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   تحقیق األمن الفكرييأثر أحكام السیاسة الشرعیة ف
  .مصطفى محمد عزب موسى

  . مصر، دمنهور، جامعة األزهر  ، نكلیة الشریعة والقانو، قسم الفقه 

  mm.azab325@gmail.com  :البرید االلكتروني
  

 ا :  
  

املطروحة اآلن بقوة لـيس فقـط هذا البحث متعلق بمسألة مهمة من املسائل 

عىل املستوى املحيل بل عىل املستوى الدويل؛ وهي مسألة حتقيق األمن 

الفكري وأثره عىل الفرد واألمة؛ وذلك ملا بات العامل كلـه يعـاين مـن خطـر 

أصحاب األفكار املنحرفة املتطرفة التي ليس هلـا أسـاس مـن عقـل سـليم، 

 اإلنسانية التي فطـر اهللا اخللـق عليهـا، وال رشع قويم، وال تتامشى مع الفطرة

وهيدف هذا البحث إىل بيان أن عالج هـذه الظـاهرة التـي هتـدد العـامل اليـوم 

ــان عالقــة تطبيــق - أيــضا–موجــود يف الــرشيعة اإلســالمية، وهيــدف   إىل بي

األحكام املتعلقة بالسياسة الرشعية عىل حتقيق األمـن الفكـري، وذلـك مـن 

حكام السياسة الرشعية وبيان أثر كـل جزئيـة منهـا خالل استعراض جزئيات أ

يف حتقيق األمن الفكري وهيدف البحث كذلك إىل بيـان صـالحية الـرشيعة 

ــشكالت  ــضالت وامل ــع املع ــل مجي ــان وأن ح ــان ومك ــل زم ــالمية لك اإلس

 .والظواهر يف مقاصد وأحكام ووسائل هذه الرشيعة الغراء  

فــيام يتعلــق باســتقراء لتحلــييل ااالســتقرائي وقــد اســتعمل الباحــث املــنهج  

أحكام السياسة الرشعية املتعلقة باإلمامة العظمى والقـضاء وسياسـة الدولـة 

ثــم املــنهج التحلــييل مــن خــالل بيــان أثــر هــذه األحكــام يف حتقيــق األمــن 

 .الفكري



 

)٩١٠( ا ا أ ي أا ا   
  

ــائج لعــل أمههــا  بكــل اإلســالمية الــرشيعة أن:وتوصــل الباحــث إىل عــدة نت

 وحتقيـق وسـالمته أمنـه عـىل واحلفـاظ البرش إسعاد أسباب متتلك أحكامها

 هلـا العظمـى باإلمامـة املتعلقة األحكام أنو. الرفاهية من املرجو املستوى

 حتقيـق يف القـضاء أمهيـة مـدى و.الفكـري األمـن حتقيق يف املبارش أثرها

 األمـن وأن .الفكـري االنحـراف مـن املجتمـع أفـراد ومحايـة الفكري األمن

 عىل احلياة تستقيم ال بدونه دنيوية ورضورة رشعي مطلب بمقوماته الفكري

 واهللا أعلم.واالستقرار األمن شيوع يضمن الذي الصحيح الوجه

 ت اا:  
 

 .املجتمع، الفرد، الرشيعة اإلسالمية ، األمن الفكري ، السياسة الرشعية   
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Abstract: 

 This research is related to an important issue that is now 

strongly discussed not only at the local level, but also at the 

international level. It is the question of achieving intellectual 

security and its impact on the individual and the nation. This is 

why the whole world is suffering from the danger of those 

deviant ideologies, And is not a valid law, and is not in line with 

the human instinct that God broke the creation, and this research 

aims to show that the treatment of this phenomenon that 

threatens the world today exists in Islamic law, It also aims to 

explain the relationship between the implementation of the 

provisions of the Shariah policy and the achievement of 

intellectual security by reviewing the elements of the provisions 

of the Shariah policy and indicating the impact of each part on 

achieving intellectual security. The purpose of the research is to 

clarify the validity of Islamic law for all times and places, And 

the phenomena in the purposes and provisions and means of this 

shariah glue. 

  The researcher used an inductive analytical approach with 

regard to extrapolating the legal policy provisions related to 

signature, judiciary, and study, the analytical method, showing 

the effect of these provisions on achieving intellectual security. 



 

)٩١٢( ا ا أ ي أا ا   
  

  The researcher reached several conclusions, perhaps the most 

important of them: that Islamic law, with all its provisions, 

possesses the reasons for human happiness, preservation of their 

security and safety, and achieving the desired level of well-being. 

And that the provisions relating to the great imamate have a 

direct impact on achieving intellectual security. And the extent of 

the importance of the judiciary in achieving intellectual security 

and protecting members of society from intellectual deviation. 

And that intellectual security with its constituents is a legitimate 

demand and a worldly necessity, without which life does not 

work properly, which guarantees the prevalence of security and 

stability. God knows 
 

Keywords: Sharia politics, intellectual security, Islamic law, 

the individual,  the society. 

 

 



  

)٩١٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  

ا  
ّإن احلمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفـسنا، 

ُمن هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا  ُ

ًوحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ّ:،ّأما بعد:  

ه لغايات ومقاصد أراد فإنه من املقرر رشعا أن الشارع احلكيم رشع أحكام

حتقيقها من خـالل هـذه األحكـام؛ ألنـه سـبحانه مل يـرشع أحكامـه عبثـا ومل 

 ومـن مقاصـد الـشارع التـي ال -تعـاىل اهللا عـن ذلـك –يكلف عبـاده ال لغايـة 

ًختفى عىل ذي بصرية حتقيق األمن للمكلفني بشتى أنواعـه سـواء أكـان أمنـا 

ًسياسيا أم اقتصاديا أم عـسكريا أم فك ً ًريـا، ويعـد األخـري مـن أخطـر مـا تواجـه ً

 .األمة يف حارضها؛ إذ إن الفكر يشكل حمور حترك األفراد واجلامعات

 فإذا استقامت األفكار عىل اجلادة الصحيحة جـاءت خمرجـات األمـة كلهـا 

سائرة يف الطريق الصحيح للتقـدم واالزدهـار والرقـي، وإن جـاءت أفكارهـا 

ويم فإنه وال شك تتـدخل األمـة يف ظلـامت وما تعتنق ليست عىل املنهج الق

هبذا اجلانـب  –حفظها اهللا –بعضها فوق بعض؛ لذا عنت الرشيعة اإلسالمية 

ــة  ــراد األم ــد أف ــر عن ــشكيل الفك ــصحيح لت ــق ال ــمت الطري ــة، ورس ــام عناي أي

اإلسالمية، وال تصلح األمة، بل ال صالح للدنيا كلهـا إال باتبـاع هـذا املـنهج 

، ومن أهـم مـا عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا  ومن أ:-تعاىل–قال 

يؤثر يف حتقيق األمن الفكري األحكام املتعلقة بالسياسة الـرشعية املتمثلـة 

يف األحكام املتعلقة باإلمام األعظم والواليات والشورى والقضاء، وسوف 



 

)٩١٤( ا ا أ ي أا ا   
  

 عىل أثر األحكام املتعلقة بالـسياسة -ألقي الضوء يف هذا البحث إن شاء اهللا

 .عية يف محاية األمن الفكريالرش

أو :اف اأ :-  

بيان العالقة بني أحكام السياسة الرشعية واألمن الفكري :أو . 

م: بيان أثر تطبيق هذه األحكام يف تعزيز األمن الفكري . 

م :ا أ :-  

  -: أ ا  ة أر 

 مل ولن تنفصل عن واقع - فظها اهللاح– بيان أن الرشيعة اإلسالمية :اول

 احلياة املعاش، وأن أحكامها 

 . صاحلة لكل زمان ومكان 

مبيان أن احلل هلذه الفتنة التي أطلت برأسها كامن يف تطبيق أحكام :ا 

 الرشيعة اإلسالمية يف جانب 

 .من جوانب احلياة 

من الفكري  تعلقه بأحد أخطر ما تواجه األمة يف حارضها وهو  األ:ا

الذي يمنع من االنحراف الفكري الذي خيم بظالله بعض أفراد املجتمع 

 .اإلسالمي 

  :ا  :-  

 ا  ا  ا ا  ز:-  
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 .ما هي أحكام السياسة الرشعية التي حتقق األمن الفكري ؟ : اول

مياسة الرشعية واألمن الفكري ؟ما هي العالقة بني تطبيق أحكام الس: ا. 

را :ا  :-  

يتبع الباحث يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحلييل، حيث يقوم 

باستقراء أحكام السياسة الرشعية ثم يقوم  بتحليل العالقة بني تطبيق هذه 

 .األحكام وبني حتقيق ومحاية األمن الفكري  

 :ت اراا :-  

 خالل التتبع ملا كتب يف موضوع األمن الفكري وجدت أن كل ما يف من

هذا الشأن قد تعلق بحقيقة األمن الفكري ووسائله ومل أجد فيام كتب ما 

 .يتعلق بالسياسة الرشعية وأثرها يف حتقيق األمن الفكري

د :ا  اءاتإ :-  

اءات اا و ا ا  أ :  

أمجع املادة العلمية من مراجعها، ومصادرها األصيلة، ثم وزعتها عىل :أو 

 .مباحث ومطالب

ًم:أعرف بالقضايا املتعلقة بالبحث يف اللغة واالصطالح . 

ً:أعزو اآليات القرآنية إىل سورها مع بيان رقمها . 

ًأخرج األحاديث النبوية الرشيفة الواردة يف البحث:را . 

ً: أعلق عىل املسائل العلمية حسب ما يقتضيه املقام. 



 

)٩١٦( ا ا أ ي أا ا   
  

ًد:أوثق النقول واألقوال من مصادرها املعتمدة . 

ً:أعرف باملصطلحات العلمية تعريفا موجزا ً ً. 

ً:ألتزم بعالمات الرتقيم، وضبطت ما حيتاج إىل ضبط . 

 :ا :  

 .أربعة مباحث، وخامتةمقدمة، ومتهيد، و: ينقسم هذا البحث إىل

ــىل:ا ــشتمل ع ــشكلته، :  وت ــه، وم ــث، وأمهيت ــداف البح ــديم، وأه تق

 . ومنهجيته، وخطته

 -: وأما التمهيد ففي بيان مفردات عنوان البحث، ويشتمل عىل مطلبني

  . ا  ا ا و  : ا اول

 .تعريف السياسة الرشعية: الفرع األول

 .املقصود بأحكام السياسة الرشعية وعالقتها بالفقه اإلسالمي: الفرع الثاين

ما ي: اا ا  ن .  

 .تعريف األمن الفكري باملعنى اإلضايف: الفرع األول

 .تعريف األمن الفكري باملعنى اللقبي: الفرع الثاين

وأه  ) ر او)ا ا  ا: ا اول
   ا اي 

 ).رئاسة الدولة(تعريف اإلمامة العظمى: املطلب األول

يف الـــرشيعة ) رئاســـة الدولـــة(أمهيـــة اإلمامـــة العظمـــى : املطلـــب الثـــاين

 .اإلسالمية

 .طاعة ويل األمر يف املعروف: املطلب الثالث

يف حتقيـق األمـن ) لدولةرئاسة ا(أثر أحكام اإلمامة العظمى: املطلب الرابع

 .الفكري
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  امي: اا ا   رى وأا  

 .تعريف الشورى: املطلب األول

 .األدلة عىل مرشوعية الشورى: املطلب الثاين

 .أمهية الشورى يف الرشيعة اإلسالمية: املطلب الثالث

 .يةتطبيقات مبدأ الشورى يف فقه السياسة الرشع: املطلب الرابع

 أثر الشورى يف حتقيق األمن الفكري: املطلب اخلامس

ا ه : اة وأا  يا ا .  

 .تعريف القضاء لغة واصطالحا: املطلب األول

 حكم تنصيب القضاة: املطلب الثاين

  أمهية القضاء يف الدولة واملجتمع: املطلب الثالث

 .قضاة يف حتقيق األمن الفكريأثر تنصيب ال: املطلب الرابع

 نزاهة القضاء وأثره يف حتقيق األمن الفكري: املطلب اخلامس

 .االستقالل يف القضاء وأثره يف حتقيق األمن الفكري: املطلب السادس

اا ي: اا ا   هوأ ا  لا.  

 تعريف العدل لغة واصطالحا: املطلب األول

 .األدلة الرشعية عىل وجوب العدل بني الرعية: لثايناملطلب ا

 .أثر حتقق العدل بني الرعية يف تعزيز األمن الفكري: املطلب الثالث

وفيها أهم النتائج:ا . 

رس اا.  



