421

بــن أبــو محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم بــن أبــي القاســم  السالم عي   .86
 ؛هــ(229الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلمـاء )المتـوفى: 
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تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد،  ،قواعثث  األحكثثام  ثث  مصثثالح األنثثام
 -هــــ 1414القــاهرة، ســـنة النشــر:  –الناشــر: مكتبــة الكليـــات األزهريــة 

 م، بدون ذكر رقم الطبعة.1111
القاضـــي محمـــد بـــن عبـــد هللا أبـــو بكـــر بـــن العربـــي المعـــافري االشـــبيلي  اين العرب   .87

تحقيـــق:  ،المحصثثثول  ثثث  أصثثثول الف ثثثه ؛هــــ(543المــالكي )المتـــوفى: 
عمــــان،  –ســــعيد فــــودة، الناشــــر: دار البيــــارق  -حســــين علــــي اليــــدري 

 م.1111 -هـ 1429الطبعة: األولى، سنة النشر: 
ــــي  الغزال   .88 ــــوفى: أبــــو حامــــد محمــــد بــــن محمــــد الغزال  ؛هـــــ(595الطوســــي )المت

ـــد الشـــافي، الناشـــر: دار  ،المستصثثثفى ـــد الســـالم عب ـــق: محمـــد عب تحقي
 م.1113 -هـ 1413الكتب العلمية، الطبعة: األولى، سنة النشر: 

القاضي أبو يعلـى ، محمـد بـن الحسـين بـن محمـد بـن خلـف ابـن الفـراء  الفراء  .89
أحمـد بـن علـي تحقيـق:  ،العث ة  ث  أصثول الف ثه ؛هـ(453)المتوفى : 

م، بـــدون 1119 -هــــ 1419المبـــاركي، الطبعـــة: الثانيـــة، ســـنة النشـــر: 
 ذكر الناشر.

أبـــــو محمـــــد موفـــــق الـــــدين عبـــــد هللا بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن قدامـــــة  اين ق امة  .91
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامـة المقدسـي 

 ثث  أصثثول الف ثثه روضثثة النثثاظر وجنثثة المنثثاظر  ؛هـــ(229)المتــوفى: 
الناشــر: مؤسسـة الرّيــان للطباعــة  ،علثى مثثذهب اإلمثثام أحمثث  يثثن حنيثثل

-هـــــ1423والنشــــر والتوزيــــع، الطبعــــة: الطبعــــة الثانيــــة، ســــنة النشــــر: 
 م.2992

محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة  اين ال يم  .91
تحقيـق: محمـد  ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ؛هــ(351)المتوفى: 

ييـــروت، الطبعـــة:  –عبـــد الســـالم إبـــراهيم، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة 
 م.1111 -هـ 1411األولى، سنة النشر: 

ــــابن نجــــيم المصــــري  اين نجيم  .92 ــــن محمــــد، المعــــروف ب ــــن إبــــراهيم ب ــــدين ب ــــن ال زي
األشثثثثباه والنظثثثثائر علثثثثى مثثثثذهب أيثثثث  حنيفثثثثة  ؛هـــــ(139)المتــــوفى: 

 -تحقيق: الشيخ زكريـا عميـرات، الناشـر: دار الكتـب العلميـة  ،النعمان
 م.1111 -هـ 1411بيروت، الطبعة: األولى، سنة النشر: 
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 الف ه:كتب 
 الف ه المذهي :أواًل: كتب 

 :(الحنف الف ه )
عبد الرحمن بـن محمـد بـن سـليمان المـدعو بشـيخي زاده، يعـرف بـداماد   اما   .93

، مجمثع األنهثثر  ثث  شثرح ملت ثثى األبحثثر ؛هـــ(1933أفنـدي )المتـوفى: 
 الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

عثمــــان بــــن علــــي بــــن محجــــن البــــارعي، فخــــر الــــدين الزيلعــــي الحنفــــي  الزيلع   .94
حاشـية  ومعـه،تييين الح ائق شرح كنثز الث قائق. ؛هـ( 343)المتوفى: 

شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن يـــونس بـــن إســـماعيل بـــن 
، الناشـــر: المطبعـــة الكبـــرى األميريـــة  ـــْلب يُّ بـــوالق، الطبعـــة:  –يـــونس الشّ 

 هـ.1313األولى، سنة النشر: 
محمــــد بــــن أحمــــد بــــن أبــــي ســــهل شــــمس األئمــــة السرخســــي )المتــــوفى:  السرخس   .95

بيـــروت، الطبعـــة: بـــدون  –الناشـــر: دار المعرفـــة ، المبسثثثوط ؛هــــ(433
 م.1113-هـ1414طبعة، سنة النشر: 

محمـــــد أمـــــين بـــــن عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز عابـــــدين الدمشـــــقي الحنفـــــي  اين عاي ين  .96
ر  المحتثثار علثثى الثث ر المختثثار )حاشثثية ايثثن  ؛هـــ(1252)المتــوفى: 
وهــــو حاشــــية علــــى الــــدر المختــــار للحصــــفكي شــــرح تنــــوير ، عايثثثث ين(

بيروت، الطبعـة: الثانيـة، سـنة -: دار الفكراألبصار للتمرتاشي، الناشر
 م1112 -هـ 1412النشر: 

عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسـاني الحنفـي )المتـوفى:  الكاسان   .97
الناشـــر: دار الكتـــب ، يثثث ائع الصثثثنائع  ثثث  ترتيثثثب الشثثثرائع ؛هــــ(533

 م.1132 -هـ 1492العلمية، الطبعة: الثانية، سنة النشر: 
ــــابن نجــــيم المصــــري  نجيماين   .98 ــــن محمــــد، المعــــروف ب ــــن إبــــراهيم ب ــــدين ب ــــن ال زي

وفي آخره: تكملة ، البحر الرائق شرح كنز ال قائق ؛هـ(139)المتوفى: 
ـــادري،  البحـــر الرائـــق لمحمـــد بـــن حســـين بـــن علـــي الطـــوري الحنفـــي الق
وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين، الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، 

 ثانية، دون ذكر سنة النشر.الطبعة: ال
كمـــال الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد السيواســـي المعـــروف بـــابن الهمـــام  اين الهمام  .99
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الناشــر: دار الفكــر، بــدون ذكــر رقــم ،  ثثتح ال ثث ير ؛هـــ(321)المتــوفى: 
 الطبعة أو سنة النشر.

 (: المالك )الف ه 
 ؛ هــ(1191)المتـوفى: محمد بن عبد هللا الخرشي المـالكي أبـو عبـد هللا  الخرش   .111

بيـروت،  –الناشـر: دار الفكـر للطباعـة ، شرح مختصر خليثل للخرشث 
 بدون ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر.

ـــوفى:  عليش  .111 ـــد هللا المـــالكي )المت ـــيش، أبـــو عب ـــن أحمـــد بـــن محمـــد عل محمـــد ب
 –الناشــر: دار الفكــر ، مثثنح الجليثثل شثثرح مختصثثر خليثثل؛ هـــ(1211

 م، بدون ذكر رقم الطبعة.1131 -ه1491بيروت، سنة النشر: 
القاضـي: أبـو محمـد عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نصـر الثعلبـي البغــدادي  ال اض   .112

تحقيـق: ابـي ؛ التل ثين  ث  الف ثة المثالك  (؛هــ422المالكي )المتـوفى: 
أويــس محمــد بــو خبــزة الحســني التطــواني، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 

 م.2994 -هـ 1425الطبعة: األولى، سنة النشر: 
اإلمام: مالك بن أنس بن مالك بن عـامر األصـبحي المـدني )المتـوفى:  مالكاإلمام   .113

الناشـر: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: األولـى، سـنة ، الم ونة؛ هــ(131
 م.1114 -هـ 1415النشر: 

 أحمــد بــن غــانم )أو غنــيم( بــن ســالم ابــن مهنــا، شــهاب الــدين النفــراوي  النفراوي   .114
الفواكثثه الثث وان  علثثى رسثثالة ؛ هـــ(1122األزهــري المــالكي )المتــوفى: 

 -هــ 1415الناشـر: دار الفكـر، سـنة النشـر: ، اين أي  زيث  ال يروانث 
 م، بدون ذكر رقم الطبعة.1115

 
 (:الشا ع )الف ه 
ـــيّ  الي َجْيَرم      .115 م  ْير  المصـــري الشـــافعي )المتـــوفى:  ســـليمان بـــن محمـــد بـــن عمـــر الُبج 

التجريثثث  لنفثثثع العييثثث  ) حاشثثثية اليجيرمثثث  علثثثى شثثثرح  ؛هــــ(1221
م، 1159 -هـــ 1321الناشـر: مطبعـة الحلبـي، سـنة النشـر: ، المثنهج(

 بدون ذكر رقم الطبعة.
أبـــــو بكـــــر عثمـــــان بـــــن محمـــــد شـــــطا الـــــدمياطي الشـــــافعي )المتــــــوفى:  البكري   .116

وهـو حاشـية ، ألفاظ  ثتح المعثينإعانة الطاليين على حل  ؛ هـ(1319
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علــى فــتح المعــين بشــرح قــرة العــين بمهمــات الــدين للمليبــاري، الناشــر: 
دار الفكـــر للطباعـــة والنشــــر والتوزيـــع، الطبعـــة: األولــــى، ســـنة النشــــر: 

 م.1113 -هـ 1413
أبـــو بكـــر بـــن محمـــد بـــن عبـــد المـــؤمن بـــن حريـــز بـــن معلـــى الحســـيني  الحصن   .117

كفايثة األخيثار  ث   ؛هــ(321)المتـوفى:  الحصني، تقي الـدين الشـافعي
تحقيـق: علـي عبـد الحميـد بلطجـي ومحمـد وهبـي ، حل غاية اإلختصثار

دمشــق، الطبعــة: األولــى، ســنة النشــر:  –ســليمان، الناشــر: دار الخيــر 
 م.1114

 تح العزيز  ؛هــ(223عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )المتوفى:  الرا ع   .118
وهـــو شـــرح لكتــاب الـــوجيز فـــي الفقـــه ، الكييثثثر(بشثثثرح الثثثوجيز )الشثثثرح 

الشـــــافعي ألبـــــي حامـــــد الغزالـــــي، الناشـــــر: دار الفكـــــر، دون ذكـــــر رقـــــم 
 الطبعة، أو سنة النشر.

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الـدين الرملـي  الرمل   .119
الناشـر: دار ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهثاج ؛هـ(1994)المتوفى: 

 م.1134 -هـ 1494بيروت، الطبعة: األخيرة، سنة النشر:  الفكر،
زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا األنصــاري، زيــن الــدين أبــو يحيــى الســنيكي   زكريا  .111

ومعــه ، أسثثنى المطالثثب  ثث  شثثرح روض الطالثثب ؛هـــ(122)المتــوفى: 
حاشـية الرملـي الكبيـر، الناشـر: دار الكتــاب اإلسـالمي، بـدون ذكـر رقــم 

 النشر.الطبعة وسنة 
اإلمام الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  الشا ع   .111

شـــــافع بـــــن عبـــــد المطلـــــب بـــــن عبـــــد منـــــاف المطلبـــــي القرشـــــي المكـــــي 
بيــــروت، الطبعــــة:  –الناشــــر: دار المعرفــــة  ،األم ؛هـــــ(294)المتــــوفى: 

 م.1119-هـ 1419بدون طبعة، سنة النشر: 
ــــوفى: أبــــو حامــــد محمــــد بــــن محمــــد  الغزال   .112 ــــي الطوســــي )المت ؛ هـــــ(595الغزال

تحقيـــق: أحمـــد محمـــود إبـــراهيم ، محمـــد محمـــد ، الوسثثثيط  ثثث  المثثثذهب
 ه.1413القاهرة، الطبعة: األولى،  –تامر، الناشر: دار السالم 

عميــــرة  هـــــ( وأحمــــد البرلســــي1921أحمــــد ســــالمة القليــــوبي )المتــــوفى:  وعميرة قليوب   .113
وهما حاشيتان على شـرح ، حاشيتا قليوب  وعميرة ؛هـ(153)المتوفى: 
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العالمة جالل الدين المحلـي علـى منهـاج الطـالبين للشـيخ محيـي الـدين 
م، 1115-هـ1415بيروت، سنة النشر:  –النووي، الناشر: دار الفكر 

 بدون ذكر رقم الطبعة.
حبيــب البصــري البغــدادي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن  الماور ي  .114

الحاوي الكييثر  ث    ثه مثذهب  ؛هـ(459الشهير بالماوردي )المتوفى: 
وهــــو شــــرح مختصــــر المزنــــي تحقيــــق: علــــي محمــــد ، اإلمثثثثام الشثثثثا ع 

معــــوض، عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود، الناشــــر: دار الكتــــب العلميــــة، 
 م.1111-هـ 1411بيروت، الطبعة: األولى، سنة النشر: 