 

)٩١٨( ا ا أ ي أا ا   
  

  ا اول

  و ا ا  ا   

 عن معنـى الـسياسة الـرشعية جيدر بنا يف هذا املطلب أن نتطرق إىل الكالم

حتى نتمكن من الوصول إىل املفهوم الصحيح للسياسة الرشعية ومـا يتعلـق 

  -: هبا، وذلك من خالل هذا املطلب عرب الفرعني اآلتيني

  اع اول
ا ا    

أو : ا :ًمـن سـاس األمـر سياسـة": ً السياسة يف اللغة ِ
َ ِقـام بـه،: ََ ِ َ َ 

َّورجل ساس من قوم ساسة وسـواس ْ ْ ٌ ُ َُ َ َ َ
ٍ ٍِ َ ُوسوسـه القـوم... ٌ َ ُجعلـوه يـسوسه أي : ََّ ُ َ َ َ

  .)١( "يقوم بتدبري أمورهم ويصلح شؤوهنم

ن: وا ة  :  
هي استصالح اخللق بإرشـادهم إىل الطريـق املنجـى يف العاجـل ": اول  

 .)٢( "واآلجل، وتدبري أمورهم

  مي فعــل يشء مــن احلــاكم ملــصلحة يراهــا، وإن مل يــرد بــذلك هــ": ا

 .)٣( "الفعل دليل جزئي

                                                        
 -١٣/٩٢هتذيب اللغة ملحمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منـصور : ينظر) ١(

األوىل سـنة .  ط-بـريوت –دار إحيـاء الـرتاث العـريب .  ط-حممد عـوض مرعـب: ت

الثالثـة سـنة .  ط-بـريوت –دار صادر .  ط-٦/١٠٨م، لسان العرب البن منظور ٢٠٠١

 .ـهـ١٤١٤

 املصطلحات والفروق اللغوية ألبى البقاء احلنفي أيوب الكليات معجم يف: ينظر) ٢(

 .بريوت – مؤسسة الرسالة -عدنان درويش :  ت-٥١٠بن موسى الكفوي، صـ

الـسياسة الـرشعية يف الـشئون الدسـتورية واخلارجيـة واملاليـة للـشيخ عبـد : ينظر) ٣(

 . م١٩٨٨ -ـهـ١٤٠٨سنة .  ط-دار القلم.  ط-٦الوهاب خالف صـ



  

)٩١٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ّالقيام عىل اليشء والتعهـد : السياسة"ابن امللقن وىف هذا املعنى يأيت قول 

 .)١("له بام يصلحه

ما كان من األفعـال بحيـث يكـون النـاس معـه أقـرب ": بأهنا:   وعرفت أيضا

 .)٢("عد عن الفساد إىل الصالح وأب

م :ا : 

ا  فالــشني والــراء :  تــأتى كلمــة الــرشعة والــرشيعة بمعنــى واحــد:أو

 والعني أصل واحد، وهو يشء 

، واشـتق مـن )املـاء(يفتح يف امتداد يكون فيه، والرشيعة هـي مـورد الـشاربة 

 .)٣(ذلك الرشعة يف الدين والرشيعة 

املواضع التي ينحدر إىل املاء منهـا، : اع، واملرشعةكام أن الرشيعة، والرش

ًثــم ســميت األحكــام رشيعــة تــشبيها بــرشيعة املــاء التــي ينهــل منهــا النــاس  ّ ُ

                                                        

التوضيح لرشح اجلامع الصحيح البن امللقن رساج الدين أبو حفص عمـر : ينظر)  ١(

دار .  ط-١٩/٦٠٩دار الفالح للبحث العلمي وحتقيـق الـرتاث : بن أمحد الشافعي ت

 .م٢٠٠٨-ـهـ١٤٢٩األوىل سنة .  ط-النوادر، دمشق 

إعالم املوقعني عن رب العاملني ملحمد بن أيب بكر بـن أيـوب بـن سـعد : ينظر) ٢  (

دار .  ط-حممــد عبــد الــسالم إبــراهيم:  ت-٤/٢٨٣ الــدين ابــن قــيم اجلوزيــة شــمس

 .م١٩٩١ -ـ هـ١٤١١األوىل سنة .  ط-بريوت –الكتب العلمية 

معجم مقاييس اللغة ألمحـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو : ينظر)  ٣ (

.  ط-ردار الفكــ.  ط-عبـد الــسالم حممـد هـارون:  ت- مـادة ش ر ع٣/٢٦٢احلـسني 

 .م١٩٧٩ -ـ هـ١٣٩٩سنة 



 

)٩٢٠( ا ا أ ي أا ا   
  

ّويرتوون، وكأن الدين منهل يقصده الناس لريتـووا منـه، وهبـا سـمي مـا رشع 

 .)١( اهللا للعباد رشيعة من الصوم والصالة واحلج والنكاح وغريه

ا  مح: 

شاع إطالق لفـظ الـرشيعة عـىل مـا رشعـه اهللا مـن أحكـام عمليـة، فهـي هبـذا 

األحكـام العمليـة التـي : اإلطالق تكون مرادفة للفظ فقه، كـذاك عرفـت بأهنـا

 .)٢( ختتلف باختالف الرسل

ًما جاء من أحكام تكليفية جيـب العمـل هبـا أمـرا ": ّوعرفها الشيخ أبو زهرة ٍ

ًوهنيا وندبا وإباحة ً")٣(. 

   رة ا ن ا لا تدبري شئون الدولـة اإلسـالمية : و

التي من شأهنا أن تتغري، وتتبدل بـام فيـه  أو التي مل يرد بحكمها نص رصيح،

 .)٤(مصلحة األمة، ويتفق مع أحكام الرشيعة، وأصوهلا العامة 

  

                                                        

املحكــم واملحــيط األعظــم ألبــى احلــسن عــيل بــن إســامعيل بــن ســيده : ينظــر)  ١ (

 –دار الكتـب العلميـة .  ط-عبـد احلميـد هنـداوي:  ت-ماردة ش ر ع١/٣٦٩املريس 

 .م٢٠٠٠-ـهـ١٤٢١األوىل سنة .  ط-بريوت 

رشكـة مكتبـة .  ط-٦/١٣٠تفسري املراغي ألمحد بن مـصطفى املراغـي : ينظر)  ٢ (

 .م١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥األوىل سنة .  ط-ومطبعة مصطفى البابى احللبي وأوالده بمرص

زهرة التفاسري ملحمد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة : ينظر )٣ (

 .دار الفكر العريب. ط –٤/٢٢٢٧

 .زيامالي.  اجلامعة اإلسالمية العاملية-١٠السياسة الرشعية ص : ينظر )٤ (



  

)٩٢١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 مع اا  
 و ا ا  دا ا   

  

  من خالل الدراسة والبحث يظهر وبكل جالء أن املقصود بأحكام الـسياسة 

الرشعية هي تلك األحكام املتعلقة بوضـع النظـام لـسري الدولـة ومؤسـساهتا 

احلاكمـة بدايـة مــن اإلمامـة العظمـى ورشوطهــا الواجـب توافرهـا يف اإلمــام 

نــصب وال حيــدث مــا ، ووجــوب تنــصيبه بحيــث ال خيــل هــذا امل)١(األعظــم

يسمى يف علم السياسة بالفراغ السيايس الذي له خطره الكبري عىل الدول، بل 

ـــات  ـــن اخلالف ـــحيق م ـــاع س ـــدخلها يف ق ـــتقرارها وي ـــا واس ُيعـــصف بأمنه

ــرض  ــل األخ ــذي يأك ــسلح ال ــزاع امل ــصل إىل الن ــد ت ــي ق ــطرابات الت واالض

ــ ــروج علي ــة اخل ــم وحرم ــام األعظ ــة اإلم ــوب طاع ــذلك وج ــابس، وك ه، والي

 .وكذلك بيان واجبات اإلمام األعظم نحو رعيته

  وكذلك تتعلق أحكام السياسة الرشعية بالوالة ورشوطهم وواجباهتم سواء 

مقيـدة بوظيفـة  أو أكانت من باب الوالية مطلقة كانت واليتهم يف قطـر معـني

خاصــة، والقــضاة ومــا جيــب أن يتــوفر فــيهم مــن رشوط، وكــذلك الواجــب 

 .امللقى عىل عاتقهم

 فـإن اهللا جلـت قدرتـه نـدب لألمـة زعـيام خلـف بـه النبـوة، ": قال املاوردي

وحــاط بــه امللــة، وفــوض إليــه الــسياسة؛ ليــصدر التــدبري عــن ديــن مــرشوع، 

وجتتمع الكلمة عىل رأي متبوع، فكانت اإلمامة أصال عليه اسـتقرت قواعـد 

 وصـدرت امللة، وانتظمت به مصالح األمة حتى استثبتت هبا األمـور العامـة،

                                                        

 .ماليزيا.  اجلامعة اإلسالمية العاملية-١٠السياسة الرشعية ص : ينظر )١ (



 

)٩٢٢( ا ا أ ي أا ا   
  

عنها الواليات اخلاصة، فلزم تقديم حكمها عىل كل حكم سلطاين، ووجب 

ذكر ما اختص بنظرها عىل كل نظر ديني؛ لرتتيب أحكام الواليات عىل نـسق 

 .)١(.....متناسب األقسام، متشاكل األحكام

 وأ   أ ا ا  ا ز  ة 
  -: ت

اجلــواز  أو أهنــا عبــارة عــن أحكــام رشعيــة موســومة بــالوجوب: او  

 .، وهذه األحكام حمل دراستها يف الفقه اإلسالمي)املرشوعية(

مأهنا عبارة عن أحكام متعلقة بأفعال املكلفني كاألمة كلها يف تعيني : ا

الـبعض كاإلمــام األعظـم والــوالة  أو ،)اإلمـام األعظــم(وتنـصيب ويل األمــر 

 .اة، واألحكام املتعلقة بأفعال املكلفني موضوع علم الفقهوالقض

  قـام بدراسـة املـسائل املتعلقـة -رمحهم اهللا-أن كثريا من الفقهاء : ا 

بالــسياسة الــرشعية ضــمن مؤلفــاهتم يف الفقــه اإلســالمي يف أبــواب الواليــة 

 واألقضية والشهادات خاصة يف القـرون األوىل، وإن كـان هنـاك مـن الفقهـاء

من أفردها بالبحث والدراسة يف كتب مـستقلة، فقـد كـان ذلـك بعـد اسـتقرار 

ًالعلوم، وهذا يـدل عـىل أهنـا أساسـا مـن علـم الفقـه، ولـذا سـميت بالـسياسة 

 .الرشعية، وعلم الفقه هو علم دراسة األحكام الرشعية

  كام أنه يمكن القول بأن أحكام الـسياسة الـرشعية مـن الـرشيعة وليـست مـن 

ألهنا أحكام وقع عليها االتفاق، وقامت عليها األدلة الرشعية املتعددة الفقه؛ 

                                                        

األحكــام الــسلطانية أليب احلــسن عــيل بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب : ينظــر )١ (

 . القاهرة-دار احلديث : النارش- وما بعدها١٣البرصي البغدادي املاوردي ص 



  

)٩٢٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
خـالف، وهـذا ال جيعلهـا مـن الفقـه بـل مـن  أو ًبحيث مل تكن حمال جلـدال

 . الرشيعة

ًواحلق أنه مع صحة هذا القول فالفقه اإلسالمي ليس قارصا يف دراسته عـىل 

ل دراسـتها يف علـم  حمـ-أيـضا-املسائل اخلالفية، بـل املـسائل االتفاقيـة 

الفقه، وحتى التي انعقد عليها اإلمجـاع، كالـصالة والزكـاة والـصيام واحلـج 

 .وغري ذلك من األحكام التي انعقد عليها اإلمجاع

. إن مـرد أحكـام الـسياسة الـرشعية إىل علـم الفقـه:   وهذا كله جيعلني أقـول

 واهللا أعلم

 

  
  
  
  



 

)٩٢٤( ا ا أ ي أا ا   
  ما ا 

   ن  ا اي
تكـوين  أو من املقـرر أن احلكـم عـىل الـيشء فـرع تـصوره، فـال يمكـن بنـاء

صورة ذهنية عن أي يشء إال بعـد اخلـروج بتعريـف لـه سـواء أكـان مـن بـاب 

احلد أم باب الرسم، وذلك لتمييزه عن عـام يمكـن أن يـشبهه فتـأيت الـصورة 

الذهنية للموضوع منضبطة وصحيحة، وهذا من املسلم الذي ال خيفى عـىل 

ذي لــب، مــن أجــل ذلــك ســوف يــدور الكــالم يف هــذا املطلــب مــن خــالل 

 -: الفرعني اآلتيني

 .تعريف األمن الفكري باملعنى اإلضايف: الفرع األول

 .تعريف األمن الفكري باملعنى اللقبي: الفرع الثاين

  اع اول
ا  يا ا   

أو :ا   
١- ا  :ن ة ا ا  ا   :-  

 فاألمن واألمانة يأتيان من جذر واحد يف اللغة، .ام و ام  : اول

َ أمن"وهو الفعل َ ، ومها متقاربان يف املعنى، فاألمن عبارة اطمئنان القلب "َ

ًواســتقرار الــنفس، وإن كــان بيــنهام فرقــا فهــو مــن ناحيــة أن أحــدمها وســيلة 



  

)٩٢٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ٌرجـل أمـان، إذا كـان :  والعرب تقول)١(. آلخر، فاألمانة وسيلة لتحقيق األمنل َّ ُ ٌ

ُولقد شهدت التاجر األمان مورودا رشابه: قال األعشى. ًأمينا ُ ًْ ُ َ َّ ََ ُ ِ َّ ُ". )٢( 

 ما ف : اا  .أو وهذا املعنى من باب بيـان الـيشء بـذكر ضـده 

احلياة، وقد ورد يف بيـان معنـى األمـن ًنقيضه، كتعريف املوت مثال بأنه عدم 

  .)٣(أنه ضد اخلوف 

ٌفالن أمنة، أي": قال الزخمرشي َ َ َّيأمن كل أحد ويثـق بـه، ويأمنـه النـاس وال : َ ُ ُ َ

ُاألمان واألمانة بمعنى، وقد أمنت فأنـا ":  وجاء يف اللسان)٤("خيافون غائلته ْ ِ َ

ضـد : ، واألمانـةواألمـن ضـد اخلـوف. ِأمن، وآمنت غريي من األمن واألمان

ٍوآمنهم من خوفويف التنزيل ... اخليانة ِ
ْ ْ ََ َْ َُ ")٥(. 