 ؛هـــ(232زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف النــووي )المتــوفى: أبــو  النووي   .115
تحقيــق: زهيــر الشــاويش، الناشـــر: ، روضثثة الطثثاليين وعمثث ة المفتثثين

عمـــان، الطبعـــة: الثالثـــة، ســـنة  -دمشـــق -المكتـــب اإلســـالمي، بيـــروت
 م.1111 -هـ 1412النشر: 

شثرح تحفثة المحتثاج  ث   ؛أحمد بن محمد بن علي بـن حجـر الهيتمـي الهيتم   .116
الناشـــــر: المكتبـــــة التجاريـــــة الكبـــــرى بمصـــــر، ســـــنة النشـــــر: ، المنهثثثثثاج
 م، بدون ذكر رقم الطبعة.1133 -هـ 1353

 (:الحنيل )الف ه 
شــمس الــدين محمــد بــن عبــد هللا الزركشــي المصــري الحنبلــي )المتــوفى:  الزركش   .117

شرح الزركش  على مختصر الخرق     الف ه على مثذهب  ؛هــ(332
الناشــر: دار العبيكــان، الطبعــة: األولــى، ســنة ، حنيثثل اإلمثثام أحمثث  يثثن

 م.1113 -هـ 1413النشر: 
أبـــــو محمـــــد موفـــــق الـــــدين عبـــــد هللا بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن قدامـــــة  اين ق امة  .118

الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامـة المقدسـي 
النشــــر: الناشــــر: مكتبــــة القــــاهرة، ســــنة ، المغنثثثث  ؛هـــــ(229)المتــــوفى: 

 م، بدون ذكر رقم الطبعة.1123 -هـ 1333
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد هللا، شمس الدين المقدسي  اين مفلح  .119

ومعـــه: ، الفثثثروع ؛هــــ(323الرامينـــى ثـــم الصـــالحي الحنبلـــي )المتـــوفى: 
، المحقـق: عبـد تصحيح الفروع، عالء الدين علي بن سـليمان المـرداوي 

هللا بـــــن عبـــــد المحســـــن التركـــــي، الناشـــــر: مؤسســـــة الرســـــالة، الطبعـــــة: 
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 م.2993 -هـ 1424األولى، سنة النشر: 
 الف ه العام:ثانيًا: كتب 

تقــــي الـــــدين أبــــو العبـــــاس أحمـــــد بــــن عبـــــد الحلـــــيم بــــن تيميـــــة الحرانـــــي  اين تيمية  .121
محمــد تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن ، مجمثوع الفتثثاوى  ؛هــ(323)المتـوفى: 

بــــن قاســــم، الناشــــر: مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة المصــــحف الشــــريف، 
م، بـــــدون ذكـــــر رقـــــم 1115هــــــ/1412المدينـــــة النبويـــــة، ســـــنة النشـــــر: 

 الطبعة.
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بـن عبـد هللا  اين تيمية  .121

بـــــن أبـــــي القاســـــم بـــــن محمـــــد ابـــــن تيميـــــة الحرانـــــي الحنبلـــــي الدمشـــــقي 
ـــوفى:  اقتضثثثاء الصثثثراط المسثثثت يم لمخالفثثثة أصثثثحاب  ؛هــــ(323)المت

 –تحقيق: ناصر عبد الكريم العقـل، الناشـر: دار عـالم الكتـب ، الجحيم
 م.1111 -هـ 1411بيروت، الطبعة: السابعة، سنة النشر:  

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري  اين حزم  .122
ــــوفى :  مراتثثثثب اإلجمثثثثاع  ثثثث  العبثثثثا ات والمعثثثثامالت  ؛هـــــ(452)المت
بيــروت، بــدون ذكــر رقــم  –الناشــر : دار الكتــب العلميــة ، واالعت ثثا ات

 الطبعة أو سنة النشر.
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي  الخطيب   .123

تحقيق: أبو عبـد الـرحمن عـادل ، الف يه و المتف ه ؛هـ(423)المتوفى: 
الســـعودية، الطبعـــة:  –بـــن يوســـف الغـــرازي، الناشـــر: دار ابـــن الجـــوزي 

 ه.1421الثانية، سنة النشر: 
الناشــر: جامعــة دمشــق، الطبعــة: ، النظريثثات الف هيثثة؛ فتحــي الــدريني ال رين   .124

 م.1113-1112الرابعة، سنة النشر: 
ــدين بــن معظــم بــن منصــور أحمــد بــن عبــد الــرحيم بــن الشــهيد  ال هلوي   .125 وجيــه ال

حجثة هللا  ؛هــ(1132)المتـوفى: « الشاه ولـي هللا الـدهلوي »المعروف بـ 
بيــروت، الطبعــة:  -تحقيــق: الســيد سـابق، الناشــر: دار الجيـل ، البالغثة

 م.2995 -هـ 1422األولى، سنة النشر: 
الشـهير أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي  اين رش   .126

، ي اية المجته  ونهاية الم تصث  ؛هـ(515بابن رشد الحفيد )المتوفى: 
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م، 2994 -هـــــ 1425القــــاهرة، ســــنة النشــــر:  –الناشــــر: دار الحــــديث 
 بدون ذكر رقم الطبعة.

الف ثثه اإلسثثالم  وأ لتثثه )الشثثامل لأل لثثة  ؛وهبــة بــن مصــطفى الزحيل ــي الزحيل    .127
النظريثات الف هيثة وتح يثق األحا يثث الشرعية واآلراء المذهييثة وأهثم 

دمشــق، الطبعــة:  –ســوريَّة  -الناشــر: دار الفكــر ، النيويثثة وتخريجهثثا(
الرابعــة المنقحــة المعدلــة بالنســبة لمــا ســبقها )وهــي الطبعــة الثانيــة عشــرة 

 لما تقدمها من طبعات مصورة(، بدون ذكر سنة النشر.
الناشــر: مؤسســة الرســالة،  ،نظريثثة الضثثرورة الشثثرعية؛ وهبــة الزحيلــي الزحيل   .128

 م.1113 –ه 1413الطبعة: الخامسة، سنة النشر: 
 –الناشـــر: دار القلـــم ، المثثث خل الف هثثث  العثثثام؛ مصـــطفى أحمـــد الزرقـــا الزرقا  .129

 م.1113 –ه 1413دمشق، الطبعة: األولى، سنة النشر: 
محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد هللا الشـــوكاني اليمنـــي )المتـــوفى:  الشوكان   .131

الناشــر: دار الكتــب ، الثث راري المضثثية شثثرح الثث رر اليهيثثة؛ هـــ(1259
 م.1133 -هـ 1493العلمية، الطبعة: األولى، سنة النشر: 

بيـروت،  -الناشـر: دار التعـارف ، اقتصثا نا؛ السيد محمد باقر الصـدر الص ر  .131
 م.1133 –ه 1493الطبعة: العشرون، سنة النشر: 

بـــــن عبـــــد العزيـــــز عابـــــدين الدمشـــــقي الحنفـــــي محمـــــد أمـــــين بـــــن عمـــــر  اين عاي ين  .132
بدون ذكر الناشـر ، مجموعة رسائل اين عاي ين؛ هـ(1252)المتوفى: 

 أو رقم الطبعة أو سنة النشر.
أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البـر بـن عاصـم النمـري  اين عي  الير  .133

أبــي تحقيــق: ، جثثامع ييثثان العلثثم و ضثثله (؛هــ423القرطبـي )المتــوفى: 
األشبال الزهيري، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربيـة السـعودية، 

 م.1114 -هـ 1414الطبعة: األولى، 
الناشــــر: دار الشــــروق، ، اإلسثثثثالم واألمثثثثن االجتمثثثثاع ؛ عمــــارة محمــــد عمارة  .134

 م.1113 –ه 1413الطبعة: األولى، سنة النشر: 
ــدين أحمــد بــن إدريــس ال را    .135 بــن عبــد الــرحمن المــالكي  أبــو العبــاس شــهاب ال

أنثثثثثوار اليثثثثثروق  ثثثثث  أنثثثثثواء  ؛هــــــ(234الشـــــهير بـــــالقرافي )المتـــــوفى: 
الناشر: عالم الكتب، بدون ذكر رقم الطبعـة أو سـنة ، الفروق)الفروق(
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 النشر.
 راسثثة تأصثثيلية  ثث    ثثه  اإلسثثالم الممكثثن،؛ مــاهر بــن محمــد القرشــي ال رش   .136

مركـــز نمـــاء، الطبعـــة: الناشـــر: ، المسثثثا ة يثثثين  هثثثم الثثثنص وتطيي ثثثه
 م.2913األولى، سنة النشر: 

الناشــر: ، وكيثثف عالجهثثا اإلسثثالم؟ ،مشثثكلة الف ثثر؛ يوســف القرضــاوي  ال رضاوي   .137
 م.1135 –ه 1492مؤسسة الرسالة، الطبعة، سنة النشر: 

الناشر: مؤسسـة ، م خل ل راسة الشريعة اإلسالمية؛ القرضاوي يوسف  ال رضاوي   .138
 م.1113 –ه 1414األولى، سنة النشر: الرسالة، الطبعة: 

 راسة ج ي ة    ضثوء ال ثرآن       ه األولويات،، يوسف القرضـاوي  ال رضاوي   .139
الناشــــر: مؤسســــة الرســــالة، الطبعــــة: األولــــى، ســــنة النشــــر: ، والسثثثثنة
 م.1111 –ه 1429

ــــاف والشــــئون اإلســــالمية  وزارة األوقاف  .141 الموسثثثثوعة الف هيثثثثة ؛ الكويــــت –وزارة األوق
(: 23 – 1هـــ(، )األجــزاء:  1423 - 1494الطبعــة: )مــن ، الكويتيثثة

 – 24الكويـــت، )األجـــزاء:  –الطبعـــة: الثانيـــة، الناشـــر: دار السالســـل 
مصـــــــر،  –(: الطبعـــــــة: األولـــــــى، الناشـــــــر: مطـــــــابع دار الصـــــــفوة 33

 (: الطبعة: الثانية، الناشر: الوزارة.45 – 31)األجزاء: 
المعيثثثار  ؛(114ن يحيـــى الونشريســـي )المتـــوفى: أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــ الونشريس   .141

 ،المعرب والجامع المغرب عن  تاوى أهثل إ ري يثة واألنث لس والمغثرب
من منشورات وزارة األوقاف والشـئون اإلسـالمية بـالمغرب، ودار الغـرب 

 م.1131 –ه 1491بيروت، –اإلسالمي 
 السياسة الشرعية:ثالثًا: كتب 

بن أبي زيد بن األخوة، القرشي، ضياء الدين  محمد بن محمد بن أحمد األخوة  .142
الناشـــر: دار ، معثثثالم ال ربثثثة  ثثث  طلثثثب الحسثثثبة؛ هــــ(321)المتـــوفى: 

 ، بدون ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر.«كمبردج»الفنون 
 الناشـــر: اإلشثثثكال وجثثثذور التطييثثثق، ال يم راطيثثثة،محمـــد األحمـــري؛  األحمري   .143

 ، ســــــنة النشــــــر:: األولـــــى، الطبعــــــةالشـــــبكة العربيــــــة لألبحـــــاث والنشــــــر
 .م2912

محمــد بــن علــي بــن محمــد األصــبحي األندلســي، أبــو عبــد هللا، شــمس  اين األزرق   .144
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يثثث ائع السثثثلك  ثثث  ؛ هــــ(312الـــدين الغرنـــاطي ابـــن األزرق )المتـــوفى: 
 –تحقيــق: علــي ســامي النشــار، الناشــر: وزارة اإلعــالم ، طبثثائع الملثثك

 النشر.العراق، الطبعة: األولى، بدون ذكر سنة 
ترجمة: منصور محمد ماضي، ، منهاج اإلسالم    الحكم؛ محمد أسد أس   .145

بيـروت، الطبعـة: الخامسـة، سـنة النشـر:  -الناشر: دار العلـم للماليـين 
 م.1133

نظثثثام الحكثثثم اإلسثثثالم  م ارنثثثًا بثثثالنظم السياسثثثية ؛ إســـماعيل البـــدوي  الي وي   .146
األولــى، ســنة النشــر: الناشــر: دار الفكــر العربــي، الطبعــة: ، المعاصثثرة
 م.1132 –ه 1492

م ارنثثثثًا بال ولثثثثة  اإلسثثثثالم  النظثثثثام السياسثثثث ؛ منيــــر حميــــد البيــــاتي الييات   .147
الناشـــر: دار ، ال انونيثثثة،  راسثثثة  سثثثتورية شثثثرعية وقانونيثثثة م ارنثثثة

ـــــع  الطبعـــــة: الرابعـــــة، ســـــنة النشـــــر: األردن،  –النفـــــائس للنشـــــر والتوزي
 م.2913 –ه 1434

 الييانون   .148
 

مــن  ،معوقثثات تطييثثق الشثثريعة اإلسثثالمية ؛محمــد أبــو الفــتح البيــانوني
منشورات اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة 

 –ه 1413اإلســـــــالمية بالكويـــــــت، الطبعـــــــة: األولـــــــى، ســـــــنة النشـــــــر: 
 م. 1112

، أصول الفكر السياس   ث  ال ثرآن المكث ؛ التيجاني عبد القادر حامـد التيجان   .149
الواليــــات المتحــــدة، دار  –الناشــــر: المعهــــد العــــالمي للفكــــر اإلســــالمي 

 م.1115 –ه 1412األردن، الطبعة: األولى، سنة النشر:  –البشير 
هللا تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بـن عبـد  اين تيمية  .151

بـــــن أبـــــي القاســـــم بـــــن محمـــــد ابـــــن تيميـــــة الحرانـــــي الحنبلـــــي الدمشـــــقي 
الحسثثثثثثبة  ثثثثثث  اإلسثثثثثثالم )وظيفثثثثثثة الحكومثثثثثثة  ؛هـــــــ(323)المتــــــوفى: 
الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األولــى، بــدون ذكــر ، اإلسثثالمية(
 سنة النشر.