                                                        

. ط  – ١٤جربيــل البــصييل ص . د األمــن الفكــري املفهـوم واملرتكــزات : ينظـر) ١ (

 .جامعة امللك خالد

معجم مقـاييس اللغـة أليب احلـسني أمحـد بـن فـارس بـن زكريـا القزوينـي : ينظر) ٢ (

ـ هــ١٣٩٩ سنة -دار الفكر.  ط -عبدالسالم حممد هارون:  املحقق- ١/١٣٣الرازي 

 .م ١٩٧٩ -

يل بن محاد اجلوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أليب نرص إسامع: ينظر) ٣(

 –دار العلــم للماليــني . ط  –أمحــد عبــد الغفــور عطــار :  حتقيــق-١٥/٢٠٧الفــارايب 

 . م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ سنة -الرابعة .  ط -بريوت

أساس البالغة أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار اهللا : ينظر) ٤(

 - لبنـان–ب العلميـة، بـريوت دار الكتـ.  ط-حممد باسل عيون السود:  حتقيق-١/٣٥

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األوىل، . ط 

لسان العرب ملحمد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظـور : ينظر) ٥(

ـــصاري الرويفعـــى  ـــريوت –دار صـــادر .  ط -١٣/٢١ اإلفريقـــياألن ـــة . ط -ب  -الثالث

 .هـ١٤١٤



 

)٩٢٦( ا ا أ ي أا ا   
  

َّمــن خــالل مــا تقــدم مــن كــالم أهــل اللغــة يتــضح أن لألمــن يف لغــة العــرب  ِ َّ َّ

َّإطالقــات عــدة، ترجــع إىل ِّطمأنينــة الــنفس وزوال اخلــوف، والثقــة، وعــدم : ِ

 )١(عدم توقع مكروه يف الزمان اآليت : فاألمن. اخليانة

٢-ا ا    

ِهو جمموعة من التدابري والقوانني التي يتبعها اإلنسان لتحقيق احلامية لنفسه  ّ ٌ

ٍأي يشء ثمني خياف عليه أو ِعرضه أو ِوماله وممتلكاته ٍ
ّ )٢( 

تأمني الدولة من الـداخل، ودفـع التهديـد اخلـارجي عنهـا : وعرف كذلك بأنه

فر له استغالل أقىص طاقاته للنهوض والتقدم بام يكفل لشعبها حياة مستقرة تو

 .)٣(واالزدهار 

      م م   ا  و :      مي، واوا ِار اا

روا اا ،ووا د وا ةة اا ٤( .و( 

العقـدي، واجلنـائي، : مـنوهذا التعريف جامعا مانعا يشمل مجيـع أنـواع األ

والفكري، والعقيل، والعلمي، واالقتصادي، والبيئي، والزراعي، والعسكري، 

 .)٥(والسيايس، وغريها 

                                                        
. ط  – ١٦يــل البــصييل ص جرب. األمــن الفكــري املفهـوم واملرتكــزات د : ينظـر) ١ (

 .جامعة امللك خالد

  سناء الدويكات– تعريف األمن)٢(

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9
%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86  

 ) ١١ص (عديل حسن سعيد : األمن القومي العريب واسرتاتيجية حتقيقه، لواء ) ٣ (

. ط  – ١٦جربيــل البــصييل ص . فهـوم واملرتكــزات د األمــن الفكــري امل: ينظـر) ٤ (

 .جامعة امللك خالد

 .١٦األمن الفكري املفهوم واملرتكزات ص : ينظر) ٥ (



  

)٩٢٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 م :ا   
أو :  ا :  ِا ا ل . ا  با ة،   : وِا ُِا

 ِْ  يوا 

ُفكر، الفكروال. اسم، وهي قليلة ِْ
ُ ويـأيت بمعنـى . )١( ِإعامل اخلاطر يف الـيشء: َ

 .)٢( ليس يل يف هذا األمر فكر، أي ليس يل فيه حاجة: احلاجة يقال

 التفكر التأمل، واالسـم الفكـر ":قال ابن منظور.  ويأيت كذلك بمعنى التأمل

 والفكــر بالكــرس تــردد القلــب بــالنظر )٣(. والفكــرة، واملــصدر الفكــر، بــالفتح

: ويقـال.... نظر وروية : يل يف األمر فكر، أي: والتدبر لطلب املعاين، يقال

، )٤( ظنـا أو الفكر ترتيب أمور يف الذهن يتوصل هبا إىل مطلـوب يكـون علـام

ــتح ــرس ويف ــر بالك ــيشء: والفك ــر يف ال ــامل النظ ــل  )٥( إع ــامل العق ــر إع والفك

 )٦(حل مشكلة معينة  أو قرار أو للوصول إىل نتيجة

                                                        

  .٥/٦٥لسان العرب البن منظور ) ١( 

 .٢/٧٨٣الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : ينظر ) ٢( 

 .٥/٦٥لسان العرب : ينظر ) ٣ (

ريب الرشح الكبري ألمحد بن حممد بن عيل الفيومي املصباح املنري يف غ: ينظر ) ٤ (

 .املكتبة العلمية.  ط-٢/٤٧٩ثم احلموي، أبو العباس 

 ١/٤٥٨القاموس املحيط : ينظر ) ٥ (

 -٢/١٧٣٣أمحـد خمتـار عبداحلميـد . د  –معجم اللغة العربية املعارص : ينظر ) ٦ (

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، . ط -عامل الكتب. ط 



 

)٩٢٨( ا ا أ ي أا ا   
  

سبق يتبني أن التعريف اللغوي للفكر يربز منه معنى، وهو أن الفكر يكون مما 

فيام حيتاج إىل إمعان النظر والتأمل والتدقيق يف حمتواه، ال فيام اتضح وبان 

 .)١(من األمور 

م :ا ا:  

مقـدمات عقليـة  أو عرف الفكر اصطالحا بأنه إعـامل العقـل يف أمـور جزئيـة

 .ًنتيجة عامة تكون أساسا ملنطلق عميل أو م كيلللوصول إىل حك

ح ا:  

 ل اعبارة إدارته وتقليب األمر عـىل وجوهـه بواسـطة العقـل، وهـو : إ

جــنس يف التعريــف خيــرج األمــور العاطفيــة التــي تــتمكن منهــا العاطفــة دون 

إخضاعها آللة العقل، وكذلك خيرج املحسوسات فإن احلكم عليها يكـون 

  .اس ال بالعقلباحلو

   رأ     أو    ت :املقـدمات هـي التـي  أو األمـور اجلزئيـة

أجزاء الوصول إىل الكليات واألحكام العامة، وهـي  أو ترتكب منها الكليات

القواعد الكلية املستخلصة من  أو جنس يف التعريف إلخراج النتائج العلمية

  .ً حمال للفكرمقدمات ونتائج وأدلة تفصيلية؛ ألهنا ليس

     ل إ    أو   أو م   : مـن ةالطبيعيهذه النتيجة 

 أو النظر والفكر يف املقدمات واألمور اجلزئية، وهو التوصل إىل حكم عام

 .بناء قاعدة كلية

                                                        

. ط  – ١٦جربيـل البـصييل ص . األمـن الفكـري املفهـوم واملرتكـزات د : رينظ ) ١ (

 .جامعة امللك خالد



  

)٩٢٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
     ن أ  : هذه ثمـرة التفكـري والوصـول إىل نتيجـة أن تكـون

  .)١( ميلًمنطلقا ليشء ع

 مع اا  
ا  يا ا   

  

عقيــدة وعبــادة ومعاملــة (هــو عبــارة عــن ســالمة الفكــر اإلســالمي الوســطي 

، وما ينتج عنـه مـن سـلوك مـن األفكـار املنحرفـة الغاليـة واجلافيـة )وأخالقا

 .  واملحافظة عليه بالطرق والوسائل املرشوعة

ح ا:  

محايتــه، وحتــصينه مــن : أي: " ا ا ا  ": قولــه

التطرف بكل أنواعه كـالفكر االنحـاليل، والفكـر التكفـريي، وغـري ذلـك مـن 

 .األفكار الضالة

من باب عطف اخلاص عىل العام : "عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالقا": فقوله

ومجلـة . من باب عطف البيان؛ ألن الفكر اإلسـالمي يتنـوع إىل هـذه األنـواع

ُالعلوم التي تعنى باكتساب مصالح الدنيا واآلخرة، ومـصالح : األنواع الفكرية

الفرد الروحية واجلسدية، وهو حمتوى الفكر اإلسالمي، واملتأمل يف كتـب 

احلديث والفقه، وسائر الكتب الرشعية جيد أهنـا مـستوعبة جلميـع األفكـار 

 .املشار إليها آنفا

                                                        

  .١٨األمن الفكري املفهوم واملرتكزات ص : ينظر ) ١ (



 

)٩٣٠( ا ا أ ي أا ا   
  

عـىل سـبيل التمثيـل، ال ) ة، االنحاللية، والتطرفيةمن األفكار املنحرف: (قوله

ــردات  ــل يف مف ــطي داخ ــالمي الوس ــر اإلس ــاهض الفك ــا ين ــل م ــرص، فك احل

 .التعريف

قيــد ال بـد منـه حتــى ) املحافظـة عليـه بــالطرق والوسـائل املـرشوعة: (قولـه

خترج الوسائل غري املرشوعة؛ ألن الوسيلة غـري املـرشوعة مناهـضة للفكـر 

انــت وســيلة ناجعــة لــرشعت، ومــا مل تــرشع فمعنــى ذلــك أهنــا ذاتـه؛ إذ لــو ك

   .)١( ًستؤدي إىل نتيجة عكسية، بل غالبا إىل منكر أكرب

 

  
  
  
  
  

                                                        

جامعـة . ط  – ٢٧جربيـل البـصييل ص . األمن الفكري املفهوم واملرتكـزات د  ) ١ (

 .امللك خالد



  

)٩٣١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  ا اول 
 ا  ا ا )وا ر(  

  وأه   ا اي
:  

وتوليتـه ) ر او (اإلمام األعظم  أو تعترب األحكام املتعلقة بويل األمر

هي أهم أحكام السياسة الرشعية، وذلك ألن اإلمامة العظمى هي أساس قيـام 

الدول، وكـذلك هـي حمـور املحافظـة عـىل الـدين والـدنيا، فـال قيـام للـدنيا 

واحلضارات إال يف ظل قيام اإلمامة العظمى ووجود اإلمام املطاع، والنـاظر 

 وثيقة بتحقيق األمـن الفكـري، وسـوف املدقق يرى أن هذه األحكام عالقتها

 -: يدور هذا املبحث يف املطالب اآلتية

  ا اول
 ا ا )وا ر(  

  ا  َّأمهم، وأم هبم تقدمهم، واإلمام: َّمصدر للفعل أم، تقول: ا كل : َّ

 .)١( قيم األمر املصلح له: غريه، واإلمام أو من ائتم به من رئيس

م :ا ا:  

اإلمامــة رياســة تامــة، وزعامــة عامــة، تتعلــق باخلاصــة ": )٢( عرفهــا اجلــويني

مهمتهـا حفــظ احلــوزة، ورعايــة الرعيــة، . والعامـة يف مهــامت الــدين والــدنيا

                                                        

ّحممـد بـن حممـد بـن عبـد : املؤلـف-تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس: ينظر) ١( ّ

ــدي  ــىض، الزبي ــب بمرت ــيض، امللق ــو الف ــسيني، أب ــرزاق احل َّال ــق- ٣١/٢٤٥ّّ : املحق

 .دار اهلداية. ط-جمموعة من املحققني

أبو املعاىل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف حممد اجلويني، امللقب بإمـام : هو) ٢(

كره، ورضبت به األمثال، لـه مـصنفات احلرمني، كان مشهورا بالنجابة والذكاء، وذاع ذ



 

)٩٣٢( ا ا أ ي أا ا   
  

ــصاف  ــف، واالنت ــف واحلي ــف اخلي ــسيف، وك ــة وال ــدعوة باحلج ــة ال وإقام

وق مـن املمتنعـني، وإيفاؤهـا عـىل للمظلومني من الظاملني، واستيفاء احلق

 .)١( "املستحقني

تتوىل أمور الناس حلفـظ  التي بأهنا السلطة: كام يمكن تعريف رئاسة الدولة

 ..)٢(دينهم وسياسة دنياهم وفق مقتضيات أحكام الرشع 

 يعترب هذان التعريفان من التعريفات اجلامعة املانعة، لذا :وء  ا 

الدينيــة ) رئــيس الدولــة (يــث مجعــا مهمــة اإلمــام األعظــم اكتفيــت هبــام؛ ح

 .والدنيوية

ما ا  
ا ا أ  )وا ر (ا ا   

رئيس الدولة يف – ما يدل عىل األمهية الكربى لتولية اإلمام األعظم عظمإن أ

سلمني عـىل  أن توليتـه حمـل اتفـاق بـني مجيـع أطيـاف املـ-الفقه املعارص

                                                                                                                                        

الربهان، والورقات يف أصول الفقه ، واإلرشاد يف أصول الـدين تـوىف سـنة : كثرية منها

 . ٤/٣٠٦، واألعالم للزركيل ١/٢٨٧وفيات األعيان : ينظر.ـهـ٤٧٨

غياث األمم يف التياث الظلم إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللـك بـن عبـد اهللا ) ١(

 -مكتبة إمـام احلـرمني.  ط-عبد العظيم الديب:  املحقق-٢٢ اجلويني ص بن يوسف

 .ـهـ١٤٠١ سنة -الثانية . ط

د مـعبـد اهلـادى حم. مالمح نظام احلكم يف املنظور اإلسالمي تأصيل وتطبيق أد) ٢(

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الثانية .ط –الدار املرصية اإلسكندرية . ط-٧٧زارع صـ



  

)٩٣٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 )١( اخــتالف توجهــاهتم العقديــة والفقهيــة؛ حيــث اتفــق أهــل الــسنة واملعتزلــة

 عىل وجوب تولية إمام للدولـة اإلسـالمية )٤(  والشيعة)٣(واخلوارج )٢( واملرجئة

                                                        

نفـى : ظهرت يف أيام احلسن البرصي، من مبادئهمأصحاب واصل بن عطاء، : هم) ١(

تعاىل، وأن كالمه تعاىل خملـوق، وأن اهللا تعـاىل ال خيلـق الـرش  –الصفات القديمة هللا 

 ومـا ١/٥٧امللل والنحل ألبى الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستانى : ينظر.والظلم

 .وت بري–دار الكتب العلمية .  ط–أمحد فهمى حممد: علق عليه–بعدها 

. ال تــرض مــع اإليــامن معــصية، كــام ال تنفــع مــع الكفــر طاعــة: قــوم يقولــون: هــم) ٢(

ــة أربعــة أصــناف ــة اجلربيــة: واملرجئ ــة، ومرجئ ــة القدري ــوارج، ومرجئ ــة اخل . مرجئ

وحممد بن شـبيب، والـصاحلي، واخلالـدي مـن مرجئـة القدريـة، . واملرجئة اخلالصة

 . مـن أحـدث القـول بالقـدر واإلرجـاء وكذلك الغيالنية أصحاب غيالن الدمشقي، أول

امللــل والنحــل أليب الفــتح حممــد بــن عبــد الكــريم بــن أبــى بكــر أمحــد الــشهرستاين 

 .مؤسسة احللبي . ط  – ١٣٩ص

 " صـفني " بعـد موقعـة مجاعـة خرجـوا عـىل أمـري املـؤمنني عـىل: اخلوارج ) ٣(

ــحاب الكبــائر ــوا فرقــا، يكفــرون أص ــيم ، تفرق ــه التحك مللــل والنحــل ا: ينظــر.ًلقبول

 وما بعدها، والفرق بني الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغـدادي صــ ١/١٠٦للشهرستانى 

 ســـنة –األوىل . ط –بـــريوت  –دار املعرفـــة . ط  –إبـــراهيم رمـــضان:  اعتنـــى بـــه –٣

 .م١٩٩٤

ــصوص) ٤( ــه عــىل اخل ــا ريض اهللا عن ــذين شــايعوا علي ــه . الــشيعة هــم ال ــالوا بإمامت وق

اإلمامة ركن من : وقالوا. ، واعتقدوا أن اإلمامة ال خترج من أوالدهوخالفته نصا ووصية

أركان الدين، ال جيوز للرسل علـيهم الـسالم إغفالـه وإمهالـه، وال تفويـضه إىل العامـة 

  .١٤٦امللل والنحل ص .وإرساله



 

)٩٣٤( ا ا أ ي أا ا   
  

يقوم عىل شؤوهنا ويرعى مصاحلها، وأن من الواجبـات عـىل األمـة تنـصيب 

 .إمام هلا

ل السنة، ومجيع املرجئة، ومجيع الشيعة،  اتفق مجيع أه": )١(قال ابن حزم 

اإلمامة، وأن األمة واجب عليهـا االنقيـاد إلمـام ومجيع اخلوارج عىل وجوب 

  .)٢(  "عادل يقيم فيهم أحكام اهللا ويسوسهم بأحكام الرشيعة

ا ا  
   ط و ا  اوف

 هـي مـسألة طاعـة من مجلة األحكام املتعلقة بالـسياسة الـرشعية يف الواليـة

ويل األمر، واملتتبـع للنـصوص الـرشعية يـرى أهنـا تـضافرت عـىل وجـوب 

طاعة ويل األمر يف املعروف، وذلك ملا يرتتب عىل خمالفتهم وعـصياهنم 

ُيا أهيا الـذين آمنـوا :  يف حمكم كتابه العزيز-تعاىل–مفاسد مجة ، قال اهللا  َ ََ
ِ َّ َ ُّ

َ

َّأطيعوا اهللاََّ وأطيعوا الر ُ َ ُ
ِ َِ ُسول وأويل األمـر مـنكم فـإن تنـازعتم يف يشء فـردوه َ ُّ ْ َُ ْ ْ ْ َُ ٍَ ِ

ْ َ ِِ ُ َ َ َ ْْ ِ ُ ِ َ ْ ُ َ

ــسن  ــري وأح ــك خ ــر ذل ــوم اآلخ ــاهللاَِّ والي ــون ب ــتم تؤمن ــول إن كن ُإىل اهللاَِّ والرس ْ َ ْ َ ََ ْ َ ْ ُ ََّ
ٌ َ ُ ُ ُ َْ ِ ِ َِ ِ ْ ِ ْ َِ َ ْ ُْ ِ ِِ

ًتأويال ِ ْ َ)٣(.  