عبـد هللا تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بـن  اين تيمية  .151
بـــــن أبـــــي القاســـــم بـــــن محمـــــد ابـــــن تيميـــــة الحرانـــــي الحنبلـــــي الدمشـــــقي 

ــــــوفى:  الناشــــــر: وزارة الشــــــئون ، السياسثثثثثثة الشثثثثثثرعية ؛هـــــــ(323)المت

http://www.goodreads.com/book/show/10678612
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ـــدعوة واإلرشـــاد  ـــة الســـعودية،  -اإلســـالمية واألوقـــاف وال المملكـــة العربي
 ه.ـ1413الطبعة: األولى، سنة النشر: 

ح ي ثثة ال يم راطيثثة وأنهثثا ليسثثت مثثن ؛ محمــد أمــان بــن علــي الجــامي الجام   .152
ه 1422الناشـر: دار المنهـاج، الطبعـة: األولـى، سـنة النشـر:، اإلسالم

 م.2995 –
الناشـــر: دار ، النظريثثثة السياسثثثية  ثثث  اإلسثثثالم؛ أحمـــد علـــي جـــرادات جرا ات  .153

 م.2912 –ه 1433الثقافة، الطبعة: األولى، سنة النشر: 
إبراهيم بن سعد هللا بن جماعـة الكنـاني الحمـوي أبو عبد هللا، محمد بن  اين جماعة  .154

تحرير األحكام    ت يير أهل ؛ هـ(333الشافعي، بدر الدين )المتوفى: 
تحقيق: فؤاد عبـد المـنعم أحمـد، الناشـر: دار الثقافـة، الطبعـة: ، اإلسالم

 م.1133-هـ 1493الثالثة، سنة النشر: 
محمــد الجــويني، أبــو المعــالي، عبــد الملــك بــن عبــد هللا بــن يوســف بــن  الجوين   .155

غياث األمم     (؛هـ433ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 
تحقيــق: عبــد العظــيم الــديب، الناشــر: مكتبــة ، التيثثاث الظلثثم )الغيثثاث (

 هـ.1491إمام الحرمين، الطبعة: الثانية، سنة النشر: 
ــــو الحلو  .156 االنظمثثثثة الوضثثثثعية االسثثثثتفتاء الشثثثثعي  يثثثثين ؛ ماجــــد راغــــب الحل

الكويــــت، -الناشــــر: مكتبــــة المنــــار اإلســــالمية ، والشثثثثريعة اإلسثثثثالمية
 م.1139 –ه 1499الطبعة: األولى، سنة النشر: 

 رر الحكثام  ث   (؛هــ1353علي حيدر خواجه أمـين أفنـدي )المتـوفى:  حي ر  .157
تعريـــب: فهمـــي الحســيني، الناشـــر: دار الجيـــل، ، شثثرح مجلثثثة األحكثثثام

 م.1111 -هـ 1411األولى، سنة النشر: الطبعة: 
الناشر: تحقيق: محمد عمارة، ، السياسة الشرعية؛ خالفعبد الوهاب  خالف  .158

 م.2912 –ه 1433دار السالم، الطبعة: األولى، سنة النشر: 
إسثثهام  ثثث  النظريثثثة  الخليفثثة، توليتثثثه وعزلثثثه،؛ صــالح الــدين دبـــوس  يوس  .159

، ال سثثتورية اإلسثثالمية،  راسثثة م ارنثثة بثثالنظم السياسثثية المعاصثثرة
اإلسـكندرية، بـدون ذكـر رقـم الطبعـة -الناشر: مؤسسة الثقافة الجامعيـة 

 أو سنة النشر.
الناشـــر: ، الحثثثق ومثثث ى سثثثلطان ال ولثثثة  ثثث  ت ييثثث ه؛ فتحـــي الـــدريني ال رين   .161
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ه، 1494الثالثـــة، ســـنة النشـــر: بيـــروت، الطبعـــة:  -مؤسســـة الرســـالة 
 م.1134

 ،خصثثائص التشثثريع اإلسثثالم   ثث  السياسثثة والحكثثم؛ فتحــي الــدريني ال رين   .161
 -ه 1434الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، الطبعـــة: الثانيـــة، ســـنة النشـــر: 

 م.2913
اإلمامثثة العظمثثى عنثث  أهثثل ؛ عبــد هللا بــن عمــر بــن ســليمان الــدميجي ال ميج   .162

ــــع ، السثثثثنة والجماعثثثثة ــــة للنشــــر والتوزي ــــاض،  -الناشــــر: دار طيب الري
 ه.1493الطبعة: الثانية، سنة النشر: 

نظريثثثثة الخثثثثثروج  ثثثث  الف ثثثثثه السياسثثثثث  ؛ كامــــل علــــي إبــــراهيم ربـــــاع رباع  .163
بيـــروت، الطبعـــة: األولـــى،  -الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة  ،اإلسثثثالم 
 م.2994 –ه 1425سنة النشر:

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهـاء الـدين  رضا  .164
، الخال ثة؛ هــ(1354بن منال علي خليفة القلموني الحسيني )المتوفى: 

القــاهرة، دون ذكــر رقــم الطبعــة، أو  –الناشــر: الزهــراء لالعــالم العربــي 
 سنة النشر.

الناشــر: ، النظريثثات السياسثثية اإلسثثالمية؛ محمــد ضــياء الــدين الــريس الريس  .165
 م.1133القاهرة، الطبعة: السابعة، سنة النشر: -مكتبة دار التراث 

األمثثثثثة هثثثثث  األصثثثثثل، م اربثثثثثة تأصثثثثثيلية ل ضثثثثثايا ؛ أحمـــــد الريســـــوني الريسون   .166
الناشــر: الشــبكة العربيــة لألبحــاث  ن،ال يم راطيثثة، حريثثة التعييثثر، الفثث

 م.2912والنشر، بيروت، الطبعة: األولى، سنة النشر: 
المعهــد العــالمي  الناشــر: ،الشثثورى  ثث  معركثثة الينثثاء؛ أحمــد الريســوني الريسون   .167

، ســــنة : األولــــى، الطبعــــةعمــــان-للفكــــر اإلســــالمي طبــــع: دار الــــرازي 
 .م2993 النشر:

السياسثثثثة الشثثثثرعية عنثثثث  الجثثثثوين ، قواعثثثث ها ؛ الزبــــدانيعمــــر أنــــور  الزب ان   .168
الطبعـــة: األولـــى، ســـنة الناشـــر: دار البشـــائر اإلســـالمية، ، وم اصثثث ها

 م.2911 –ه 1432النشر: 
 الزحيل .  .169

 
التث رج  ث  التشثريع والتطييثق  ث  الشثريعة  ؛محمد مصطفى الزحيلـي

من منشورات اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال  ،اإلسالمية
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تطبيــــق الشــــريعة اإلســــالمية بالكويــــت، الطبعــــة: األولــــى، ســــنة النشــــر: 
  م.2999 –ه 1429

 الزحيل   .171
 

، آثثثثار الحثثثرب  ثثث  الف ثثثه اإلسثثثالم ،  راسثثثة م ارنثثثة؛ وهبـــة الزحيلـــي
  م.1113 –ه 1411الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، سنة النشر: 

الناشـــر: دار الفكـــر ، العالقثثثات ال وليثثثة  ثثث  اإلسثثثالم؛ محمـــد أبـــو زهـــرة أيو زهرة  .171
  الطبعة.م ، بدون ذكر رقم 1115 –ه 1415العربي، سنة النشر:

الناشــر: ، النظثام السياسث   ثث  اإلسثالم؛ نعمـان عبـد الـرزاق الســامرائي السامرائ   .172
 –ه 1421مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الطبعــة: الثانيــة، ســنة النشــر: 

 م.2999
الناشـــر: وكالـــة ، اإلسثثثالم وال سثثثتور؛ توفيـــق بـــن عبـــد العزيـــز الســـديري  الس يري   .173

الشــئون اإلســالمية واألوقــاف والــدعوة المطبوعــات والبحــث العلمــي وزارة 
 ه.1425 سنة النشر: واإلرشاد، الطبعة: األولى،

  ه الخال ة وتطورها لتصبح عصبة أمثم ؛ عبد الرزاق أحمد السنهوري  السنهوري   .174
، الناشــر: تحقيـق: توفيـق الشـاوي، ناديـة عبـد الـرزاق السـنهوري ، شثرقية

 م.2999مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة، سنة النشر: 
، نشثثثأة الفكثثثر السياسثثث  وتطثثثوره  ثثث  اإلسثثثالم؛ محمـــد جـــالل شـــرف شرف  .175

ـــة، ســـنة النشـــر:  ـــدون ذكـــر رقـــم 1132الناشـــر: دار النهضـــة العربي ، ب
 الطبعة.

 الشعيي   .176
 

، 119العـدد:  ،المضمون وال اللة وثي ة الم ينة، ي؛أحمد قائد الشعيب
 ه. 1422من سلسلة كتاب األمة، سنة النشر: 

الناشــر: ، نظثام الحكثم واإل ارة  ث  اإلسثالم؛ محمـد مهـدي شـمس الـدين ال ينشمس   .177
المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة: الثانيـــة، ســـنة 

 م.1111 –ه 1411النشر: 
عبـد الــرحمن بــن نصـر بــن عبــد هللا، أبــو النجيـب، جــالل الــدين العــدوي  الشيزري   .178

نهايثة الرتبثة الظريفثة  ث   (؛هــ519الشافعي )المتوفى: نحو  الشيزري 
 الناشر: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،، طلب الحسبة الشريفة

 بدون ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر.
المعهـــــد العـــــالمي للفكـــــر  الناشـــــر:، الع يثثثثث ة والسياسثثثثثة؛ لـــــؤي صـــــافي صا    .179
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 م.1112 –ه 1412اإلسالمي، الطبعة: األولى، سنة النشر: 
الناشــر: ، التع  يثثة السياسثثية  ثث  ال ولثثة اإلسثثالمية؛ الصــاوي  صــالح الصاوي   .181

 دار اإلعالم الدولي، بدون ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر.
من منشورات  م،صفاتهم ووظائفه أهل الحل والع  ،؛ عبد هللا الطريقي الطري    .181

 ه.1411النشر: مكة المكرمة، سنة  –رابطة العالم اإلسالمي 
، أصثثول النظثثام االجتمثثاع   ثث  اإلسثثالم؛ محمــد الطــاهر بــن عاشــور اين عاشور  .182

–تـونس، المؤسسـة الوطنيـة للنشـر  –الناشر: الشركة التونسية للتوزيـع 
 الجزائر، الطبعة: الثانية، بدون ذكر سنة النشر.

الناشـــر: الـــدار  م،ال ثثثيم السياسثثثية  ثثث  اإلسثثثال؛ إســـماعيل عبـــد الفتـــاح عي  الفتاح  .183
 –ه 1421القـــاهرة، الطبعـــة: األولـــى، ســـنة النشـــر:  -الثقافيـــة للنشـــر 

 م.2991
الع ث  السياسث ،  راسثة م ارنثة يثين ع ث  ؛ علي عبد القـادر مصـطفى عي  ال ا ر  .184

الطبعـــة: األولـــى، ســـنة النشـــر:  ،الييعثثثة اإلسثثثالم  والع ثثث  االجتمثثثاع 
 م، بدون ذكر دار النشر.1115 –ه 1412

،  راسة م اص ية      ه التحثرر تفكيك االستي ا ؛ محمد العبد الكريم الكريم العي   .185
بيــــروت،  -الناشــــر: الشــــبكة العربيــــة لألبحــــاث والنشــــر  ،مثثثثن التغلثثثثب

 م.2913الطبعة: األولى، سنة النشر: 
الناشر: دار ، النظام ال ضائ     الف ه اإلسالم ؛ محمد رأفت عثمان عثمان  .186

 م.1114 –ه 1415الثانية، سنة النشر: البيان، الطبعة: 
 ،االنتخابثثات وأحكامهثثا  ثث  الف ثثه اإلسثثالم ؛ فهــد بــن صــالح العجــالن العجالن  .187

 –ه 1439الناشـــــر: كنـــــوز إشـــــبيليا، الطبعـــــة: األولـــــى، ســـــنة النشـــــر: 
 م.2991

الناشـر: دار ، النظرية العامة لنظام الحكثم  ث  اإلسثالم؛ عطية عـدالن ع الن  .188
 م.2911 -ه1432الطبعة: األولى، سنة النشر: الكتب المصرية، 

الناشــر:  م،المجتمثثع اإلسثثالم  وأصثثول الحكثث؛ محمــد الصــادق عفيفــي عفيف   .189
 م.1139 –ه 1499دار االعتصام، الطبعة: األولى، سنة النشر: 

اإلسثثالم والخال ثثة، بحثثث موضثثوع   ثث  رئاسثثة ال ولثثة ؛ رشـدي عليــان عليان  .191
الناشــر: مطبعــة دار الســالم،  ة،اإلسثثالمية كا ثثم ارنثثًا بثثآراء المثثذاهب 
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 م.1132الطبعة: األولى، سنة النشر: 
الطبعـة: األولـى،  م،النظثام السياسث   ث  اإلسثال؛ شوكت محمد عليـان عليان  .191

 م، بدون ذكر دار النشر.1111 –ه 1429سنة النشر: 
 عمارة.  .192

 
الناشـر:  ،التع  ية، الرؤية اإلسالمية والتح يات الغربيثة ؛محمد عمارة

 م. 1113دار نهضة مصر، سنة النشر: 
السثثثلطة العامثثثة  ثثث  ال ولثثثة يثثثين اإلطثثثالق ؛ منصــور فاضـــل العواملـــة العواملة  .193

بحــث منشــور ضــمن مجلــة دراســات مجلــة علميــة متخصصــة  ،والت ييثث 
محكمــــة، السلســــلة: أ، العلــــوم: اإلنســــانية، تصــــدر عــــن عمــــادة البحــــث 

)أ(، العـدد: 22األردن، المجلـد:  –العلمي في الجامعـة األردنيـة بعمـان 
 م.1115ه، 1415الثاني، 

التشثثثثريع الجنثثثثائ  اإلسثثثثالم  م ارنثثثثًا بال ثثثثانون ؛ عبــــد القــــادر عــــودة عو ة  .194
الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت، بـدون ذكـر رقـم الطبعـة  ،الوضع 

 أو سنة النشر.
 ، السياسثيةاإلسثالم وأوضثاعنا ؛ هـ(1333عبد القادر عودة )المتوفى:  عو ة  .195

لبنـــان،  –الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، بيـــروت 
 م، بدون ذكر رقم الطبعة.1131 -هـ 1491سنة النشر: 

، اإلسثالم وأوضثاعنا ال انونيثة؛ هــ(1333عبد القادر عـودة )المتـوفى:  عو ة  .196
القــــــاهرة،  –لناشــــــر: المختــــــار اإلســــــالمي للطباعــــــة والنشــــــر والتوزيــــــع ا

 م.1133 -هـ 1313الطبعة: الخامسة، سنة النشر: 
الناشـر:  ة،  ه الشورى  راسثة تأصثيلية ن  يث؛ علي بن سعيد الغامدي الغام ي  .197

الريــــــــاض، الطبعــــــــة: األولــــــــى، ســــــــنة  -دار طيبــــــــة للنشــــــــر والتوزيــــــــع 
 م.2991 –ه 1422النشر:

نهضــة الناشــر: شــركة  ،اإلسثثالم واالسثثتي ا  السياسثث ؛ محمــد الغزالــي الغزال   .198
 م.2995مصر، الطبعة: السادسة، سنة النشر: 

الناشـر: مركـز ، الحريات العامثة  ث  ال ولثة اإلسثالمية؛ راشد الغنوشي الغنوش   .199
 م.1113دراسات الوحدة العربية، الطبعة: األولى، سنة النشر: 

ه 1499سـنة النشـر: ، النظام السياس     اإلسالم؛ أبو فـارس محمد أيو  ارس  .211
 بدون ذكر دار النشر أو رقم الطبعة.م، 1139 –
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القاضــي أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف ابــن الفــراء  الفراء  .211
تحقيـق: محمـد حامـد الفقـي، ، األحكثام السثلطانية؛ هــ(453)المتوفى : 

بيــروت، الطبعــة: الثانيــة، ســنة النشــر:  -الناشــر : دار الكتــب العلميــة 
 م.2999 -هـ 1421

إبـــــراهيم بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد، ابـــــن فرحـــــون، برهـــــان الـــــدين اليعمـــــري  اين  رحون   .212
تبصثثثرة الحكثثثام  ثثث  أصثثثول األقضثثثية ومنثثثاهج  ؛هــــ(311)المتـــوفى: 
ــــى، ســــنة  ،األحكثثثثام ــــة، الطبعــــة: األول ــــات األزهري الناشــــر: مكتبــــة الكلي
 م.1132 -هـ 1492النشر: 

الناشر: دار القلم ، الحرية السياسية    اإلسالم؛ أحمد شوقي الفنجري  الفنجري   .213
 م.1133 –ه 1313الكويت، الطبعة: األولى، سنة النشر:  –

الناشـــر: دار ، نظثثثام الحكثثثم  ثثث  الشثثثريعة والتثثثاريخ؛ ظـــافر القاســـمي ال اسم   .214
 النفائس، الطبعة: األولى، بدون ذكر سنة النشر.

مثثن   ثثه ال ولثثة  ثث  اإلسثثالم، مكانتهثثا، معالمهثثا، ؛ يوســف القرضــاوي  ال رضاوي   .215
، طييعتها، موقفها من ال يم راطية والتع  يثة والمثرأة وغيثر المسثلمين

 –ه 1422الناشــــــر: دار الشــــــروق، الطبعــــــة: الثالثــــــة، ســــــنة النشــــــر: 
 م.2991

 ثث  ضثثوء نصثثوص الشثثريعة  السياسثثة الشثثرعية؛ يوســف القرضــاوي  ال رضاوي   .216
الناشـــــر: مكتبـــــة وهبـــــة، الطبعـــــة: الثانيـــــة، ســـــنة النشـــــر:  ،وم اصثثثثث ها

 م.2995 –ه 1422
أحمـــد بــــن علــــي بـــن أحمــــد الفــــزاري القلقشـــندي ثــــم القــــاهري )المتــــوفى:  ال ل شن ي  .217

تحقيـق: عبـد السـتار أحمـد ، مآثر اإلنا ثة  ث  معثالم الخال ثة ؛هـ(321
الكويت، الطبعة: الثانية، سـنة  –فراج، الناشر: مطبعة حكومة الكويت 

 م.1135النشر: 
ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة  محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن اين ال يم  .218

الناشر: مكتبة دار البيان، بـدون ، الطرق الحكمية؛ هـ(351)المتوفى: 
 ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر.

الناشــر:  ،ومصثثارع االسثثتعبا  طبثثائع االسثثتي ا ؛عبــد الــرحمن الكــواكبي الكواكي   .219
م، دون ذكـر 2911شركة كلمات عربيـة للترجمـة والنشـر، سـنة النشـر: 
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 رقم الطبعة.
ال يو  الوار ة على سلطة ال ولة  ث  ؛ عبد هللا إبراهيم بن زيد الكيالنـي الكيالن   .211

ــــى، ســــنة النشــــر: ، اإلسثثثثالم الناشــــر: دار وائــــل للنشــــر، الطبعــــة: األول
 م.2992

مجلثثثثة ؛ لجنـــة مكونـــة مـــن عــــدة علمـــاء وفقهـــاء فـــي الخالفــــة العثمانيـــة لجنة   هية  .211
تحقيق: نجيب هواويني، الناشر: نور محمـد، كارخانـه ، األحكام الع لية

تجــــارت  كتــــب، آرام بــــاغ، كراتشــــي، بــــدون ذكــــر رقــــم الطبعــــة أو ســــنة 
 النشر. 

، التصرف    المال العام، ح و  السلطة  ث  حثق األمثة؛ خالد الماجد الماج   .212
بيــروت، الطبعــة: األولــى،  -الناشــر: الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر 

 م.2913سنة النشر: 
أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي،  الماور ي  .213

 هـ(. 459الشهير بالماوردي )المتوفى: 
 األحكام السلطانية.

 القاهرة، دون ذكر رقم الطبعة، أو سنة النشر. –الناشر: دار الحديث 
البغــدادي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري  الماور ي  .214

تسثثهيل النظثثر وتعجيثثل الظفثثر ؛ هـــ(459الشــهير بالمــاوردي )المتــوفى: 
تحقيــق: محــي هــالل الســرحان وحســن الســاعاتي، ،  ثث  أخثثالق الملثثك

بيروت، بدون ذكر رقـم الطبعـة أو سـنة  –الناشر: دار النهضة العربية 
 النشر.

دار الفكـــر، الناشـــر:  ،نظثثثام اإلسثثثالم، الحكثثثم وال ولثثثة؛ محمـــد المبـــارك المبارك  .215
 م.1131 –ه 1491الطبعة: الرابعة، سنة النشر: 

ترجمــة:  ،الخال ثثة وسثثلطة األمثثة؛ مجموعــة مــن فقهــاء الدولــة العثمانيــة مؤلفينمجموعة   .216
الناشــر: دار النهــر عبــد الغنــي ســني بــك، تقــديم: نصــر حامــد أبــو زيــد، 

 م.1115للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، سنة النشر:
الناشـر: دار ، نشأة نظام الحكم الشوري بم ينة يثرب؛ محسـوبمحمد  محسوب  .217

م، بـــدون ذكـــر رقـــم 1111 –ه 1411النهضـــة العربيـــة، ســـنة النشـــر: 
 الطبعة.
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مسثثؤولية رئثثيس ال ولثثة  ثث  النظثثام  ؛مــروان محمــد محــروس المــدرس الم رس  .218
الناشــــر: دار اإلعــــالم،  ،الرئاسثثثث  والف ثثثثه اإلسثثثثالم   راسثثثثة م ارنثثثثة

 م.2992 –ه 1423سنة النشر:  الطبعة: األولى،
 المراكي   .219

 
الخال ثثثة اإلسثثالمية يثثثين أنظمثثثة الحكثثثم  ؛جــالل أحمــد الســـيد المراكبــي

مــن منشــورات لجنــة البحــث العلمــي بجماعــة أنصــار الســنة  ،المعاصثثرة
  ه.1414المحمدية، سنة: 

وتجريث  الطغيثان،  راسثة  ث  أصثول  تحرير اإلنسان،؛ حاكم المطيري  المطيري   .221
الناشــر أو بــدون ذكــر ، الخطثثاب السياسثث  ال رآنثث  والنيثثوي والراشثث ي

 رقم الطبعة أو سنة النشر.
الناشر: مؤسسـة ، أركان وضمانات الحكم اإلسالم ؛ محمد أحمد مفتي مفت   .221

 م.1112 –ه 1413الريان، الطبعة: األولى، سنة النشر: 
الناشـر: ، سلطة ال ولة    المنظثور الشثرع ؛ منصـورمنصور محمد  منصور  .222

 م.1131 –ه 1419مطبعة األمانة، الطبعة: األولى، سنة النشر: 
ترجمـــة: أحمـــد إدريـــس، ، الحكومثثثة اإلسثثثالمية؛ أبـــو األعلـــى المـــودودي المو و ي  .223

القــاهرة، بــدون  -الناشــر: المختــار اإلســالمي للطباعــة والنشــر والتوزيــع 
 سنة النشر.ذكر رقم الطبعة أو 

 النجار  .224
 

اإلسثثالم والسياسثثة، بحثثث  ثث  أصثثول النظريثثة  ؛حســين فــوزي النجــار
مــــن مطبوعـــــات مؤسســـــة:  ،السياسثثثثية ونظثثثثثام الحكثثثثثم  ثثثثث  اإلسثثثثثالم

 مطبوعات الشعب. 
الناشـر: مركـز ، أصول التشريع ال ستوري  ث  اإلسثالم؛ إبراهيم النعمـة النعمة  .225

الطبعــة: األولــى، ســنة النشــر: بغــداد،  -البحــوث والدراســات اإلســالمية 
 ه.1439

يثثراءة اإلسثثالم مثثن العلمانيثثة ؛ ناصــر الــدين بــن عبــد الــرحمن النعيمــي النعيم   .226
ـــة أنـــوار التوحيـــد، الطبعـــة: األولـــى، ســـنة ، وال يم راطيثثثة الناشـــر: مكتب

 ه.1435النشر:
ـــل نمـــر نمر  .227 أهثثثل الذمثثثة والواليثثثات العامثثثة  ثثث  الف ثثثه ، نمـــر محمـــد الخلي

دون ذكر رقم الطبعة، عمان،  –الناشر: المكتبة اإلسالمية ، اإلسالم 
 أو سنة النشر.
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 العلوم السياسية وال انونية:كتب 
الناشـــر: دار ، مثثث خل إلثثثى الفلسثثثفة السياسثثثية؛ محمـــد وقيـــع هللا أحمـــد أحم   .228