                                                        

أبو حممد عىل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري األندلـيس، لـه أتبـاع منهـا : هو) ١(

: ليه، توىل منصب الوزارة فزهد فيها وانرصف إىل العلـم ، لـه مؤلفـات كثـريةينتسبون إ

الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، اإلحكام يف أصول األحكام ، املحـىل ، : أشهرها

  . ١/٢٥٩ ، والفتح املبني ٤/٢٥٤األعالم : ينظر. ـ هـ٤٥٦توىف سنة 

ــا) ٢( ــزم الظ ــن ح ــل الب ــواء والنح ــل واأله ــصل يف املل ــة .ط  – ٤/٧٢هري الف مكتب

 .وما بعدها٧٩القاهرة، مالمح نظام احلكم يف املنظور اإلسالمي صـ –اخلانجي 

 .من سورة النساء: ٥٩اآلية ) ٣(



  

)٩٣٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ة األمـور؛ علـيهم أن نزلـت اآليـة األوىل يف وال:  قال العلـامء"قال ابن تيمية 

ــدل،  ــاس أن حيكمــوا بالع ــني الن ــوا ب ــات إىل أهلهــا، وإذا حكم ــؤدوا األمان ي

ونزلت الثانية يف الرعية من اجليوش وغريهم، عليهم أن يطيعـوا أويل األمـر 

الفاعلني لـذلك يف قـسمهم وحكمهـم ومغـازهيم وغـري ذلـك؛ إال أن يـأمروا 

 طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق فإن بمعصية اهللا، فإذا أمروا بمعصية اهللا فال

ــوله  ــنة رس ــاب اهللا وس ــازعوا يف يشء ردوه إىل كت ــل والة تن  ، وإن مل تفع

األمر ذلك، أطيعوا فيام يأمرون به من طاعة اهللا ورسوله، ألن ذلـك مـن طاعـة 

 .)١(اهللا ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كام أمر اهللا ورسوله 

 هــذا احلكــم وترســخه يف نفـــوس وكــذلك جــاءت الــسنة النبويــة لتؤكــد

 عـن النبـي - -منها ما روي عـن أيب هريـرة : املسلمني يف أحاديث كثرية

من أطاعني فقد أطـاع اهللا، ومـن عـصاين فقـد عـىص اهللا، ومـن ": ، أنه قال 

  .)٢( "أطاع أمريي فقد أطاعني، ومن عىص أمريي فقد عصاين 

                                                        

السياسة الرشعية لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احللـيم بـن عبـد الـسالم بـن ) ١(

وزارة الـشئون .  ط-٦ص عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنـبيل 

 سنة -األوىل. ط – اململكة العربية السعودية -اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 .ـهـ١٤١٨

ِب يقاتـل مـن وراء / ك اجلهـاد والـسري / صحيح البخاري . رواه البخاري ومسلم) ٢( ِ
َ َُ ْ ُ ََ

ِاإلمام ويتقى به  ِ َ َّ ُ ََ ِ بوجـوب طاعـة / مارة ك اإل/ ، صحيح مسلم ) ٢٩٥٧: (  رقم- ٤/٥٠ِ

 .) ١٨٣٥: (رقم٣/١٤٦٦األمراء يف غري معصية، وحتريمها يف املعصية



 

)٩٣٦( ا ا أ ي أا ا   
  

 اسـمعوا وأطيعـوا ":  - قـال رسـول اهللا ":  قـال- -وما روي عن أنس 

  .)١( "وإن استعمل عليكم عبد حبيش كان رأسه زبيبة 

َ إن أمــر ":  يقـول- -سـمعت رســول اهللا : ومـا روي عـن أم حــصني قالـت ْ

 .)٢( "ٌعليكم عبد جمدع يقودكم بكتاب اهللا فاسمعوا له وأطيعوا 

  مـن رأى" قـال رسـول اهللا :  قال- ريض اهللا عنهام - وعن ابن عباس - ٧

من أمريه شيئا يكرهه فليصرب عليـه، فإنـه مـن فـارق اجلامعـة شـربا فـامت إال 

   .)٣( "مات ميتة جاهلية

 أو إن النـاس ال يـصلحهم إال إمـام بـر:  قولـهونقل عن عيل بن أيب طالـب 

 . فاجر، إن كان فاجرا عبد املؤمن فيه ربه، ومحل الفاجر فيها إىل أجله

وضوح عـىل وجـوب طاعـة ويل األمـر يف وهذه األحاديث واآلثار تدل بكل 

املعروف واالنقياد حتت لوائه وعدم جواز خمالفتـه وعـصيانه بـأي نـوع مـن 

 .أنواع اخلالف الذي يفرق الكلمة وال جيمعها

 

                                                        

ب الــسمع والطاعـة لإلمــام مـا مل تكــن معــصية / ك األحكـام / صـحيح البخــاري ) ١(

 . ) ٧١٤٢: ( رقم-٩/٦٢

 -٣/١٤٦٨ب وجـوب طاعـة األمـراء يف غـري معـصية /ك اإلمارة/ صحيح مسلم) ٢(

 .  ) ١٨٣٨: (رقم

ِّب قـول النبـي / ك الفتن/ صحيح البخاري )٣( ِ َّ ِ ْ َ : »َسـرتون بعـدي أمـورا تنكروهنـا ُ ً ُ ََ ْ َ ْ
ِ ِْ ُ ُ َ َ َ «

 . ) ٧٠٥٤: ( رقم-٩/٤٧



  

)٩٣٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 اا ا 
 ا ا أ أ )وا ي) را ا    

  

عظمـى يف حتقيـق األمـن الفكـري يف يظهر أثر األحكام املتعلقـة باإلمامـة ال

 -: عدة أمور

حتقيق االستقرار السيايس يتبعه نرش العلم الصحيح، وذلـك ألنـه عنـد : اول

وجود اإلمام األعظم واستقرار الدول يستطيع العلـامء واملؤسـسات العلميـة 

يف ربوع الدولة أن تقوم بدورها العلمي والتثقيفـي ومواجهـة األفكـار الـضالة 

 وتفنيدها وإظهار ضالهلا وانحرافها، وكشف تلبيـسها عـىل العـوام املنحرفة

 .والبسطاء من الناس فال ينجرفون وراء هذه األفكار املخالفة الضالة

متلقي العلم من مصادره ومنابعه الصافية؛ حيـث يـستطيع العلـامء أداء : ا

 .دورهم املنوط هبم يف ظل وجود اإلمام األعظم

يع احلضارات احلديثـة والقديمـة يـرى وبكـل جـالء املستقرئ جلم: ا

ووضــوح أن هــذه احلــضارات بكــل مكوناهتــا وعــىل وجــه التحديــد النهــضة 

العلمية والثقافية قامت يف ظل نظام حكم مـستقر عـىل رأسـه اإلمـام األعظـم 

الـذي يرعـى شـؤون رعيتـه، وكـذلك يـرى أن أول مـا هـدمت بـه احلــضارات 

 .إلمام األعظم املطاعوسقطت به الدول هو عند وجود ا

اوأمههـاإن اإلمام األعظم منوط حفـظ وحتقيـق املقاصـد الـرشعية، : ا 

املقاصــد الــرضورية ومنهــا حفــظ العقــل، وحفظــه لــيس فقــط باالمتنــاع عــن 

املسكرات واملخدرات بل بحفظه من الفكر املنحرف الضال، وهـذه أحـد 

 .مهام ويل األمر



 

)٩٣٨( ا ا أ ي أا ا   
  

األعظــم وشــيوع االضــطراب ختــرج يف حالــة عــدم وجــود اإلمــام : ا

اجلامعات بأفكارها عىل الناس، وتروج هلا بكل وسيلة، وهذا من أخطـر مـا 

 .يؤدي إىل االنحراف الفكري

يف حالة حتقق أحكام السياسية الرشعية املتعلقة باإلمامة العظمـي : ادس

سالفة الذكر يتحقق وحدة األمة ومتاسكها وتكون حلمة واحـدة عـصية عـىل 

ً األفكار املنحرفة والشبهات الضالة املضلة، وال يكون املجال متاحـا تسلل

لرتويج األفكار املنحرفة عن اجلادة الصحيحة، وال جيـد أصـحاب األهـواء 

الفرصة السانحة لذلك بخالف ما إذا مل تتحقق هذه األحكام فإن األمة تكـون 

هـدف وخاصـة اجلامعـات املنحرفـة عـن  أو لقمة سهلة لكل صاحب هـوى

املنهج الـصحيح، وهبـذا يظهـر واضـحا أثـر اإلمامـة العظمـى وأحكامهـا يف 

 .حتقيق األمن الفكري

مما سبق أستطيع أن أمجل أثر اإلمامة العظمى وأحكامها يف حتقيـق األمـن 

الفكري بأن حتقق هذه األحكام يدل عـىل وجـود الدولـة، وعليـه يمكـن بنـاء 

للــضالني واملـــضللني العقــل الــسليم والفكــر املــستقيم، وعــدم الــسامح 

بالوصول إىل أغراضهم، وعند عـدم حتققهـا فـال توجـد الدولـة، وعليـه فقـل 

فيها ما شئت من ضياع للـدين والـدنيا واألخـالق والقـيم، وقبـل ذلـك شـيوع 

 .األفكار الضالة وسطوع املنحرفني وبث أفكارهم وانتشارها

  



  

)٩٣٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  اما  
   ارى وأ   ا اي

:  

  تعترب الشورى وما يتعلق هبا من أحكام مـن أهـم أحكـام الـسياسة الـرشعية، 

وذلك ألن الشورى ركن من أركان احلكم وأساس مـن أساسـياته، كـام أهنـا 

من ضامنات صدور األحكام والقـوانني واألنظمـة بعـد دراسـة متأنيـة وتبـادل 

أوجـه متعـددة، للرأي بشأهنا؛ بحيث تكون قد استوفت تقليب النظر فيها مـن 

لذا كانت الشورى وأحكامها هلـا أثرهـا يف حتقيـق األمـن الفكـري، وسـوف 

  -: يكون الكالم يف هذا املبحث من خالل املطالب اآلتية

  ا اول
   ارى

  ا  رىأصلها من الفعل أشار واستشار، يطلـق ويـراد منـه معـاين :   ا

ــددة، كطلــب الــرأي، يقــال ــاوره : متع يف األمــر مــشاورة إذا طلــب رأيــه ش

والنـــصح . )١( وشـــاورهم يف األمـــر: -تعــاىل –فيـــــــــــــــه، ومنـــه قولـــه 

أشار عليه بكذا إذا نصحه أن يفعله مبينـا مـا فيـه مـن صـواب : واإلرشاد، يقال

                                                        

.  ط-٤/٤٤٣لسان العرب ملحمد بن مكرم بن منظور األفريقـي املـرصي :  ينظر) ١(

ي األوىل، املـصباح املنـري يف غريـب الـرشح الكبـري للرافعـ.  ط-بـريوت –دار صادر 

بـريوت،  –املكتبـة العلميـة .  ط-١/٣٢٧ألمحد بن حممد بن عيل املقري الفيـومي 

شـهاب الـدين أيب :  ت-٤٢٨ترتيب خمتار الصحاح ملحمد بـن أيب بكـر الـرازي صــ

 مكة املكرمة، املعجم الوسيط إلبراهيم مصطفي، وأمحد –املكتبة التجارية . عمر ط

 . دار الدعوة.  ط-١/٤٩٩الزيات، وحامد عبد القادر، وحممد النجار 



 

)٩٤٠( ا ا أ ي أا ا   
  

أشـار فالنـا عـىل العـسل إذا أعانـه عـىل شـوره أي : واإلعانة عىل الفعل يقـال

 .)١(جنيه 

ا حو:  

عبارة عن تبادل الرأي بني املتشاورين من أجل استخالص الصواب من : هي

 .)٢(الرأي، واألوفق من احللول والراجح من القرارات 

أ بأهنــا عبــارة عــن تقليــب اآلراء املختلفــة ووجهــات النظــر :  و

املطروحة يف قضية مـن القـضايا واختبارهـا مـن أصـحاب العقـول واألفهـام 

إىل أصــوهبا وأحــسنها ليعمــل بــه لكــي  أو ىل الــصواب منهــاحتــى يتوصــل إ

 .)٣( .تتحقق أحسن النتائج

   م  أو جلنـة متخصـصة أو مجاعـة أو طلب الـرأي مـن فـرد: و 

مـن ينـوب عنهـا يف أمـر مـن األمـور  أو استطالع رأي األمـة أو هيئة استشارية

قــرب إىل الــصواب العامـة املتعلقــة هبــا هبــدف التوصـل فيهــا إىل الــرأي األ