 م.2919 –ه 1431دمشق، الطبعة: األولى، سنة النشر: -الفكر 
 ليثثثل اليرلمثثثان   ثثث  مواجهثثثة ة؛ النزاهـــة والمســـاءلاالئـــتالف مـــن أجـــل  االئتالف   .229

، ســــنة مــــن منشــــورات االئــــتالف مــــن أجــــل النزاهــــة والمســــاءلة؛ الفسثثثثا 
 .2992النشر: 

الناشـــر: دار النهضـــة العربيـــة، ســـنة ، الثثثنظم السياسثثثية؛ ثـــروت بـــدوي  ي وي   .231
 م، بدون ذكر رقم الطبعة.1111النشر: 

منشورات كلية التجاة،  من، السياسةالمنهج    علم ؛ محمد طه بدوي  ي وي   .231
 ، بدون ذكر رقم الطبعة.1131سنة النشر: جامعة اإلسكندرية، 

النظم السياسية أسس التنظيم السياس  وصوره ؛ محمود عاطف البنـا الينا  .232
الناشــر: دار الفكـــر العربـــي، الطبعــة: األولـــى، ســـنة النشـــر: ، الرئيسثثثية
 م.1139 – 1131

ــــين تينــــدر تين ر  .233 ترجمــــة: محمــــد  ،الفكثثثثر السياسثثثث ؛ األسثثثثئلة األي يثثثثة؛ جل
ــــة المصــــرية لنشــــر المعرفــــة والثقافــــة  مصــــطفى غنــــيم، الناشــــر: الجمعي

 القاهرة، دون ذكر رقم الطبعة، أو سنة النشر. -العالمية 
األحثثثزاب السياسثثثية وال يم راطيثثثة مثثثن النثثثاحيتين: ؛ مايكـــل جونســـتون  جونستون   .234

المعهــد الــديمقراطي الــوطني للشــئون مــن منشــورات ، النظريثثة والعمليثثة
 م.2995سنة النشر:  الدولية،

الناشـــر: دار  ،الثثثوجيز  ثثث  الثثثنظم السياسثثثية؛ نعمـــان أحمـــد الخطيـــب الخطيب  .235
 م.2911ه، 1432الثقافة، عمان، الطبعة: الثانية، سنة النشر: 

مــــن منشــــورات المعهــــد ، اخثثثثتالل ميثثثثزان ال يم راطيثثثثة؛ إيفــــان دوهرتــــي  وهرت   .236
 م.2995سنة النشر:  الديمقراطي الوطني للشئون الدولية،

ترجمــــة: أحمــــد حســــيب عبــــاس، ، الثثثثنظم السياسثثثثية؛ مـــوريس ديفرجيــــه  يفرجيه  .237
مراجعــة: ضــياء الــدين صــالح، الناشــر: مؤسســة كامــل مهــدي للطباعــة 

 القاهرة، دون ذكر رقم الطبعة، أو سنة النشر. -والنشر 
، إطار تصثوري للتحثرر إلى ال يم راطية، من ال كتاتورية؛ جين شارب شارب  .238

مـــــن منشـــــورات مؤسســـــة ألبـــــرت أينشـــــتاين، ترجمـــــة: خالـــــد دار عمـــــر، 
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 م.2993الطبعة: الثانية، سنة النشر: 
السثثثثلطات الثثثثثالث  ثثثث  ال سثثثثاتير العربيثثثثة ؛ الطمــــاوي ســــليمان محمــــد  الطماوي   .239

الناشـر: دار ، المعاصرة و   الفكر السياس  اإلسالم ،  راسة م ارنة
 م.1131الفكر العربي، الطبعة: الرابعة، سنة النشر: 

نظريثثثات التنميثثثة السياسثثثية المعاصثثثرة،  راسثثثة ؛ نصـــر محمـــد عـــارف عارف  .241
الناشــر: دار ، ن  يثثة م ارنثثة  ثث  ضثثوء المنظثثور الحضثثاري اإلسثثالم 

القـاهرة، المعهـد العـالمي للفكـر اإلسـالمي، بـدون ذكـر  -القارئ العربي 
 النشر.رقم الطبعة أو سنة 

م  مثثثة  ثثث  علثثثوم ؛ محمـــود خيـــري عيســـى، وعلـــي أحمـــد عبـــد القـــادر  عيسى  .241
العـــين، الطبعـــة: األولـــى، ســــنة -الناشـــر: مكتبـــة اإلمــــارات ، السياسثثثة
 م.1132النشر: 

التنظيمثثثثثات العثمانيثثثثثة وال سثثثثثتور، يثثثثثواكير الفكثثثثثر ؛ كـــــوثراني وجيـــــه كوثران   .242
المركـــز العربـــي  مـــن منشـــورات ،ومفهومثثثاً  ال سثثثتوري، نصثثثًا وتطيي ثثثاً 

 م.2913لألبحاث ودراسة السياسات، سنة النشر: 
مبثثثثا    ثثثث  الثثثثنظم ؛ عبــــد المــــنعم محفــــوظ، ونعمــــان أحمــــد الخطيــــب محفوظ  .243

الناشر: دار الفرقـان للنشـر والتوزيـع، الطبعـة: األولـى، سـنة ، السياسية
 م.1133 –ه 1493النشر: 

، مواجهثثثة الفسثثثا النزاهثثثة والشثثثفا ية والمسثثثاءلة  ثثث  ؛ عبيـــر مصـــلح مصلح  .244
الناشر: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة، بدون ذكر رقم الطبعة أو 

 سنة النشر.
الحكومثة الشثفا ة، تيسثير ؛ المعهد الوطني الديمقراطي للشئون الدوليـة المعه    .245

 م.2995سنة النشر:  ،وصول العموم إلى معلومات الحكومة
مــن منشــورات المعهــد ؛ إلثثى ال يم راطيثثةاألحثثزاب السياسثثية واالنت ثثال  المعه    .246

 م.2994سنة النشر:  الديمقراطي الوطني للشئون الدولية،
ســـنة النشـــر: ، أصثثثول الفكثثثر السياسثثث ؛ فتحـــي عبـــد النبـــي الوحيـــدي الوحي ي  .247

 م، بدون ذكر دار النشر أو رقم الطبعة.1119
 كتب عامة:

الناشـــر: ، الف هيثثثةمحاضثثثرات  ثثث  تثثثاريخ المثثثذاهب ؛ محمـــد أبـــو زهـــرة أيو زهرة  .248
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 مطبعة المدني، بدون ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر.
الناشــــر: الشــــروق، رقــــم ، اإلسثثثثالم ع يثثثث ة وشثثثثريعة؛ محمــــود شــــلتوت شلتوت  .249

 م.2991 –ه 1421الطبعة: الثامنة عشرة، سنة النشر: 
تحقيـــق: ، األعمثثال الكاملثثة ل مثثام الشثثيخ محمثث  عيثث ه محمــد عبــده؛ عي ه  .251

الناشــــر: دار الشــــروق، الطبعــــة: األولــــى، ســــنة النشــــر: محمــــد عمــــارة، 
 م.1113 –ه 1414

إحيثاء ؛ هــ(595أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتـوفى:  الغزال   .251
بيروت، بدون ذكر رقم الطبعـة أو  –الناشر: دار المعرفة ، علوم ال ين
 سنة النشر.

والغثثرب،  راسثثة تأصثثيلية ال ثثيم يثثين اإلسثثالم  ؛المــانعمــانع بــن محمــد  المانع  .252
الريـــــاض، الطبعـــــة: األولـــــى، ســـــنة  -الناشـــــر: دار الفضـــــيلة ، م ارنثثثثثة
 م.2995 –ه 1422النشر: 

أبو يوسـف يعقـوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب بـن سـعد بـن حبتـة األنصـاري  يوسف أيو  .253
الناشر : المكتبة األزهرية للتراث، تحقيق ، الخراج؛ هـ(132)المتوفى : 

سعد ، سعد حسن محمد، بدون ذكر رقم الطبعـة أو  : طه عبد الرءوف
 سنة النشر.

 السيرة والتاريخ:كتب 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكـريم بـن عبـد  اين األثير  .254

؛ هـــ(239الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الــدين ابــن األثيــر )المتــوفى: 
تــدمري، الناشــر: دار تحقيــق: عمــر عبــد الســالم ، الكامثثل  ثث  التثثاريخ

ـــــروت  ـــــاب العربـــــي، بي لبنـــــان، الطبعـــــة: األولـــــى، ســـــنة النشـــــر:  –الكت
 م.1113-هـ 1413

أبو نعيم أحمـد بـن عبـد هللا بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران  األصيهان   .255
تحقيــق: محمـــد رواس ،  الئثثل النيثثثوة؛ هــــ(439األصــبهاني )المتــوفى: 

النفــــائس، بيــــروت، الطبعــــة: قلعجــــي، عبــــد البــــر عبــــاس، الناشــــر: دار 
 م.1132 -هـ 1492الثانية، سنة النشر: 

ُذري )المتـوفى:  الَباَلذ ري   .256  تثوح  ؛هــ(231أحمد بن يحيى بـن جـابر بـن داود الـب ال 
م، 1133بيــروت، ســنة النشــر:  -الناشــر: دار ومكتبــة الهــالل ،اليلثث ان
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 بدون ذكر رقم الطبعة.
ــــو الفــــرج عبــــد  الجوزي   .257 ــــرحمن بــــن علــــي بــــن محمــــد الجــــوزي جمــــال الــــدين أب ال

تحقيـق: محمـد ، المنتظم    تاريخ األمثم والملثوك؛ هــ(513)المتوفى: 
عبــــد القــــادر عطــــا، مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا، الناشــــر: دار الكتــــب 

 م.1112 -هـ 1412العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، سنة النشر: 
الثعـــالبي الجعفـــري  محمـــد بـــن الحســـن بـــن العربـــّي بـــن محمـــد الحجـــوي  الحجوي   .258

الفكثثثثثر السثثثثثام   ثثثثث  تثثثثثاريخ الف ثثثثثه  ؛هــــــ(1332الفاســــي )المتـــــوفى: 
بيروت، الطبعـة: األولـى، سـنة –الناشر: دار الكتب العلمية  ،اإلسالم 
 م.1115 -هـ1412النشر: 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري  اين حزم  .259
الناشر: دار الكتب العلمية ، يرة النيويةجوامع الس؛ هـ(452)المتوفى: 

 بيروت، بدون ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر. –
عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن محمـــد، ابـــن خلـــدون أبـــو زيـــد، ولـــي الـــدين  اين خل ون   .261

 يثثوان الميتثث أ والخيثثر  ثث  ؛ هـــ(393الحضــرمي اإلشــبيلي )المتــوفى: 
األكير )تاريخ اين تاريخ العرب واليربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 

تحقيـق: خليـل شـحادة، الناشـر: دار الفكـر، بيـروت، الطبعـة: ، خل ون(
 م1133 -هـ 1493الثانية، سنة النشر: 

؛ هــ(111عبد الرحمن بن أبـي بكـر، جـالل الـدين السـيوطي )المتـوفى:  السيوط   .261
تحقيـــــق: حمـــــدي الـــــدمرداش، الناشـــــر: مكتبـــــة نـــــزار ، تثثثثثاريخ الخلفثثثثثاء

  م.2994 -هـ 1425بعة: األولى، سنة النشر: مصطفى الباز، الط
الَّي   .262 ــالَّبي الصَّ لــي محمـــد محمـــد الصَّ عمثثثر يثثثن عيثثث  العزيثثثز معثثثالم التج يثثث  ؛ ع 

الناشــر: دار التوزيــع والنشــر ، واإلصثثالح الراشثث ي علثثى منهثثاج النيثثوة
 م.2992 -هـ 1423اإلسالمية، مصر، الطبعة: األولى، سنة النشر: 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفـر الطبـري  الطيري   .263
ومعـــه ، تثثاريخ الرسثثثل والملثثوك )تثثثاريخ الطيثثري(؛ هـــ(319)المتــوفى: 

 –صــلة تــاريخ الطبــري لعريــب بــن ســعد القرطبــي، الناشــر: دار التــراث 
 هـ.1333بيروت، الطبعة: الثانية، سنة النشر: 

عبد هللا بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بـن رافـع، أبـو محمـد المصـري  اين عي  الحكم  .264
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سثيرة عمثثر يثن عيث  العزيثثز علثى مثا رواه اإلمثثام ؛ هــ(214)المتـوفى: 
 –تحقيـق: أحمـد عبيـد، الناشـر: عـالم الكتـب  ،مالك ين أنس وأصحابه

 م.1134 -هـ 1494بيروت،، الطبعة: السادسة، سنة النشر: 
الناشــر: دار ،   ثثه السثثيرة؛ هـــ(1412الســقا )المتــوفى:  محمــد الغزالــي الغزال   .265

دمشـــــق، تخـــــريج األحاديـــــث: محمـــــد ناصـــــر الـــــدين األلبـــــاني،  –القلـــــم 
 ه.ـ1423الطبعة: األولى، سنة النشر: 

ــدين إســماعيل بــن علــي بــن محمــود بــن محمــد ابــن  أيو الف اء  .266 أبــو الفــداء عمــاد ال
بــن أيــوب، الملــك المؤيــد، صــاحب حمــاة )المتــوفى:  عمــر بــن شاهنشــاه

الناشـــر: المطبعـــة الحســـينية ، المختصثثثر  ثثث  أخبثثثار البشثثثر ؛هــــ(332
 المصرية، الطبعة: األولى، دون ذكر سنة النشر.

محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم الجوزيــة  اين ال يم  .267
الناشـر: مؤسسـة ، العبثا زا  المعا     ه ي خيثر ؛ هــ(351)المتوفى: 

مكتبـة المنـار اإلسـالمية، الكويـت، الطبعـة: السـابعة  -الرسالة، بيروت 
 م.1114-هـ 1415والعشرون، سنة النشر:  

ـــــدهلوي  الكان هلوي   .268 ـــــن محمـــــد إســـــماعيل الكان ـــــاس ب ـــــن محمـــــد إلي محمـــــد يوســـــف ب
تحقيــق: بشــار عــّواد معــروف،  ة،حيثثاة الصثثحاب؛ هـــ(1334)المتــوفى: 
بيــروت، الطبعــة:  -مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع الناشــر: 

 م.1111 -هـ 1429األولى، سنة النشر: 
ــــر ابــــن محمــــد الحســــني اإلدريســــي،  الكتان   .269 ــــن عبــــد الكبي ــــّي ب ــــد الح  ْب محمــــد ع 

التراتيثثب اإل اريثثة ؛ هـــ(1332المعــروف بعبــد الحــي الكتــاني )المتــوفى: 
والحالة العلمية الت  كانت على عهث  والعماالت والصناعات والمتاجر 

تحقيـق: عبـد  ،مية    الم ينثة المنثورة العلميثةتأسيس الم نية اإلسال
بيروت، الطبعة: الثانية، بدون ذكر  –هللا الخالدي، الناشر: دار األرقم 

 سنة النشر.
أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي  اين كثير  .271

تحقيـق وتعليـق: محمـد العيـد ، الفصول    السثيرة؛ هــ(334)المتوفى: 
الخطراوي، محيي الدين مستو، الناشر: مؤسسـة علـوم القـرآن، الطبعـة: 

 هـ .1493الثالثة، سنة النشر: 
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أحمــد بــن علـــي بــن عبـــد القــادر، أبـــو العبــاس الحســـيني العبيــدي، تقـــي  الم ريزي   .271
األسثثماع بمثثا للنيثث  مثثن إمتثثاع ؛ هـــ(345الــدين المقريــزي )المتــوفى: 

تحقيـــــق: محمـــــد عبـــــد الحميـــــد ، األحثثثثثوال واألمثثثثثوال والحفثثثثث ة والمتثثثثثاع
بيـروت، الطبعـة: األولـى، سـنة  –النميسي، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م.1111 -هـ 1429النشر: 
عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحميــري المعــافري، أبــو محمــد، جمــال  اين هشام  .272

تحقيـــق: مصـــطفى الســـقا ، السثثثيرة النيويثثثة؛ هــــ(213الـــدين )المتـــوفى: 
بــراهيم األبيــاري وعبــد الحفــيظ الشــلبي، الناشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة  وا 
مصــطفى البــابي الحلبــي وأوالده بمصــر، الطبعــة: الثانيــة، ســنة النشــر: 

 م.1155 -هـ 1335
 أبو محمد عفيف الدين عبد هللا بن أسـعد بـن علـي بـن سـليمان اليـافعي اليا ع   .273

مرآة الجنان وعيثرة الي ظثان  ث  معر ثة مثا يعتيثر  ؛هـ(323)المتوفى: 
وضـــع حواشـــيه: خليـــل المنصـــور، الناشـــر: دار ، مثثثن حثثثوا ث الزمثثثان

 -هــــ 1413بيـــروت، الطبعـــة: األولـــى، ســـنة النشـــر:  –الكتــب العلميـــة 
 م.1113

 اللغة والمعاجم:كتب 
؛ هــ(339)المتـوفى:  محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبـو منصـور األزهري   .274

تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التـراث ، تهذيب اللغة
 م.2991بيروت، الطبعة: األولى، سنة النشر:  –العربي 

محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلـي، أبـو عبـد هللا، شـمس الـدين  البعل   .275
 تحقيـــق: محمــــود، المطلثثثثع علثثثثى ألفثثثثاظ الم نثثثثع؛ هــــ(391)المتـــوفى: 

األرنــاؤوط وياســين محمــود الخطيــب، الناشــر: مكتبــة الســوادي للتوزيــع، 
 م.2993 -هـ 1423الطبعة: األولى، سنة النشر: 

؛ هــ(312علي بن محمد بن علـي الـزين الشـريف الجرجـاني )المتـوفى:  الجرجان   .276
تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر، الناشــر: دار ، التعريفثثات

هــ 1493لبنـان، الطبعـة: األولـى، سـنة النشـر: –بيـروت الكتب العلمية 
 م.1133-

؛ هـــ(313أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي )المتــوفى:  الجوهري   .277
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تحقيــق: أحمــد عبــد الغفـــور ، تثثاج اللغثثة وصثثحاح العربيثثثة )الصثثحاح(
  هــ1493بيروت، الطبعة: الرابعة  –عطار الناشر: دار العلم للماليين 

 م.1133 -
الناشـــر: دار  ،ال ثثثاموس الف هثثث  لغثثثة واصثثثطالحا؛ ســـعدي أبـــو حبيـــب أيو حييب  .278

 م.1133 -هـ 1493دمشق، الطبعة: الثانية، سنة النشر:  –الفكر 
وز ي   .279 ، تكملة المعثاجم العربيثة ؛هـ(1399رينهارت بيتر آن ُدوز ي )المتوفى:    

يمـي  ـليم النع  (، 3 – 1)األجـزاء: نقله إلى العربية وعلق عليـه: محمَّـد س 
(، الناشــــر: وزارة الثقافــــة واإلعــــالم، 19، 1وجمــــال الخيــــاط )األجــــزاء: 

 -م 1131الجمهوريــــــة العراقيــــــة، الطبعــــــة: األولــــــى، ســــــنوات النشــــــر: 
 م.2999

زيـــن الـــدين أبـــو عبـــد هللا محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر الحنفـــي  الرازي   .281
تحقيــق: يوســف الشــيخ ، مختثثار الصثثحاح؛ هـــ(222الــرازي )المتــوفى: 

صـيدا،  –الدار النموذجية، بيـروت  -محمد، الناشر: المكتبة العصرية 
 م.1111هـ / 1429الطبعة: الخامسة، سنة النشر: 

محمـــد بـــن قاســـم األنصـــاري، أبـــو عبـــد هللا، الرصـــاع التونســـي المـــالكي  الرصاع  .281
ايثن اله اية الكا ية الشا ية لييثان ح ثائق اإلمثام  ؛هــ(314)المتوفى: 

الناشـــر: المكتبـــة العلميـــة، ، عر ثثثة الوا يثثثة )شثثثرح حثثث و  ايثثثن عر ثثثة(
 هـ.1359الطبعة: األولى، سنة النشر: 

ــــد بــــن محّمــــد بــــن عبــــد الــــرّزاق الحســــيني، أبــــو الفــــيض، الملّقــــب  الزبي ي  .282 محّم
بيــدي )المتــوفى:  تثثاج العثثروس مثثن جثثواهر  ؛هـــ(1295بمرتضــى، الزَّ

المحققـين، الناشــر: دار الهدايــة، دون تحقيــق: مجموعـة مــن ، ال ثاموس
 ذكر رقم الطبعة، أو سنة النشر.

أبو القاسم محمود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخشـري جـار هللا )المتـوفى:  الزمخشري   .283
تحقيـق: محمـد باسـل عيـون السـود، الناشـر: ، أساس البالغة؛ هــ(533

ـــان، الطبعـــة: األولـــى، ســـنة  –دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت  النشـــر: لبن
 م.1113 -هـ 1411

المحكم ؛ هـ(453أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:  اين سي ه  .284
تحقيــق: عبـــد الحميـــد هنــداوي، الناشـــر: دار الكتـــب ، والمحثثثيط األعظثثثم
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 م.2999 -هـ 1421بيروت، الطبعة: األولى، سنة النشر:  –العلمية 
هــــ( بمســـاعدة فريـــق 1424أحمـــد مختـــار عبـــد الحميـــد عمـــر )المتـــوفى:  عمر  .285

الناشــر: عــالم الكتــب، الطبعــة: ، معجثثم اللغثثة العربيثثة المعاصثثرة ؛عمــل
 م.2993 -هـ 1421األولى، سنة النشر: 

هــــ( بمســـاعدة فريـــق 1424أحمـــد مختـــار عبـــد الحميـــد عمـــر )المتـــوفى:  عمر  .286
الناشـــر: عـــالم ، معجثثثم الصثثثواب اللغثثثوي  ليثثثل المث ثثثف العربثثث  ؛عمــل

 م.2993 -هـ 1421الطبعة: األولى، سنة النشر: الكتب، القاهرة، 
أحمــد بــن فــارس بـــن زكريــاء القزوينــي الـــرازي، أبــو الحســين )المتـــوفى:  اين  ارس  .287

تحقيــق: عبــد الســالم محمــد هــارون، ، معجثثم م ثثاييس اللغثثة؛ هـــ(315
 م.1131 -هـ 1311الناشر: دار الفكر، سنة النشر: 

أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري أبو عبد الرحمن الخليل بن  الفراهي ي  .288
ـــراهيم  ،العثثثين؛ هــــ(139)المتـــوفى:  تحقيـــق: د مهـــدي المخزومـــي، د إب

السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهالل، دون ذكر رقم الطبعة، أو سـنة 
 النشر.

مجـــــد الـــــدين أبـــــو طـــــاهر محمـــــد بـــــن يعقـــــوب الفيروزآبـــــادى )المتـــــوفى:  يآبا  الفيروز  .289
تحقيق: مكتب تحقيـق التـراث فـي مؤسسـة ، المحيط ال اموس ؛هـ(313

الرســـالة، بإشـــراف: محمـــد نعـــيم العرقُسوســـي، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة 
لبنــــان، الطبعــــة: الثامنــــة، ســــنة  –للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، بيــــروت 

 م.2995 -هـ 1422النشر: 
يم مصــطفى، مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة، المحققــون: مجموعــة )إبــراه مؤلفين مجموعة  .291

، المعجثثثم الوسثثثيط؛ أحمـــد الزيـــات، حامـــد عبـــد القـــادر، محمـــد النجـــار(
 الناشر: دار الدعوة، دون ذكر رقم الطبعة، أو سنة النشر.

محمــــد بــــن مكــــرم بــــن علــــى، أبــــو الفضــــل، جمــــال الــــدين ابــــن منظــــور  اين منظور  .291
ــــوفى:  ، لسثثثثان العثثثثرب؛ هـــــ(311األنصــــاري الرويفعــــى اإلفريقــــى )المت

 ه.1414بيروت، الطبعة: الثالثة، سنة النشر:  –صادر  الناشر: دار
بعــــد القاضــــي عبــــد النبــــي بــــن عبــــد الرســــول األحمــــد نكــــري )المتــــوفى:  نكري   .292

،  سثثتور العلمثثاء )جثثامع العلثثوم  ثث  اصثثطالحات الفنثثون((؛ ه1133
عـــــرب عباراتـــــه الفارســـــية: حســـــن هـــــاني فحـــــص، الناشـــــر: دار الكتـــــب 



-203- 
 

 -هـــ 1421األولــى، ســنة النشــر:  لبنــان / بيــروت، الطبعــة: -العلميــة 
 م.2999

 الع ي ة وعلم الكالم:
عبـــــد القـــــاهر بـــــن طـــــاهر بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد هللا البغـــــدادي التميمـــــي  األسفرايين   .293

الفرق يين الفرق وبيان ؛ هـ(421األسفراييني، أبو منصور )المتوفى: 
بيـــــروت، الطبعـــــة:  –الناشـــــر: دار اآلفـــــاق الجديـــــدة ، الفرقثثثثثة الناجيثثثثثة

 م.1133الثانية، سنة النشر: 
عضـــد هللا والـــدين القاضـــي عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد اإليجـــي )المتـــوفى:  اإليج   .294

بيــروت،  –الناشــر: عــالم الكتــب ، المواقثثف  ثث  علثثم الكثثالم؛ ه(352
 دون ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر.