 .)٤(ًاملوافق ألحكام الرشع متهيدا الختاذ القرار املناسب يف موضوعه 

                                                        

ــر) ١( ــضل : ينظ ــن املف ــد ب ــن حمم ــسني ب ــم احل ــرآن أليب القاس ــاظ الق ــردات ألف مف

 . دمشق-دار القلم .  وما بعدها، ط٢٩٧/ ١املعروف بالراغب األصفهاين 

 -١/٢٨الشورى يف الرشيعة اإلسالمية للقايض حسني بن حممد املهـدي : ينظر ) ٢(

 بـدار الكتـاب بـرقم -جل هـذا الكتـاب بـوزارة الثقافـةس-عبد العزيز املقالح. د: تقديم

 .م٢٠٠٦ / ٧/ ٤ يف ٣٦٣إيداع 

 .١/٢٨الشورى يف الرشيعة اإلسالمية للقايض حسني بن حممد املهدي : ينظر) ٣(

 . بترصف١/٢٨الشورى يف الرشيعة اإلسالمية : ينظر) ٤(

 



  

)٩٤١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
والتعريف األخري هو األوىل بـالقبول؛ ألنـه جـامع لكـل أفـراد الـشورى ومـن 

ًتكون منهم سواء أكـانوا أفـرادا أم مؤسـسات أم جلـان معـدة لـذلك، وتـشمل 

 أفـراد غـري مقـصودة كذلك املجالس النيابيـة، وهـو كـذلك مـانع مـن دخـول

ًكاألشخاص غري لتقديم الـشورى عـىل أي مـستوى، فـصار التعريـف جامعـا 

ًمانعا مستوفيا لرشوط التعريف املقبول؛ لـذا جعلتـه تعريفـا خمتـارا، وكنـت  ً ً ً

أحب أن أقوم برشحه لكن لوضوحه وعدم غموض يشء مـن ألفاظـه اكتفيـت 

 .بذكره

ما ا  
  اد  و ارى

إن األدلة عىل مرشوعية الشورى متعددة ومتـضافرة، وسـوف أكتفـي يف هـذا 

 -: ًاملقام ببعضها جتنبا لإلطالة، وذلك من الكتاب والسنة املطهرة

  أو :  آن اا : اشتمل القرآن الكريم عىل عـدة آيـات يـستنبط مـن 

َ فـبام :قولـه تعـاىل: خالهلا مرشوعية الـشورى، ومـن تلـك اآليـات مـا يـيل ِ َ

ُرمحة من اهللاَِّ لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف  ْ َْ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ٍُّ ُِ ْ َ ْ ً ََ ّ َ ْ َ ْْ ََُ ْ

ِعنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر  ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ُ َ َ َِ َ َُ ِ ْ َ ُْ )١(. 

 ا هـذه اآليـة دليـل واضـح عـىل مـرشوعية الـشورى يف الـرشيعة : و

 بل قـد يـصل األمـر إىل وجوهبـا، حيـث جـاء األمـر هبـا للنبـي اإلسالمية، 

                                                        

 .من سورة آل عمران: ١٥٩اآلية  ) ١ (



 

)٩٤٢( ا ا أ ي أا ا   
  

 أمر ألمته خاصة يف األمور التي ختص عامة األمـة فـيام كـان واألمر للنبي 

 .)١(  كان هبذا االعتبارمن أمر الوالية، واخلطاب للنبي 

ََ الذين استجابوا لـرهبم وأقـاموا الـصلوة و:-تعاىل –وقوله  َّ َ ُ َ ََ َ َ َُّ ْ ِّ َ َْ ِ ِ َأمـرهم شـورى َِ ْ ُ ُْ ُ َ

ْبينهم ُْ َ َ )٢( 

  ا أن اهللا تعاىل أثنى عىل املسلمني يف أمور معينة منها الشورى : و

يف أمورهم وأحواهلم مما يدل عىل مرشوعيتها يف اإلسالم؛ ألنه ال مدح إال 

 .عىل أمر مرشوع حمبوب للشارع

م   :   ا ا ا  . ما روى أن النبي--:" خطب الناس َ ََّ ََ

َفحمد اهللاََّ وأثنى عليه وقال َ َ َْ َ َ َ
ِ ِ
ْ َ ََ ُ ما تشريون عىل يف قوم يسبون أهىل ما علمـت ":َ ُْ َ ُ َ َ

ِ ِ
َ ْ ُّ ْ َ

ِ َ َ ٍَ َ ََّ ُ

ُّعليهم من سوء قط  َ ٍَ ِ
ُ ْ ْْ َِ")٣(.  

  ا أن الرسـول :  و - - طلـب الـشورى مـن أصـحابه يف األمـر 

، وقد عرض كل واحد رأيـه يف هـذه الذي رأى احلاجة فيه ملحة إىل ذلك

 )٤(. القضية

                                                        

دار سحنون .  ط-٤/١٤٧ير للشيخ حممد الطاهر بن عاشور التحرير والتنو: ينظر ) ١(

 .م١٩٩٧سنة . ط – تونس -للنرش والتوزيع

 .من سورة الشورى: ٣٨اآلية  ) ٢(

 وأمـرهم :-تعاىل–ب قول اهللا /ك االعتصام بالكتاب والسنة /أخرجه البخاري  ) ٣(

 . ) ٦٩٣٦( رقم ٦/٢٦٨٣ شورى بينهم 

 ١٣/٣٤٣  وأمـرهم شـورى بيـنهم :-تعـاىل–اهللا ب قـول /فتح البـاري : ينظر ) ٤(

 . ) ٦٩٣٦(رقم 



  

)٩٤٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 أصـحابه كاالستـشارة يف   وغري ذلك كثري من األمور التـي استـشار النبـي 

أسارى بدر وغري ذلك مـن الوقـائع التـي تـدل وبكـل وضـوح عـىل مـرشوعية 

 )١( .الشورى يف الرشيعة اإلسالمية

ا ا  
ا ا  رىا أ   

 :ل أمهية الشورى يف اإلسالم يف عدة أمورتتمث

ــوفر : اول   ــشورى ت ــة، فال ــرارات اخلاطئ ــن الق ــع م ــىل املجتم ــاظ ع احلف

الفرصــة لالســتامع آلراء أهــل املعرفــة واحلكمــة واخلــربة، ومناقــشة اآلراء 

 .املطروحة لتصويب مواطن اخللل هبا وتنميتها

مر خــري أكــرب للمجتمــع إتاحــة الفرصــة الختيــار آراء واقرتاحــات تــوف: ا

 .وتدفع عنه املفاسد واألرضار التي قد تنجم عن األخطاء يف اآلراء املنفردة

ضامن رضا الغالبية العظمى من املواطنني جتاه ما تقرره الدولـة مـن : ا

أنظمة وقـوانني لـصدورها بعـد تـشاور وتـأن وطلـب رأي املختـصني، وغـري 

ــاة املــواطنني ذلــك مــن درجــات صــدور القــوانني واألنظمــة ــي تــنظم حي  الت

   )٢( .وتراعي مصاحلهم وتضبط تعامالهتم وشؤوهنم

                                                        

فضائل الصحابة أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد :  ينظر) ١(

ــاس. د: املحقــق-) ١٨٦: ( رقــم١/١٨١الــشيباين  مؤســسة . ط-ويص اهللا حممــد عب

 .١٩٨٣ - ١٤٠٣األوىل، . ط - بريوت–الرسالة 

 آالء جابر –لشورى يف اإلسالم أمهية ا:  ينظر) ٢(

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%

A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89 



 

)٩٤٤( ا ا أ ي أا ا   
  

ينبغي للملك أال يميض األمور هباجس رأيه ونتـائج فكـره ":   قال املاوردي

حترزا من إفشاء رسه واالستعانة برأي غريه حتى يشاور ذوي األحالم والنهى 

وا هبـا وعرفـوا عنـد وأهل األمانة والتقى ممـن قـد حنكـتهم التجـارب فارتـض

ما سعد أحد برأيه "  ، وقد قال النبي "٠٠٠موارد األمور حقائق مصادرها 

 )١( "وال شقي عن مشورة

اا ا  
ا ا   رىأ ا ت  

  

هناك تطبيقات كثرية يف فقه السياسة الرشعية تدلل عىل مدى ثبـوت التـشاور 

 - :ييلهتم الرعية، من ذلك ما  التي مةيف األمور اخلاصة والعا

ملـا كـان يـوم :  قـال --ما روى عن ابن عباس عن عمر بن اخلطـاب - ١

 اهللا بنـو نبـي اهللا عنه يـا ريضبدر قال ما ترون يف هؤالء األرسى فقال أبو بكر 

العــم والعــشرية واإلخــوان غــري أنــا نأخــذ مــنهم الفــداء ليكــون لنــا قــوة عــىل 

فامذا : قال . هيدهيم إىل اإلسالم ويكونوا لنا عضدااملرشكني وعسى اهللا أن 

 اهللا ما أرى الذي رأي أبو بكر ولكن هؤالء نبييا : ترى يا ابن اخلطاب؟ قلت 

-أئمة الكفـر وصـناديدهم فقـرهبم فـارضب أعنـاقهم قـال فهـوى رسـول اهللا 

 اهللا عنه ومل هيو ما قلت أنا وأخـذ ريض ما قال أبو بكر -صىل اهللا عليه وسلم

 -صـىل اهللا عليـه وسـلم-نهم الفداء فلام أصبحت غدوت عـىل رسـول اهللا م

                                                        

أبو احلسن عيل بن حممـد بـن حممـد :  املؤلف-درر السلوك يف سياسة امللوك ) ١(

عم فـؤاد عبـد املـن: املحقـق-٧٣بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري باملـاوردي ص 

 . الرياض–دار الوطن . ط -أمحد



  

)٩٤٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 اهللا أخربنى مـن نبي اهللا عنه قاعدان يبكيان فقلت يا ريضوإذا هو وأبو بكر 

ــت يشءأي  ــت وإال تباكي ــاء بكي ــدت بك ــإن وج ــاحبك ف ــت وص ــى أن  تبك

الذي عرض عىل أصحابك لقد عرض عىل عذابكم أدنى « :لبكائكام قال 

ي  وشجرة قريبة حينئذ فأنزل اهللا عز وجـل» شجرة من هذه ال ان لنب ا ك ٍّ م ِـَـ َ ِ َ َـ

ُأن يكون له أرسى حتى يثخن يف األرض تريدون عرض الدنيا واهللاَُّ يريد  ُّ ُ ُ َِّ ُِ َ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ُْ َ َُ َ ِْ َ ْ ِ ِ ْ ََ
َ َ

ٌاآلخرة واهللاَُّ عزيز حكيم  َ
ِ ِ

َ َ ٌَ ِ َ ْ)٢)(١(. 

إىل الـشأم، حتـى إذا ما روى أن عمر بـن اخلطـاب ريض اهللا عنـه، خـرج  - ٢

عبيـدة بـن اجلـراح وأصـحابه، فـأخربوه أن  كان برسغ لقيه أمراء األجناد، أبـو

ادع يل املهـاجرين : فقـال عمـر: قال ابن عبـاس. الوباء قد وقع بأرض الشأم

                                                        

 .من سورة األنفال: ٦٧ اآلية ) ١ (

أخرجه اإلمام مسلم يف صـحيحه ، والبيهقـى يف سـننه، واحلـاكم يف املـستدرك  ) ٢ (

قومـك و :  يف األسارى أبا بكر فقال -- استشار رسول اهللا ":من رواية ابن عمر قال

 فأنزل --ففداهم رسول اهللا: هم قال اقتل: عشريتك فخل سبيلهم فاستشار عمر فقال 

َ ما كان لنبي أن يكون له أرسى حتـى يـثخن يف األرض تريـدون عـرض :اهللا عز و جل  َُ ْ ُ ْ َ ٍّ ََ َ َ َُ َ ْ َُ ُ َّ َ َِ ِ َ ْ ِ ِ ِْ ََ َ َ ِ

ٌالدنيا واهللاَُّ يريد اآلخرة واهللاَُّ عزيز حكـيم  َ ُ َ
ِ ِ

َ َ َ ٌَ ُ ُِّ َِ ْ ْ نبـيفلقـي ال: قـال -- كـاد أن :  عمـر قـال

ــصيبنا ــالءي ــك ب ــر . " يف خالف ــسلم : انظ ــحيح م ــسري/ص ــاد وال ــداد /ك اجله ب اإلم

ك آداب /، سنن البيهقـى  ) ٤٦٨٧(رقم ٥/١٥٦باملالئكة يف غزوة بدر وإباحة الغنائم 

، املـستدرك  ) ٢٠٠٩٠( رقـم١٠/١٠٩ب مشاورة الوىل والقـاىض يف األمـر /القايض

ب /ك التفـسري /كم النيسابوري لإلمام حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلا عىل الصحيح

دار .  ط-مـصطفي عبـد القـادر عطـا:  ت- ) ٣٢٧٠( رقـم ٢/٣٥٩تفسري سورة األنفال 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١األوىل سنة .  ط-بريوت –الكتب العلمية 



 

)٩٤٦( ا ا أ ي أا ا   
  

األولني، فدعاهم فاستشارهم، وأخربهم أن الوباء قد وقع بالـشأم، فـاختلفوا، 

معـك : رى أن ترجع عنه، وقـال بعـضهمقد خرجت ألمر، وال ن: فقال بعضهم

بقية الناس وأصحاب رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم، وال نـرى أن تقـدمهم 

ادعـوا يل األنـصار، فـدعوهتم : ارتفعوا عنـي، ثـم قـال: عىل هذا الوباء، فقال

ارتفعوا : فاستشارهم، فسلكوا سبيل املهاجرين، واختلفوا كاختالفهم، فقال

ن كان ها هنـا مـن مـشيخة قـريش مـن مهـاجرة الفـتح، ادع يل م: عني، ثم قال

نرى أن ترجـع بالنـاس وال : فدعوهتم، فلم خيتلف منهم عليه رجالن، فقالوا

ــاس ــادى عمــر يف الن ــاء، فن ــر : تقــدمهم عــىل هــذا الوب إين مــصبح عــىل ظه

لـو : أفرارا من قدر اهللا؟ فقـال عمـر: عبيدة بن اجلراح قال أبو. فأصبحوا عليه

 أبا عبيدة؟ نعم نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا، أرأيت لـو كـان لـك غريك قاهلا يا