 ؛ه(492القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب بــن البــاقالني )المتــوفى:  الباقالن   .295
م، 1153بيـــروت، ســـنة النشـــر: –الناشـــر: المكتبـــة الشـــرقية ، التمهيثثث 

 بدون ذكر رقم الطبعة.
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بـن عبـد هللا  اين تيمية  .296

بـــــن أبـــــي القاســـــم بـــــن محمـــــد ابـــــن تيميـــــة الحرانـــــي الحنبلـــــي الدمشـــــقي 
ن ثثض كثثالم الشثثيعة منهثثاج السثثنة النيويثثة  ثث  ؛ هـــ(323)المتــوفى: 

تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: جامعــة اإلمــام محمــد بــن ، ال  ريثثة
 م.1132 -هـ 1492سعود اإلسالمية، الطبعة: األولى، سنة النشر: 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري  اين حزم  .297
الناشـر: مكتبـة ، الفصل    الملل واألهواء والنحل؛ هـ(452)المتوفى: 
 القاهرة، بدون ذكر رقم الطبعة أو سنة النشر. –الخانجي 

أبـــو عبـــد هللا محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن بـــن الحســـين التيمـــي الـــرازي  الرازي   .298
األربعثين ؛ هــ(292الملقب بفخـر الـدين الـرازي خطيـب الـري )المتـوفى: 

الكليـات تحقيق: أحمد حجازي السقا، الناشـر: مكتبـة ،    أصول ال ين
 ه.1492األزهرية، الطبعة: األولى، سنة النشر: 

المسثثثثثثامرة بشثثثثثثرح ، ه(192الكمـــــال ابــــــن أبـــــي الشــــــريف )المتــــــوفى:  اين أي  الشريف  .299
وهــــو شــــرح لكتــــاب المســــايرة للكمــــال ابــــن الهمــــام، الناشــــر: ، المسثثثثايرة

ــــة  ــــرى األميري ــــى، ســــنة النشــــر:  –المطبعــــة الكب بــــوالق، الطبعــــة: األول
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 ه.1313
، النيوة واألنيياء    اليهو ية والمسيحية واإلسثالم؛ أحمد عبد الوهاب الوهابعي    .311

 الناشر: مكتبة وهبة، دون ذكر رقم الطبعة، أو سنة النشر.
ــــوفى:  الغزال   .311 ــــي الطوســــي )المت ؛ هـــــ(595أبــــو حامــــد محمــــد بــــن محمــــد الغزال

ــــي، ، االقتصثثثثا   ثثثث  االعت ثثثثا  وضــــع حواشــــيه: عبــــد هللا محمــــد الخليل
لبنـــان، الطبعـــة: األولـــى، ســـنة  –دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت  الناشـــر:
 م.2994 -هـ 1424النشر: 

ــــوفى:  الغزال   .312 ــــي الطوســــي )المت ؛ هـــــ(595أبــــو حامــــد محمــــد بــــن محمــــد الغزال
تحقيـــق: عبـــد الـــرحمن بـــدوي، الناشـــر: مؤسســـة دار ،  ضثثثائح الباطنيثثثة

 شر.الكويت، بدون ذكر رقم الطبعة أو سنة الن –الكتب الثقافية 
جمـــال الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـعيد الغزنـــوي الحنفـــي )المتـــوفى:  الغزنوي   .313

تحقيـــق: عمـــر وفيـــق الـــداعوق، الناشـــر: دار ، أصثثثول الثثث ين ؛هــــ(513
ه 1411بيــروت، الطبعــة: األولــى، ســنة النشــر:  –البشــائر اإلســالمية 

 م.1113 –
 :والرسائل وال رويات البحوث
ســمينار بقلمــه ، التثث رج  ثث  تطييثثق الشثثريعة ؛محمــد كمــال الــدين إمــام إمام  .314

ــة المســلم المعاصــر، العــدد: ) (، علــى الــرابط: 143منشــور ضــمن مجل
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_

id=732:semenark2&view=item& 
مآالت تطييق منهج تح يق المناط    تأجيل ؛ محمد كمال الدين إمام إمام  .315

ـــــة المســـــلم  ،بعثثثثثض األحكثثثثثام أو تعلي هثثثثثا بحـــــث منشـــــور ضـــــمن مجل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 143المعاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر، العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدد: ) (، علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_
k2&view=item&id=779:ma2alat. 

بحـــث ، م صثثث  حفثثثظ نظثثثام األمثثثة، م اربثثثة م اصثثث ية؛ عليـــان بوزيـــان يوزيان  .316
ــة المســلم المعاصــر، العــدد: ) (، علــى الــرابط: 149منشــور ضــمن مجل

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_
2oma-el-hefz-k2&view=item&id=129:maksad 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=732:semenar
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=732:semenar
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=779:ma2alat
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=779:ma2alat
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=129:maksad-hefz-el-2oma
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=129:maksad-hefz-el-2oma
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 ثث  الموازنثثة يثثين مصثثالح التعييثثر عثثن اإلرا ة العامثثة ؛ عليــان بوزيــان يوزيان  .317
بحـــــث منشـــــور ضــــمن مجلـــــة المســــلم المعاصـــــر، العـــــدد: ، ومفاسثثثث ها

(، علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 143)
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_

k2&view=item&id=778:mowazna. 
االجتهثثا  يتح يثثق المنثثاط،   ثثه الواقثثع  ة؛عبــد هللا بــن محفــوظ بــن بيــ اين يية  .318

 بحــــــــــــــــث منشـــــــــــــــور علـــــــــــــــى الــــــــــــــــرابط:، والتوقثثثثثثثثثثثثثثثع
http://www.binbayyah.net/portal/research/1148. 

 ،ال اضثث  م ثثام المسثثلمين جماعثثة قيثثام ؛ عبـد هللا بــن محفــوظ بــن بيــة اين يية  .319
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوربحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث 

http://www.binbayyah.net/portal/research/144.  
جلب المصالح و رء المفاس   ث  التعثاون  ة؛عبد هللا بن محفوظ بن بيـ اين يية  .311

بحــــــــــــــــث منشــــــــــــــــور علــــــــــــــــى الــــــــــــــــرابط: ، اإلقليمثثثثثثثثثثثثثثثث  والثثثثثثثثثثثثثثثث ول 
http://www.binbayyah.net/portal/research/186. 

بحـث ، التأصيل الختصاص ال ولة يتنظيم الشأن ال ين  ؛سعيد البيهي الييه   .311
منشـــــــــــــــــــــــور ضـــــــــــــــــــــــمن مجلـــــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــــذوة، علـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــرابط: 

-http://habous.net/component/content/article/848
59/-49-18-03-05-2012. 

 الضثثروريات يثثين الزيثثا ة والحصثثر ومتطلبثثات العصثثر؛ ؛جميلــة تلــوت تلوت  .312
ـــة المســـلم المعاصـــر، العـــدد: ) ـــى 143بحـــث منشـــور ضـــمن مجل (، عل

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_

k2&view=item&id=780:daroriat 
الشثريعة يثين آليثة الضثبط ال ثانون  وآليثة الضثبط تطييق د؛ يحيى جا جا   .313

بحــــث منشــــور ضــــمن مجلــــة المســــلم المعاصــــر، العــــدد:  ،االجتمثثثثاع 
(، علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 143)

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_
k2&view=item&id=770:aliat 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=778:mowazna
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=778:mowazna
http://www.binbayyah.net/portal/research/1148
http://www.binbayyah.net/portal/research/144
http://www.binbayyah.net/portal/research/144
http://www.binbayyah.net/portal/research/144
http://www.binbayyah.net/portal/research/144
http://www.binbayyah.net/portal/research/186
http://www.binbayyah.net/portal/research/186
http://www.binbayyah.net/portal/research/186
http://www.binbayyah.net/portal/research/186
http://www.binbayyah.net/portal/research/186
http://habous.net/component/content/article/848-2012-05-03-18-49-59/
http://habous.net/component/content/article/848-2012-05-03-18-49-59/
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=780:daroriat
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=780:daroriat
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=770:aliat
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=770:aliat
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ـــى ، العمثثثل األهلثثث ، رؤيثثثة إسثثثالمية ؛هشـــام جعفـــر جعفر   .314 بحـــث منشـــور عل
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 
http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/9010

070811.html-31-07-2010-1. 
، مي أ الفصثل يثين السثلطات وح ي ثة أ كثار مونتسثكيو ؛عدنان الجليل الجليل  .315

 بحث منشور ضمن مجلة الحقوق، العدد: الثاني.
بحــث منشـــور ، ح ثثثوق اآلخثثثر  ثثث  ضثثوء وثي ثثثة الم ينثثثة ؛خالــد جيــاد جيا    .316

 مجلة الحقوق العدد: الثاني.ضمن 
بحــث منشــور ، الحمايثثة ال سثثتورية للح ثثوق والحريثثات ؛عيــد الحســبان الحسبان  .317

 (.23ضمن مجلة الشريعة، العدد: )
بحـــث  انع ثثثا  اإلمامثثة عثثثن طريثثثق أهثثثل الحثثثل والع ثثث ؛ي؛ أحمــد حســـن حسن   .318

منشــور ضــمن مجلــة جامعــة المدينــة العالميــة لعلــوم القضــاء والسياســة 
(، يمكــــــــــــــــن تحميلــــــــــــــــه مــــــــــــــــن  الــــــــــــــــرابط: 12الشــــــــــــــــرعية، العــــــــــــــــدد: )

http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/12345
6789/13539 

قثراءة  ث  الموا  ثات  –م اصث  الشثريعة وأهث اف األمثة  ؛حنفـيحسن  حنف   .319
بحـــــث منشـــــور ضـــــمن مجلـــــة المســـــلم المعاصـــــر العـــــدد: ، -للشثثثثثاطي 

(193.) 
بحـث منشـور ، الحرية    اإلسالم، أصالتها وأصولها ؛أحمد الريسـوني الريسون   .321

 (.32-31ضمن مجلة إسالمية المعرفة، العدد: )
بحــث ، م صثث  حفثثظ الييئثثة وأثثثره  ثث  عمليثثة االسثثتخالف ؛فريــدة زوزو زوزو  .321

(، منشــــور علــــى 43منشـــور ضــــمن مجلــــة إســــالمية المعرفــــة، العــــدد: )
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 

ticle_rehttp://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_ar
ad.asp?articleID=295. 

بحـــث ، التثثث رج  ثثث  تطييثثثق الشثثثريعة، المفهثثثوم والرؤيثثثة ؛أحمـــد ســـالم سالم  .322
ألحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــــــالم، منشــــــــــــــــــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 

http://www.dorar.net/art/1215 

http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/90101-2010-07-31-070811.html
http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/90101-2010-07-31-070811.html
http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/13539
http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/13539
http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?articleID=295
http://www.eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_article_read.asp?articleID=295
http://www.dorar.net/art/1215
http://www.dorar.net/art/1215
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بحــث ، م اصثث  الشثثرع  ثث  االسثثتثمار، عثثرض وتحليثثل ؛قطــب ســانو سانو  .323
 .(193منشور ضمن مجلة المسلم المعاصر، العدد: )

، وظثائف ال ولثة،  راسثة  ث  الفكثر العربث  اإلسثالم  ؛سعدي سـليمان سليمان  .324
بحــث منشــور ضــمن مجلــة مــدارك، العــددان: الخــامس والســادس، علــى 

 .http://www.madarik.net/mag5and6/12.htmالرابط: 
الحثاكم المسثتي   ث  الفكثر السياسث   ؛إسماعيل علي عبد هللا السهيلي السهيل   .325

وهي رسالة علمية غير  ، راسة    وسائل منع االستي ا  -اإلسالم  
منشــــورة مقدمــــة لقســــم العلــــوم السياســــية بكليــــة التجــــارة واالقتصــــاد، فــــي 

 حاز بها صاحبها درجة الماجستير.جامعة صنعاء باليمن، 
اسثت الالت أصثولية  ث  إثبثات جثواز اإلضثربات ؛ عبد الـرزاق الشـايجي الشايج   .326

بحــــــــــــــــــــــــث منشــــــــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــرابط: ، واالعتصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثامات
http://www.islammemo.cc/2002/06/24/4755.html. 