إبل هبطـت واديـا لـه عـدوتان، إحـدامها خـصبة، واألخـرى جدبـة، ألـيس إن 

: رعيت اخلصبة رعيتها بقدر اهللا، وإن رعيـت اجلدبـة رعيتهـا بقـدر اهللا؟ قـال

إن :  فقـال- وكـان متغيبـا يف بعـض حاجتـه -فجاء عبـد الـرمحن بـن عـوف 

إذا «: دي يف هــذا علــام، ســمعت رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم يقــولعنــ

سمعتم به بأرض فال تقدموا عليـه، وإذا وقـع بـأرض وأنـتم هبـا فـال خترجـوا 

، وغري ذلك الكثري والكثري يف أمر )١(فحمد اهللا عمر ثم انرصف: قال» فرارا منه

 .التشاور 

                                                        

ــام ) ١( ــه اإلم ــه أخرج ــق علي ــاري متف ــحيحه البخ ــب/ يف ص ــذكر يف / ك الط ــا ي ب م

ب الطـاعون /ك الـسالم /يف صحيحه ، واإلمام مسلم  ) ٥٧٢٩(رقم٧/١٣٠الطاعون 

 . ) ٢٢١٩(رقم٤/١٧٤٠والطرية والكهانة ونحوها 



  

)٩٤٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 ا ا  
ا ا   رىا ي أ  

  

 -: يظهر أثر الشورى وأحكامها يف حتقيق األمن الفكري يف عدة أمور

حتقيق الثقة الكاملة يف األنظمة والقوانني التي تصدرها الدولة، وأهنـا : اول

قد استوفت الدراسة والنظر من اجلهـات املعنيـة بـذلك كاملجـالس النيابيـة 

ب الــرأي وجلاهنــا املختــصة، وخرجــت هــذه القــوانني بعــد مــشورة أصــحا

والتخصص، ومن وجهات نظر خمتلفة ومتعـددة، وأن القـصد مـن إصـدارها 

ًدفع مفسدة عامة، وهذا أهم ما جيعل الفرد ملتزما  أو حتقيق املصلحة العامة

ــول و ــن قب ــا ع ــالق يف ريضهب ــىل اإلط ــر ع ــري مفك ــذها غ ــا يف تنفي ً متجاوب

فكــري يف اخلــروج عليهــا، وهــذا يعتــرب قاعــدة حتقيــق األمــن ال أو جتازوهــا

 .املجتمع

مًاالنــضباط العــام يف املجتمــع نــابع أساســا مــن الــشعور بمــصداقية : ا

القوانني واألنظمة وتعبريها عـن مـصالح املـواطنني بعـد دراسـتها واستـشارة 

 .اجلهات املعنية

الشورى يف األحكام وما يصدر عن اإلمام األعظم من قوانني وأنظمة : ا

حياولون التشكيك يف القوانني واألنظمة الصادرة، يغلق الطريق يف وجه من 

ويروجون لفكـرة أن هـذه القـوانني حتقـق مـصالح خاصـة ومل تـأت لتحقيـق 

النفع العام، ويعزز مبدأ عمومية القوانني وجتردها وعدالتها، وهذا هو حمـور 

 .حتقيق الرضا العام هبذه األنظمة والقوانني



 

)٩٤٨( ا ا أ ي أا ا   
  

ااألنظمـة قبـل صـدورها يعـزز الثقـة يف إذا كان الشورى يف القوانني و: ا

الدولة ومؤسساهتا ومـا يـصدر عنهـا واالنـضباط العـام يف املجتمـع، ويـسد 

الباب يف وجه املغرضني الذين يشككون فيام يصدر عن الدولة من أحكـام، 

فإن العكس بالعكس ففي غياب الشورى تضعف الثقة يف القوانني واألنظمة، 

انني واهلـروب منهـا بـأي حيلـة مـن احليـل، وحياول الكثري جتاوز هـذه القـو

وكذلك جيعل الفرصة سانحة ملن يريـد التـشكيك فـيام تـصدره الدولـة مـن 

قوانني وأنظمة، وهذا أهم ما خيل باألمن الفكري، بل وخيل باألمن والـسلم 

العام؛ إذ قد يكون ذلك وسيلة إىل اخلـروج عـن هـذه القـوانني بـصورة تـصل 

 .إىل حد اجلرائم

 ا لو : ممـا سـبق يتـضح أن الـشورى مـصدر مـن مـصادر الرضـا عـن

القوانني واألنظمة وكذلك هـو أسـاس االلتـزام هبـا وتنفيـذها عـن قناعـة، وال 

شك أن االلتزام بام يصدر من أنظمة وقوانني هـو حجـر األسـاس يف حتقيـق 

 .األمن الفكري



  

)٩٤٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  اا  
   ا اي  اة وأه 

:  

يعترب القضاء رمـز العـدل والعدالـة وحمققهـا بـني النـاس وواضـع األمـور يف 

نصاهبا الصحيح، لذا كانت مكانة القضاء والقضاة يف املجتمع واضحة غري 

خفية ال حتتاج مزيد تأمل، وإن أهم ما حيققه القـضاء هـو االسـتقرار النفـيس 

 من التغول عليها ألفراد املجتمع وشعورهم الراسخ باالطمئنان عىل حقوقهم

جهة، وهذا له أثره البالغ يف حتقيق األمن الفكري، لـذلك سـيكون  أو من فرد

 -: حمور احلديث يف هذا املبحث يف هذا من خالل املطالب اآلتية

  ا اول
وا  ءا    

    ءالفصل يف احلكم، ومنه قولـه جـل وعـز: ا : بيـنهم ولـوال كلمـة

ومثـل . لفـصل احلكـم بيـنهم:  ، أيمن ربك إىل أجل مسمى لقـىضسبقت 

. قـد قطـع بيـنهم يف احلكـم: قد قىض القايض بني اخلصوم، أي: ذلك قوهلم

ومن ذلك قد قىض فالن دينه، تأويلـه قـد قطـع بالعزيمـة عليـه وأداه إليـه، : قال

 .)١(وكل ما أحكم فقد قيض . وقطع ما بينه وبينه

                                                        

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري : ينظر) ١(

 –دار العلــم للماليــني . ط –أمحــد عبــد الغفــور عطــار :  حتقيــق- ٥/١٨٩٢الفــارايب 

 . م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ سنة -الرابعة .  ط-بريوت



 

)٩٥٠( ا ا أ ي أا ا   
  

ًاإللزام، وذلك ملـا فيـه مـن فـصل اخلـصومات حـتام   ويأيت بمعنى احلتم و

 .)١(وقطع دابر النزاع، وإلزام طريف اخلصومة بام يقيض به القضاء 

: - جـل ثنـاؤه - إىل جهته، قال اهللا وإنفاذه ويأيت بمعني إحكام األمر وإتقانه 

ِفقضاهن سبع ساموات يف يومني ِْ َ َ َ َْ َ َ ْ َّ ُ
ٍ

َ َ َ َحمـل ، والقضاء فيه إحكـام يف القـضية 

 .)٢(النزاع وإتقان للحكم لبنائه عىل دليل، وإنفاذ احلق إىل صاحبه 

فصل اخلصومات وقطع : وعرف بأنه. إقرار أو إلزام عىل الغري ببينة:  ورشعا

 )٣( .املنازعات

                                                        

جممل اللغة البن فارس ألمحد بن فارس بن زكرياء القزوينـي الـرازي، أبـو : ينظر) ١(

 –مؤسـسة الرسـالة .ط-زهري عبد املحسن سـلطان: دراسة وحتقيق-١/٢٦٣احلسني 

  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ -الثانية .  ط-بريوت

 أبـو جممل اللغة البن فارس ألمحد بن فارس بن زكرياء القزوينـي الـرازي،: ينظر) ٢(

 –مؤسسة الرسـالة . ط -زهري عبد املحسن سلطان: دراسة وحتقيق-١/٢٦٣احلسني 

ــة -بــريوت م، معجــم مقــاييس اللغــة أليب احلــسني ١٩٨٦ - هـــ ١٤٠٦ -الطبعــة الثاني

عبـد الـسالم حممـد :  املحقـق- ٥/٩٩أمحد بـن فـارس بـن زكريـا القزوينـي الـرازي 

 .م ١٩٧٩ -ـ هـ١٣٩٩ سنة -دار الفكر.  ط -هارون

أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء لقاسـم بـن عبـد اهللا : ينظر ) ٣(

دار .  ط -حييـى حـسن مـراد:  املحقـق-٨٤بن أمري عيل القونوي الرومي احلنفي ص 

ـ، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلـوم هـ١٤٢٤-م٢٠٠٤. ط -الكتب العلمية

ّد بن حممد صـابر الفـاروقي احلنفـي التهـانوي ملحمد بن عيل ابن القايض حممد حام

. ط -عـيل دحـروج. د: حتقيـق-رفيق العجم. د:  تقديم وإرشاف ومراجعة-٢/١٣٢٣

 .م١٩٩٦ -األوىل . ط - بريوت–مكتبة لبنان نارشون 



  

)٩٥١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 .)١( قول ملزم صدر عن والية عامة أو قطع اخلصومة: وعرف كذلك بأنه

رافعة يعني إذا اختصم رجالن عبارة عن حكم القايض عند امل:   وعرف أيضا

ثم القايض حكـم بالبينـة واحلجـج الـرشعية بـأمر بيـنهام فهـذا احلكـم قـضاء 

 .)٢(عندهم 

  والتعريفات للقضاء كلها تدور يف فلـك واحـد، وهـو عبـارة إلـزام الطـرفني 

املتنــازعني يف قــضية معينــة بحكــم صــادر مــن جهتــه يف حملــه، وهــو ملــزم 

 .جج رشعيةللطرفني بناء عىل بينات وح

ما ا  
    اة

القضاء يف الرشيعة اإلسالمية فرض مـن فـروض الكفايـة، بمعنـى أنـه جيـب 

 .)٣(عىل جمموعة من األمة القيام به ومهامه وإال يقع اإلثم عىل مجيع األمة 

وقد قامت األدلة الرشعية عىل ذلك يف كثري من آي القرآن الكريم، فمن ذلك 

َ إن اهللاََّ يأمركم أن تـؤدوا األمانـات إىل أهلهـا وإذا حكمـتم بـني  :قوله تعاىل ْ ْ ْ ْ ُ ُ ََ َ َ ْ ُُّ َُ ِ ِ ِِ َِ ََ ْ َ ْ َُّ ْ

ًالناس أن حتكموا بالعدل إن اهللاََّ نعام يعظكم به إن اهللاََّ كان سميعا بصريا  ً ِْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ ْ َ َُ َّ َّ ْ ِْ ِِ ُِ ُُ َّ

ِ ْ ََّ َِ )٤( 

                                                        
ــى : ينظــر ) ١( ــة أليــوب بــن موس ــات معجــم يف املــصطلحات والفــروق اللغوي الكلي

 -عـدنان درويـش :  املحقـق-٧٠٥ء احلنفـي ص احلسيني القريمي الكفوي، أبو البقـا

 . بريوت–مؤسسة الرسالة .  ط -حممد املرصي

 جامع العلوم يف اصطالحات الفنون للقايض عبد النبي بـن -دستور العلامء : ينظر ) ٢(

. ط -حـسن هـاين فحـص: عرب عباراته الفارسـية-٣/٤٥عبد الرسول األمحد نكري 

 م٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢١األوىل، . ط -بريوت/  لبنان -دار الكتب العلمية 

أليب زكريـا )  ) مـع تكملـة الـسبكي واملطيعـي((املجموع رشح املهذب : انظر ) ٣(

 دار الفكر.  ط -٢٠/١٢٥حميي الدين حييى بن رشف النووي 

 .من سورة النساء: ٥٨اآلية ) ٤(



 

)٩٥٢( ا ا أ ي أا ا   
  

ْيا داود إنا جعل:  -تعاىل -وقوله  َ َ ُ َُّ ِ ِناك خليفة يف األرض فـاحكم بـني النـاس َ َِّ ََ ْ ْ َْ ُْ َ ََ ْ ِ ً ِ َ

ِباحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللاَِّ إن الذين يـضلون عـن سـبيل اهللاَِّ  ِِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ ْ َ ََ َّ ُِّّ َّ َِّ ِ ِِ َ َ َْ ِ َّ َ َْ ِ

ِهلم عذاب شديد بام نسوا يوم احلساب  ِ ِْ َ َ ُ ْْ ٌ ََ ِ ٌ َ َُ )وقوله)١ ، :وأن احكم ب  َ ْ َْ ُ ِ ِينهم بـام َ ْ ُْ َ

َأنزل اهللاَُّ وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عـن بعـض مـا أنـزل اهللاَُّ إليـك  ْ َ َ ْ ْ َْ ِ َ ََ ُ َّ َ َْ َْ َ َ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ ََ َِ ْ ْ َ ِ

ِفإن تولوا فاعلم أنام يريد اهللاَُّ أن يصيبهم ببعض ذنوهبم وإن كثـريا مـن النـاس  َِّ ُ ََ َ ْ َ َ ْ ْ َ
ِ ِ ًِ َ ََّ َّ ْ ِْ ِْ ْ ُ ُ ِْ ِ ُ َُّ ِ ُ َ َِ َ َ

َاسقون َلف ُ ِ )وقوله عز وجل )٢ ، : فال وربك ال يؤمنون حتى حيكمـوك فـيام  ِ َِ ُ ُ َِّ َ ُ َّ َُ ِّ ََ ْ َ َ

ًشجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليام  ِ ِ ِ
ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َّ ْ ْ ََ َ ُ َِّ َ ً َُ َ َ ََ ََّ ِ َ ُِ َْ ِ ُ )٣( 

همـة  وهذه اآليات تدل باملنطوق أن عـىل أن الفـصل يف اخلـصومات هـي م

ويل األمر، فيجب عليه أن يتـوىل فـصل اخلـصومات وقطـع النـزاع وإيـصال 

اإلمام ذلك بنفـسه احلقوق وردع الظاملني، وملا كان من املستحيل أن يتوىل 

عىل اتساع الدول وكثرة الوقائع كان تعيني القضاة إحدى واجباته الرشعية إلمتـام هـذه 

 .)٤(املهمة

عاص، أنه سمع رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه  ومن السنة ما روى عن عمرو بن ال

إذا حكــم احلـاكم فاجتهــد ثـم أصـاب، فلــه أجـران، وإذا حكــم «: وسـلم قـال

، وهذا احلديث يـدل عـىل أن احلكـم والفـصل )٥(» فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر

 .مهمة ويل األمر وينوبه القضاة

                                                        