وسثثثائل الرقابثثثة اليرلمانيثثثة علثثثى أعمثثثال السثثثلطة  ؛فيصـــل شـــنطاوي  شنطاوي   .327
بحث منشور ضمن مجلة جامعـة النجـاح لألبحـاث، المجلـد: ، التنفيذية

(25.) 
ــــؤي صــــافي صا    .328 ال ولثثثثة اإلسثثثثالمية يثثثثين اإلطثثثثالق الميثثثث ئ  والت ييثثثث   ؛ل

ـــــــاب: الحركـــــــات اإلســـــــالمية ، النمثثثثثثثوذج  بحـــــــث منشـــــــور ضـــــــمن كت
، الصـــــادر عـــــن مركـــــز الفكـــــر والممارســـــةدراســـــات فـــــي والديمقراطيـــــة، 

 م.1111 سنة النشر: -األولى  دراسات الوحدة العربية، الطبعة:
بحـث منشـور علـى ، األسس المعر يثة للنظثام اإلسثالم  ؛نصر عارف عارف  .329

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse

/aarabic/arabic_articles/Arabic_State/Epestim.  
 ثث  الثثنظم العربيثثة  األبعثثا  ال وليثثة لالسثثتي ا  السياسثث ؛ نصــر عــارف عارف  .331

ــــــرابط: ، ج ليثثثثثثة الثثثثثث اخل  والخثثثثثثارج ــــــى ال  بحــــــث منشــــــور عل
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&

mlf=interpage&sid=10644 
ييثثان غيثثر المسثثلمين لثث ينهم  ثث  مجتمثثع المسثثلمين  ؛وصــفي عاشــور عاشور  .331

http://www.madarik.net/mag5and6/12.htm
http://www.islammemo.cc/2002/06/24/4755.html
http://www.islammemo.cc/2002/06/24/4755.html
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_articles/Arabic_State/Epestim
http://www.arabphilosophers.com/Arabic/adiscourse/aarabic/arabic_articles/Arabic_State/Epestim
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://arabrenewal.info/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9/11267-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=10644
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بحـــث منشـــور ضـــمن مجلـــة المســـلم المعاصـــر،  ،يثثثين الجثثثواز والمنثثثع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 143العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال (، عل

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_
k2&view=item&id=772:bayan 

، مشثثروع تج يثث  علمثث  لمبحثثث م اصثث  الشثثريعة ؛طــه عبــد الــرحمن عي  الرحمن  .332
  (.193المعاصر، العدد: ) بحث منشور ضمن مجلة المسلم 

بحـث منشـور ضـمن ، نحو تفعيل م اص  الشثريعة ؛جمال الدين عطية عطية  .333
 (.193مجلة المسلم المعاصر، العدد: )

 ميثثث أ المشثثثثروعية  ثثث  ال ثثثثانون اإل اري  ؛فـــادي نعـــيم جميـــل عالونــــة  عالونة  .334
رســالة علميــة مقدمــة لقســم القــانون بكليــة الدراســات ، وضثثمانات تح ي ثثه

ــــــي جامعــــــة النجــــــاح بفلســــــطين، حــــــاز بهــــــا صــــــاحبها درجــــــة  ــــــا ف العلي
 الماجستير.

بحــث ، مسثثألة الحريثثة  ثث  النظثثام السياسثث  اإلسثثالم  ؛رحيــل غرابيــة غرايية  .335
 (.32-31منشور ضمن مجلة إسالمية المعرفة، العدد: )

بحـث منشـور ضـمن ، اإلرهثاب، األي يولوجيثة والسثلطة ؛فضل فـرج هللا  رج هللا  .336
ــــــــــــــــــــــرابط:  ــــــــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــــــــث، عل ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــدارك، العــــــــــــــــــــــدد: الثال مجل

http://www.madarik.net/mag3/9.htm.  
الموقثثف الع ثث ي مثثن تعليثثل األحكثثام الشثثرعية عنثث   ؛ســليمان القــراري  ال راري   .337

ـــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــرابط: ، الظاهريثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة بحـــــــــــــــــــــــــــث منشـــــــــــــــــــــــــــور عل
-86-http://islamtoday.net/bohooth/artshow

115397.htm 
ال واعث  األصثولية والف هيثة وعالقتهثا بم اصث   ؛عبد الرحمن الكيالنـي الكيالن   .338

بحـــث منشـــور ضـــمن كتـــاب: مقاصـــد الشـــريعة اإلســـالمية، ، الشثثثريعة
دراســــات فــــي قضــــايا المــــنهج ومجــــاالت التطبيق،الصــــادر عــــن مركــــز 

 دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية.
بحث منشور ضمن مجلة ، نظرات حول التع   والوح ة ؛محمد محفوظ محفوظ  .339

 (.22ثقافتنا للبحوث والدراسات العدد: )
الحريثثثثثة السياسثثثثثية مفهومهثثثثثا ،أسسثثثثثها، حثثثثث و ها  ؛مشـــــحن محمـــــد محم   .341

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=772:bayan
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=772:bayan
http://www.madarik.net/mag3/9.htm
http://www.madarik.net/mag3/9.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-115397.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-115397.htm
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بحـــث منشـــور ضـــمن مجلـــة مـــدارك العـــدد: الســـابع، علـــى ، ومعوقاتهثثثا
 .http://www.madarik.net/mag7/4.htmالرابط: 

العالقات ال ولية    اإلسالم، نحثو تأصثيل مثن منظثور  ؛نادية محمود محمو   .341
بحـث منشــور ضــمن مجلـة المســلم المعاصــر، العــدد:  ،الف ثثه الحضثثاري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 133-134) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال (، عل
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_

k2&view=item&id=665:el3elakat 
الفسثثثثا  اإل اري وعالجثثثثه  ثثثث  الف ثثثثه ؛ محمــــود محمــــد عطيــــة معــــابرة معايرة  .342

رســـالة علميـــة ، م ارنثثثة بال ثثثانون اإل اري األر نثثث اإلسثثثالم ،  راسثثثة 
مقدمــة لقســم الفقــه وأصــوله بكليــة الدراســات العليــا فــي الجامعــة األردنيــة 

 باألردن، حاز بها صاحبها درجة الدكتوراة.
بحـث منشــور ، الشثثعيية  ث  ميثثزان الف ثه اإلسثثالم الرقابثة  ؛أوزد ميـر مير  .343

 ضمن مجلة دمشق، المجلد الثاني.
بحـــث منشـــور ضـــمن ، حريثثثة التفكيثثثر واالعت ثثثا ؛ عبـــد المجيـــد النجـــار النجار  .344

 (.32-31مجلة إسالمية المعرفة، العدد: )
التغييثثثر السياسثثث  يثثثين األسثثثئلة الغائبثثثة والواقثثثع  ؛بـــن نصـــر محمـــد ين نصرا  .345

 (.15منشور ضمن مجلة إسالمية المعرفة، العدد: )بحث ، الراهن
 الم االت والم اوالت والل اءات:

مقـال ، االستي ا  السياس  والرضا به أصل كل بالء؛ عبد الرحمن البر الير  .346
منشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

 ./http://www.alukah.net/culture/1035/49056الرابط:
منشـــور علـــى الـــرابط: مقـــال ، االسثثثتي ا  والفتثثثوى ؛ عبـــد الـــرحمن البـــر الير  .347

http://manaratweb.com/index.php?title، 
مقــال ، وتجلياتثثه  ثث  الواقثثع العربثث االسثثتي ا   ؛إســماعيل أبــو البنــدورة أيو الين ورة  .348

http://www.al-منشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط:  
moharer.net/moh286/abul_bandora286b.htm. 

، تثثأمالت  ثث  إشثثكالية المشثثروعية والشثثرعية ؛صـالح الــدين الجورشـي الجورش   .349
مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال منشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 

http://www.madarik.net/mag7/4.htm
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=665:el3elakat
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=665:el3elakat
http://www.alukah.net/culture/1035/49056/
http://manaratweb.com/index.php?title=
http://manaratweb.com/index.php?title=
http://www.al-moharer.net/moh286/abul_bandora286b.htm
http://www.al-moharer.net/moh286/abul_bandora286b.htm
http://www.al-moharer.net/moh286/abul_bandora286b.htm
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http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=535 
 تطييثثق ومسثثألة الثثثورة مابعثث   ول ؛العــودة وســلمان ،أحمــد الريســوني  الريسون   .351

ـــرابط: ، الشثثثريعة ـــى ال ـــة بينهمـــا منشـــورة عل  http://nama-مداول
center.com/DeliberDatials.aspx?id=9. 

 ألهثثل أم للشثثعوب هثثو هثثل الثث ور، ؛العــودة وســلمان ،أحمــد الريســوني الريسون    .351
ــة بينهمــا منشــورة علــى الــرابط:  ،والع ثث ؟ الحثثل http://nama-مداول

center.com/DeliberDatials.aspx?id=10. 
مقــال منشــور ، االسثثتي ا  السياسثث  ،الســلمي بــن صــمايل عبــد الــرحيم السلم   .352

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 
http://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=836&c

t=3&ax=3. 
، الشرعية والمشروعية  ث  التجربثة العربيثة اإلسثالمية ؛رضوان السـيد السي   .353

 .http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=532مقال 
مقــال منشــور علــى  السثثلطات العامثثة  ثث  اإلسثثالم؛ ؛عثمــان ضــميرية ضميرية  .354

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 
http://www.muslimworldleague.org/paper/1805/articl

es/page6.htm. 
 ثث  اليثث ء كانثثت األمثثة: يثثين قوميثثة الغثثرب وأمثثة  ؛هبــة عبــد الــرءوف عي  الرءوف  .355

ـــــــــرابط:  ،اإلسثثثثثثثثثالم ـــــــــى ال ـــــــــال منشـــــــــور عل http://www.heba-مق
ezzat.com/2000/09/25/. 

مقـال منشـور علـى ، االستي ا ، م اربة    المعنثى والمينثى ؛نبيل علي عل   .356
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط:
http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/5518. 

بحـث  ،وثي ثة الم ينثة المنثورة، ال سثتور اإلنسثان  األول ؛السيد عمر عمر   .357
منشـور علـى الشــبكة اإللكترونيـة، بـدون ذكــر الناشـر أو رقـم الطبعــة أو 
ســــــــــــــــــنة النشــــــــــــــــــر، يمكــــــــــــــــــن تحميلــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــالل الــــــــــــــــــرابط: 

www.epistemeg.com/pix/pdf_210.pdf.  
مقـــال منشـــور علـــى الـــرابط:  الوسثثثطية السياسثثثية؛ ؛محمـــد ســـليم العـــوا العوا  .358
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http://www.heba-ezzat.com/2000/09/25/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%85/
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http://www.heba-ezzat.com/2000/09/25/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%85/
http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/5518
http://minbaralhurriyya.org/index.php/archives/5518
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http://96.0.101.207/ConferenceDetails.aspx?Confer
enceID=15 

الع الثثة االجتماعيثثة: مثثن شثثعار مثثيهم إلثثى مفهثثوم  ؛إبــراهيم العيســوي  العيسوي   .359
 e462-4bad65-4920-منشــــور علــــى الــــرابط:مقــــال ، مثثثث قق

7f7945cbbcab-ae1b. 
لقــــاء معــــه علــــى قنــــاة ، الحريثثثثة وم اومثثثثة االسثثثثتي ا  ؛راشــــد الغنوشــــي الغنوش   .361

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة، منشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة عل الجزي
http://www.aljazeera.net/programs/pages/54c14cb6

34a683b3471f-9244-4f64-e849- 
مقال منشـور علـى ، مبا   الحكم والسلطة    اإلسالم؛ راشد الغنوشي الغنوش   .361

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط: 
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2321A1

0AFEDD939FF7-90A3-4D7B-5CA8-6C 
مقـال منشـور ، ال ولة والمجتمع    التجربة اإلسثالمية ؛محمد محفـوظ محفوظ  .362
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 :الموضوعات:  هرس خامساً 
 

 رقم الصفحة الموضوع
 ب البسملة
 ت تصدير
 ث اإلهداء

 ج الشكر والتقدير
 خ م  مة البحث

 ذ مشكلة البحث أواًل:
 ذ فرضيات البحث ثانيًا:

 ر أهمية البحث ثالثًا:
 ز مسوغات اختيار البحث رابعًا:

 ز أهداف البحث خامسًا:
 س منهج البحث سا سًا:
 ش الدراسات السابقة سابعًا:

 ع خطة البحث ثامنًا:
 1 األول: التعريف بالسلطة التنفيذية ومشروعيتها وت يي هاالفصل 

 2 التعريف بالسلطة التنفيذية ومشروعيتها المبحث األول:
 15 التعريف بتقييد السلطة التنفيذية في التشريع اإلسالمي المبحث الثان :

 11 الفصل الثان : مي أ ت يي  السلطة التنفيذية    التشريع اإلسالم 
 29 مبدأ تقييد السلطة التنفيذية في التشريع اإلسالمي األول:المبحث 

 41 أهمية ومسوغات وآثار تقييد السلطة التنفيذية المبحث الثان :
 59 الفصل الثالث: أسس  ت يي  السلطة التنفيذية    التشريع اإلسالم 

 51 الفصل بين السلطات ورقابة بعضها على بعض المبحث األول:
 32 ترسيخ الحرية والشورى ومحاربة االستبداد الثان :المبحث 

 32 ترسيخ العدالة والمساواة ومحاربة الفساد المبحث الثالث:
 13 الفصل الرابع:  وسائل وضمانات ت يي  السلطة التنفيذية     التشريع اإلسالم 

 13 وسائل تقييد السلطة التنفيذية في التشريع اإلسالمي المبحث األول:
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 149 ضمانات تقييد السلطة التنفيذية في التشريع اإلسالمي المبحث الثان :
 129 الخاتمة

 129 أهم النتائج  أواًل:
 122 أهم التوصيات ثانيًا:

 123 الملخص
 124 الفهارس العامة

 125 فهرس اآليات أواًل:
 131 فهرس األحاديث ثانيًا:
 133 قواعدفهرس ال ثالثًا:

 132 المصادر والمراجعفهرس  رابعًا:
 222 فهرس الموضوعات خامسًا:

 
 