 .من سورة ص: ٢٦اآلية ) ١(

 .من سورة املائدة: ٤٩اآلية ) ٢(

 .سورة النساءمن : ٦٥اآلية ) ٣(

 .وما بعدها١٢١مالمح نظام احلكم يف املنظور اإلسالمي صـ) ٤(

ب بيان أجر احلـاكم إذا اجتهـد فأصـاب، / ك األقضية/ صحيح مسلم. رواه مسلم) ٥(

 . ) ١٧١٦:(  رقم٣/١٣٤٢أو أخطأ 



  

)٩٥٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ِ عـن ً عىل اليمن قاضـيا، وذلـك فـيام روي معاذ بن جبل وقد ويل النبي  َ

ْاحلارث بن عمرو ابن أخي املغرية بن شعبة، عن أناس من أهل محص، من  ْ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ ََ َ ُ َ ُْ َِْ ْ ِ

َأصحاب معاذ بن جبل، أن رسول اهللاَِّ صىل اهللاُ عليه وسلم ملـا أراد أن يبعـث  َّ َ ََّ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ُْ ََّ َ َ َََّ ِ َِ ٍ ِ ِ

َمعاذا إىل اليمن قال َ ْ َِ َ َ ُِ ً ٌيف تقيض إذا عرض لك قضاء؟َك«: َ َ َ َ َْ َ ََ َْ َ ِ ِ َ، قال»َ ِأقيض بكتاب : َ َ ِ ِِ ْ َ

َاهللاَِّ، قال ِفإن مل جتد يف كتاب اهللاَِّ؟«: َ َ ِْ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ َ، قال»َ ِفبسنة رسول اهللاَِّ صـىل اهللاُ عليـه : َ ِ
ْ ُ َ َُ ََّ َ ِ َّ ِ َ

َوسلم، قال َ ََّ َ َّفإن مل جتد يف سـنة رسـول اهللاَِّ صـىل«: َ َ ِ
ُ َ ُ

ِ َّ ِْ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ اهللاُ عليـه وسـلم، وال يف َ َ َ َ ََ َ َّْ َِ

ِكتــاب اهللاَِّ؟ َ َقــال» ِ ِأجتهــد رأيــي، وال آلــو فــرضب رســول اهللاَِّ صــىل اهللاُ عليــه : َ
ْ ُ َ ََ َّ َُ َ َ َ ُْ َ َ َ َ ِ ْ ِ َُ َ

َوسلم صـدره، وقـال َ ََّ ُ َ ََ َ ِاحلمـد هللاَِِّ الـذي وفـق رسـول، رسـول اهللاَِّ ملـا يـريض «: َْ ِ ِ
ْ ُ ُ َ ُ َ َْ َِْ َ َ َّ َ َّ ُ

َرسول اهللاَِّ ُ  .)٢(، وهذا من أوضح دليل عىل مرشوعية تنصيب القضاة )١(» َ

                                                        

سنن أيب داود لإلمام أبو داود سـليامن بـن األشـعث بـن إسـحاق بـن . رواه أبو داود) ١(

ْ شــداد بــن عمــرو األزدي السجــستاين بــشري بــن ــرأي يف / ك األقــضية / ِِّ ب اجتهــاد ال

ــضاء  ــم ٣/٣٠٣الق ــق-) ٣٥٩٢( رق ــد: املحق ــد احلمي ــدين عب ــي ال . ط-حممــد حمي

  بريوت-املكتبة العرصية، صيدا 

أليب زكريـا حميـي )  ) مع تكملـة الـسبكي واملطيعـي((املجموع رشح املهذب ) ٢(

دار الفكر، كفايـة األخيـار يف حـل غايـة .  ط -٢٠/١٢٥الدين حييى بن رشف النووي 

أليب بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريز بـن معـىل احلـسيني احلـصني -االختصار

. ط - دمـشق–دار اخلـري . ط -عيل عبد احلميد وحممـد سـليامن:  ت-٥٤٨الشافعي 

 ١٩٩٤األوىل، 



 

)٩٥٤( ا ا أ ي أا ا   
  

ٌ القضاة ثالثة" : وكذلك قوله  َ َ ُ َْ ُ ِواحد يف اجلنة، واثنان يف النار، فأما الذي : َ ِ َِّ َّْ َ ِ ِ َِ ِ َّ َ َّ ٌَ ََْ

ُْيف اجلنة فرجل عرف احلق فقىض به، ورجل عرف احلق فجار يف احل َْ َْ َِْ َِ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َُ َ ََّ ََّ َ ٌَّ َ ٌِ ِِ ِكـم، َ ْ

ِفهو يف النار، ورجل قىض للناس عىل جهل فهو يف النار َِّ َّ َِّ َِ َ َ ُ َ َُ ْ َُ ٍَ َِ َ ٌِ َ َ" )١( 

ا ا  
وا وا  ءا أ  

  

 القضاء ركن من أركان الدولة وركيزة من ركائزها، فالدولة تقوم عىل ثـالث 

الـسلطة التنفيذيـة الـسلطة التـرشيعية ويقـوم هبـا جملـس النـواب، و: سلطات

 املختلفة، والسلطة القضائية ويمثلهـا ووزارهتاومتثلها احلكومة بمكوناهتا 

القضاء والنيابة العامة، وهبذه السلطات الثالث تقوم الدول، وعند عدم وجود 

 .واحدة منها ال توجد دولة

  فالقضاء واحد من أعمدة قيام الدول ال تقوم الدول إال به، وتسقط بـسقوطه، 

مهيته ال ختفى؛ إذ هو احلاكم عىل الـسلطتني األخـريني، وينـصف مـنهام وأ

                                                        

ب يف القـايض /ألقـضية ك ا/ سـنن أيب داود . داود والرتمذي وابن ماجـه رواه أبو) ١(

، وسنن الرتمذي ب ما جاء عن رسول اهللا صىل اهللا عليه  ) ٣٥٧٣:(رقم٣/٢٩٩خيطئ 

ْ سنن الرتمذي ملحمد بن عيسى بـن سـورة - ) ١٣٢٢:( رقم٣/٦٠٥وسلم يف القايض  َ

رشكـة مكتبـة .  ط - ) ـهــ٢٧٩: املتـوىف(بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى 

م، سـنن ابـن ١٩٧٥ - هــ ١٣٩٥الثانيـة، . ط - مـرص– احللبـي ومطبعة مصطفى البايب

 سـنن - ) ٢٣١٥:( رقـم٢/٧٧٦ب احلاكم جيتهد فيـصيب احلـق/ك األحكام : ماجه 

: املتــوىف(ابـن ماجـه أليب عبــد اهللا حممـد بـن يزيــد القزوينـي، وماجـة اســم أبيـه يزيـد 

 فيـصل -ربيـة دار إحيـاء الكتـب الع. ط -حممـد فـؤاد عبـد البـاقي: حتقيـق- ) ـهـ٢٧٣

 .عيسى البايب احللبي



  

)٩٥٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
سلبه، فالقـضاء  أو انحرافا يف إعطاء حق أو إذا جتازوا يف استخدام السلطة،

 .بالنسبة للدول عمود خيمتها

 وأمــا بالنــسبة للمجتمــع فــال ختلــو املجتمعــات البــرشية مــن النزاعــات 

لفـض النزاعـات وقطـع دابـر هـذه واخلالفات، وهذا يستدعي وجود القـضاء 

اخلالفات واخلصومات وإنصاف املظلومني وردع الظاملني وإقامة العـدل 

 .)١(والقسط بني الناس

 وال حيفى عىل عاقل أن من أهم األمور التي تؤدي إىل سعادة البرش وشـيوع 

األمن واالستقرار يف املجتمع هو أن يسود العدل ويتنصف املظلوم ويؤخذ 

 .ملعىل يد الظا

  كام أن األشياء تأخذ أمهيتها من غاياهتا وأهـدافها، وملـا كانـت الغايـة مـن 

ـــصال احلقـــوق إىل أصـــحاهبا، وجماهبـــة  القـــضاء هـــي إقامـــة العـــدل وإي

املتجاوزين وإلزامهم الطريق املستقيم كانت أمهيتـه واضـحة ال مـراء فيهـا 

 .)٢(وال ختفى عىل ذي برص، بل ال تستقيم احلياة بدونه 

                                                        

ومــا ١٣١ومــا بعــدها، وصـــ١٢٣مالمــح نظــام احلكــم يف املنظــور اإلســالمي صـــ) ١(

 .بعدها

 اجلامعـة -١٦عاطف حممـد أبـو هريـد ص.  د–أمهية القضاء يف اإلسالم : ينظر ) ٢(

 .فلسطني –اإلسالمية 



 

)٩٥٦( ا ا أ ي أا ا   
  

 لا   : ــأن أقــوى الفــرائض بعــد اإليــامن وهــو أرشف )١(ب

 العبادات، ملا أثبت اهللا تعاىل آلدم 

ًإين جاعـل يف األرض خليفـة: عليه السالم اسم اخلالفـة فقـال ٌَ ِ َِ ِ ْ َ ْ ِ َ ِّ ِ )وأثبـت )٢ 

َيا داود إنا جعلنـاك خليفـة يف األ: لداود عليه السالم، فقال تعاىل ذلك ْ ِ ً َْ ِ َ ََ َ َ ُ ُ ََّ ِ ِرض َ ْ

ِّفاحكم بني الناس باحلق َْ ِ ِ َّ َ ْ َْ ُْ َ )وبه أمـر كـل نبـي مرسـل صـلوات اهللا سـبحانه . )٣

                                                        

اهللا بـن يوسـف بـن هناية املطلب يف دراية املـذهب لعبـد امللـك بـن عبـد : ينظر ) ١(

حققـه -١٨/٤٥٨حممد اجلويني، أبو املعايل، ركـن الـدين امللقـب بإمـام احلـرمني 

األوىل . ط-دار املنهـــاج. ط-ّعبـــد العظـــيم حممـــود الـــديب/ د. أ: وصـــنع فهارســـه

م، روضة الطالبني وعمدة املفتني أليب زكريا حميي الدين حييى بـن ٢٠٠٧-ـهـ١٤٢٨

 - دمشق-املكتب اإلسالمي، بريوت. ط-ويشزهري الشا: ت-١١/٩٢رشف النووي 

ــامن ــة، . ط-ع ــ١٤١٢الثالث ــاظ ١٩٩١/ ـ هـ ــاين ألف ــة مع ــاج إىل معرف ــي املحت م، مغن

دار .  ط-٦/٢٥٨املنهاج لشمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني الشافعي 

م، اهلداية عىل مذهب اإلمـام أيب عبـد ١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٥األوىل، . ط -الكتب العلمية

ملحفوظ بن أمحد بـن احلـسن، أبـو اخلطـاب - أمحد بن حممد بن حنبل الشيبايناهللا

مؤسـسة . ط- ماهر ياسني الفحـل-عبد اللطيف مهيم :  املحقق-٥٦٣الكلوذاين ص 

  م٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥األوىل، . ط-غراس للنرش والتوزيع

 .من سورة ص: ٢٦من اآلية ) ٢(

  .من سورة البقرة: ٣٠من اآلية ) ٣(



  

)٩٥٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ألن املقـصود منـه إظهـار العـدل ورفـع الظلـم مـن . وتعاىل علـيهم أمجعـني

 )١( .الظامل وإيصال احلق إىل املستحق واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

اا ا  
  ةا  ي أا ا   

  

  األمن الفكري يقوم عـىل ركـائز متعـددة مـن أمههـا شـعور أفـراد املجتمـع 

باالطمئنان عىل أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم وحقـوقهم، وأن اإلخـالل بـأي 

يشء منها هو باب اختالل الفكر السليم، إذ عند عدم االطمئنان عىل النفـوس 

 فـساد يقـع يف املجتمـع نتيجـة يفتح باب اجلريمة وسفك الدم، وهذا أعظـم

اختالل الفكر والعقل، وعنـد عـدم االطمئنـان عـىل األمـوال واحلقـوق يفـتح 

 وإن كانـت جتـر حتـىطريق التفكـري يف احلـصول عليهـا بـأي وسـيلة كانـت 

ًفسادا أعظم عىل املجتمع غري مبال بذلك، وهذا أيضا من االنحراف الفكري 

 .الناتج عن هذا األمر

ضاء بكـل مكوناتـه حيقـق االطمئنـان عـىل النفـوس واألمـوال   وملا كان القـ

واألعـراض واحلقــوق كــان هــو املــانع لالنحــراف الفكــري الــذي ينــتج عــن 

عدمه، بل وجيعل أفراد املجتمع يفكرون يف الوصول إىل حقوقهم بـالطرق 

ــم  ــري هبــذا األســلوب هــو أه املــرشوعة عــرب االلتجــاء إىل القــضاء، والتفك

ي واالستقامة العقلية؛ حيث إن التفكر يف الوصول إىل مكونات األمن الفكر

                                                        

 لقاسم بن عبد اهللا -أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء: ينظر ) ١(

دار الكتـب . ط-حييـى حـسن مـراد: ت-٨٣بن أمري عيل القونوي الرومي احلنفـي ص 

 .ـهـ١٤٢٤-م٢٠٠٤. ط-العلمية



 

)٩٥٨( ا ا أ ي أا ا   
  

ما يعتقد أهنا من احلقوق بأي وسـيلة حيـول املجتمـع إىل غابـة  أو احلقوق

ًيأكل فيها القوي الضعيف، وكل من رأى شيئا من حقه حاول أخذه والوصول 

 .إليه بأي وسيلة، وربام كان ليس من حقه يف الواقع

لق هذا البـاب الكبـري مـن أبـواب الـرش والفـساد   فوجود القضاة وتنصيبهم يغ

 .التي تلحق باملجتمع نتيجة غياهبم عن املشهد

وهبذا يظهر وبجالء أمهية والية القضاء يف الدولة ووجوب تنـصيب القـضاة 

ً حتصيال للمنافع ودفعـا للمفاسـد الـسابقة، ومـن أجـل هـذا )١( عىل ويل األمر ً

، وال )٢(ًه حتـى لـو امتنـع كـان آثـام وجب عىل من تعني عليه القـضاء أن يتـوال

يكون يف حقه يف فرض كفاية ملا هلذا املنصب مـن أثـره العظـيم يف حفـظ 

ًاملجتمع حسيا من اجلرائم واالختالف واالضطراب، ومعنويا من االنحراف  ً

 .الفكري الناجم عن عدم وجودهم

                                                        

العدة رشح العمدة لعبـد الـرمحن بـن إبـراهيم بـن أمحـد، أبـو حممـد هبـاء : ينظر ) ١(

ـ هــ١٤٢٤سـنة -بـدون طبعـة. ط-دار احلديث، القـاهرة. ط-٦٥٩ص الدين املقديس 

م، زاد املستقنع يف اختصار املقنع ملوسى بن أمحـد بـن موسـى بـن سـامل بـن ٢٠٠٣

-٢٣٥عيسى بن سامل احلجاوي املقديس، ثم الصاحلي، رشف الدين، أبو النجـا ص 

 .الرياض -دار الوطن للنرش . ط-ّعبد الرمحن بن عيل بن حممد العسكر: املحقق

 ملحمــد بــن أمحــد بــن أيب أمحــد، أبــو بكــر عــالء الــدين -حتفــة الفقهــاء: ينظــر ) ٢(

 - هــ ١٤١٤الثانيـة، . ط- لبنـان–دار الكتب العلمية، بريوت . ط-٣/٣٦٩السمرقندي 

 إبراهيم بـن عـيل بـن يوسـف الـشريازي إسحاقم، التنبيه يف الفقه الشافعي أليب ١٩٩٤

 إبـراهيم بـن إسـحاقيف فقه اإلمام الشافعي أليب عامل الكتب، املهذب . ط-٢٥١ص 

 .دار الكتب العلمية. ط-٣/٣٧٦عيل بن يوسف الشريازي 



  

)٩٥٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 ا ا 
  ما اء وأه   ا اي

ــصو ــل  املق ــع مراح ــصاف يف مجي ــة واإلن ــق العدال ــضاء حتقي ــة الق د بنزاه

وباجلملة فالنزاهـة ، )١(التقايض؛ حيث إن هذه األمور هي أبرز سامت القضاء 

  .)٢(عبارة عن جتنب كل ما خيل ويشني 

  وقد اشتملت إجـراءات التقـايض يف الـرشيعة عـىل مـا يـربز نزاهـة القـضاء، 

، )٣( سوي بني اخلـصمني يف اجللـوسوذلك فيام جيب عىل القايض من أن ي

فيجلــسهام بــني يديــه ال عــن يمينــه وال عــن يــساره؛ ألنــه لــو فعــل فقــد قــرب 

أحدمها يف جملسه، وألن لليمني فـضال عـن اليـسار، وأن يـسوي بيـنهام يف 

                                                        

ــارصة: ينظــر ) ١( ــة املع ــة العربي ــم اللغ ــد عمــر -معج ــد احلمي ــار عب ــد خمت  د أمح

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، . ط-عامل الكتب. ط-٣/٢١٩٨

د بــن عبــد اهللا، ابــن مالــك الطــائي  ملحمــ-إكــامل األعــالم بتثليــث الكــالم: ينظــر ) ٢ (

. ط-سعد بن محـدان الغامـدي: املحقق-٢/٧١٢اجلياين، أبو عبد اهللا، مجال الدين 

م، ١٩٨٤ـ هــ١٤٠٤األوىل، . ط- اململكة السعودية- مكة املكرمة -جامعة أم القرى 

اإلبانة يف اللغـة العربيـة أليب املنـذر سـلمة بـن مـسلم بـن إبـراهيم الـصحاري العـوتبي 

. صالح جـرار، د. نرصت عبد الرمحن، د. عبد الكريم خليفة، د. د: املحقق-٤/٤٢٤

 - مـسقط -وزارة الـرتاث القـومي والثقافـة . ط-جارس أبو صفية. حممد حسن عواد، د

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠األوىل، . ط-سلطنة عامن

بـد أليب حممـد ع» اإلمام مالك بن أنس«املعونة عىل مذهب عامل املدينة : ينظر ) ٣(

محيش عبـد : املحقق-١٥٠٢الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبي البغدادي املالكي ص 

: أصـل الكتـاب- مكـة املكرمـة-املكتبـة التجاريـة، مـصطفى أمحـد البـاز . ط-ّاحلق

 رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة املكرمة



 

)٩٦٠( ا ا أ ي أا ا   
  

النظر والنطق واخللوة فال ينطلـق بوجهـه إىل أحـدمها، وال يـسار أحـدمها، 

يضيف أحدمها، فيعدل بني اخلصمني يف وال خيلو بأحدمها يف منزله، وال 

. هذا كله، ملا يف تـرك العـدل فيـه مـن كـرس قلـب اآلخـر، ويـتهم القـايض بـه

وليس له أن حيكم ألحد من والديه وال مـن مولوديـه ألجـل التهمـة، وحيكـم 

 )١( .عليهم الرتفاعها، وحيكم لعدوه، وال حيكم عليه

ِّوجيـب عـىل القــايض أن يـسوي بـني اخلــصمني يف الـدخول عليـه واإلقبــال 

عليهام، واجللوس بني يديـه، واإلقبـال علـيهام، واالسـتامع هلـام، واحلكـم 

 .)٢( بينهام بام أنزل اهللا

فهذه اإلجراءات واآلداب التي جيب عىل القـايض اتباعهـا يف التقـايض ممـا 

ًنزاهة القايض وحيدته حيادا تاما حتـى اتفق عليه الفقهاء يف هذا الشأن تضمن  ً

 .ً، سدا لذريعة املحاباة يف احلكم)٣(أنه منع القضاء بعلمه 

                                                        

مـد بـن بداية املجتهد وهناية املقتصد أليب الوليد حممد بن أمحد بـن حم: ينظر ) ١(

ــد  ــد احلفي ــابن رش ــشهري ب ــي ال ــد القرطب ــن رش ــد ب ــديث . ط-٤/٢٥٥أمح  –دار احل

ــاهرة ــة. ط-الق ــدون طبع ــنة -ب ــ١٤٢٥ س ــة ٢٠٠٤ -ـ هـ ــة الكويتي ــوعة الفقهي  م، املوس

  الكويت- وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -٣٣/٣٠٩

بـن يوسـف  إبـراهيم بـن عـيل إسحاقاملهذب يف فقه اإلمام الشافعي أليب  :ينظر ) ٢(

، خمتــرص ٢٠/١٥٢املجمــوع للنــووي  ،دار الكتــب العلميــة. ط-٣/٣٩٣الــشريازي 

حممــد بــن إبــراهيم بــن عبــد اهللا : املؤلــف-الفقــه اإلســالمي يف ضــوء القــرآن والــسنة

. ط-دار أصــداء املجتمـــع، اململكــة العربيــة الـــسعودية. ط-١٠٠٨التــوجيري ص 

 . م٢٠١٠ - هـ١٤٣١احلادية عرشة، 

ــر ) ٣( ــة الرسخــيس امل :ينظ ــمس األئم ــهل ش ــن أيب س ــد ب ــن أمح ــد ب ــسوط ملحم ب

ــة . ط-١٦/١٠٥ ــريوت–دار املعرف ــة. ط- ب ــدون طبع ــنة -ب ــ١٤١٤س م، ١٩٩٣ -ـ هـ



  

)٩٦١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وأما عن أثر هذه اإلجراءات يف حتقيق األمـن الفكـري فواضـح مـن جهـة أن 

الثقة يف حكـم القـايض جيعـل اخلـصمني يف ارتيـاح واطمئنـان ملـا يـصدره 

ًه األحكـام قبـوال تامـا يـضمن عـدم القايض من أحكام، بل ويعزز القبـول هلـذ ً

جتاوزهـا، وال شـك أن قبـول أحكـام القـضاء واالطمئنـان  أو اخلروج عليهـا

ًإليها من أهم ما حيقق بنـاء األمـن الفكـري يف الـدول؛ حيـث ال يتبنـون فكـرا 

ًضاال منحرفا مرده إىل اإلحساس بعدم الوصول إىل احلق من وجهة نظرهم،  ً

 .زاهة القضاء يف حتقيق األمن الفكريفظهر وبكل وضوح مدى أثر ن

 ا ادس
  . ال اء وأه   ا اي

  

    ءل ا دًأن يكون القضاة أحـرارا يف البحـث عـن احلـق : ا

تـدخل مـن  أو ضغط من حـاكم أو والعدل دون أن يكون هناك تأثري من سلطة

 .)١( لومة الئم ذوي النفوذ وأال خيافوا يف اهللا

                                                                                                                                        
القـايض أبـو حممـد عبـد الوهـاب بـن : املؤلـف-اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلـالف

دار ابـن . ط-احلبيـب بـن طـاهر: املحقـق-٢/٩٦١عيل بن نـرص البغـدادي املـالكي 

م، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي أليب احلسني ١٩٩٩ -ـ هـ١٤٢٠األوىل، . ط-حزم

قاسـم :  املحقـق-١٣/١٠٢حييى بن أيب اخلري بن سـامل العمـراين اليمنـي الـشافعي 

ــوري ــد الن ــاج . ط-حمم ــدة–دار املنه ـــ١٤٢١األوىل، . ط- ج ــية ٢٠٠٠ - ه م، حاش

ــد بــن ــد الــرمحن بــن حمم ــمي الــروض املربــع رشح زاد املــستقنع لعب  قاســم العاص

 .ـهـ١٣٩٧ -األوىل . ط -٧/٥٢٤احلنبيل النجدي 

حممد عبد اهللا بن إبـراهيم الـسحيم .  د-استقالل القضاء يف الفقه اإلسالمي: ينظر ) ١(

 .ـهـ١٤٣٦ - الطبعة األوىل-دار ابن اجلوزي.  ط-١٢٣ص 



 

)٩٦٢( ا ا أ ي أا ا   
  
شـخص مـن شـأنه أن ينحـرف بـه عـن  أو عدم وقوع القضاء حتت تأثري سلطةأو 

 .)١(هدفه األسمى، وهو إقامة العدل بني الناس وإيصال احلقوق إىل أصحاهبا 

ًومعنى ذلك أن يكون القايض جيعله متمتعا بحرية إصدار احلكـم باملـسائل 

ًوقائع بموجب القانون بعيدا عـن ًاملعروضة عليه بحيث حيكم استنادا إىل ال

التـدخل  أو مـن يمثلهـا أو التأثري من جانب احلكومـة أو املضايقة أو التدخل

والتأثري الذي ينشأ بني القضاة أنفسهم بسبب اختالف املنصب اإلداري فـيام 

اختالف مستويات حمـاكمهم، فالقـضاة مجـيعهم مـستقلون ال يتبـع  أو بينهم

ارتفع مقامه، فاالستقالل يكـون بعـدم  أو علت درجته  آخر مهامأحداًأحدا منهم 

 .)٢(ًتبعية القضاة ألي فرد كان سواء أكان قاضيا أم ال 

ويعترب استقالل القضاء من أهم دعائمه إلقامة احلق والعدل، وهو أيضا مـن   

 -: أهم دعائم حتقيق األمن الفكري يف املجتمع من خالل ما ييل

د املجتمع ومؤسسات الدولة فال يقدم فرد من أفـراد تعزيز الثقة بني أفرا: أو

 .املجتمع عىل أي عمل من شأنه أن خيل بأمنها وسالمتها

م : بناء االنتامء الوطني يف أفراد املجتمـع جتـاه الدولـة ومؤسـساهتا مـن

، وأنـه يف حالـة املـساس هبـا مـن حمفوظةخالل شعور املواطن بأن حقوقه 

 .ملستقل يعيد إليه حقهمؤسسة فإن القضاء ا أو فرد

                                                        

 .١٢٣استقالل القضاء يف الفقه اإلسالمي ص : ينظر ) ١(

 . ١ القضاء ص استقالل: ينظر ) ٢(



  

)٩٦٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 : الشعور بحفظ احلقوق وعدم املساس هبا من أي وجه يغلق الباب يف

ًفكــر مــستغال شــعورهم بعــدم  أو وجــه مــن حيــاول جتنيــد الــشباب جلامعــة

 . حصوهلم عىل ما يستحقون

وعند حتقق هذه الثالثة املـشار إليهـا سـابقا يمكـن القـول بـأن عقـول شـبابنا 

ًجتمع يف حرز من االنحراف والتطرف، وتنبي أفكارا هدامة ومجيع أفراد امل

تقض مضاجع املجتمع كله، وتعيـق أي تقـدم، وعـىل هـذا فينبغـي احلـرص 

عىل استقالل القضاء والقضاة ألثره البالغ يف حتقيق األمن الفكـري وضـامن 

 .سالمة العقول من السيطرة عليها حتت أي شبهة



 

)٩٦٤( ا ا أ ي أا ا   
  اا ا  

ا  لي اا ا   هوأ   
:  

العدل فريضة واجبة وقيمـة البـد منهـا لتـستقيم احليـاة عـىل الوجـه الـصحيح 

ويعــم فيهــا األمــن واالســتقرار واملحبــة والوئــام، والعــدل كــام قيــل أســاس 

امللك، أي هو حجـر الزاويـة يف بنـاء الـدول وقيـام احلـضارات، إذ بـه تـأمن 

ذي حق حقـه، ويرتـدع كـل ظـامل بـاغ، وهـذه مهمـة البالد والعباد ويأخذ كل 

ويل األمر ومن واجباتـه الـرشعية، واحلـق أن العـدل بـني أفـراد املجتمـع لـه 

عظيم األثر يف مواجهة التطرف الفكري، وحتقيق األمن الفكري، لذا سيكون 

  -: احلديث يف هذه املوضوع من خالل املطالب اآلتية
  

  ا اول
  .  ال  وا

  

  لعـدل عليـه يف القـضية مـن بـاب رضب فهـو : ضد اجلور يقـال:   ا

وفـالن مـن أهـل . بكـرس الـدال وفتحهـا) معدلته(وبسط الوايل عدله و. عادل

أي رضـا ومقنـع يف ) عـدل(ورجل . بفتح الدال أي من أهل العدل) املعدلة(

و مجـع أيـضا وهـ) عـدول(و ) عـدل(وقوم . وهو يف األصل مصدر. الشهادة

 .)١(عدل، وباجلملة فالعدل نقيض اجلور والظلم، ووضع كل يشء يف حمله 

                                                        

خمتار الصحاح لزين الدين أبو عبـد اهللا حممـد بـن أيب بكـر بـن عبـد القـادر : ينظر) ١(

 -املكتبـة العـرصية . ط -يوسـف الـشيخ حممـد: املحقـق-٢٠٢احلنفي الـرازي ص 

 م١٩٩٩/ ـ هـ١٤٢٠اخلامسة، .  ط - صيدا–الدار النموذجية، بريوت 



  

)٩٦٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
عـدل احلـاكم يف . ما قام يف النفوس أنه مستقيم، وهو ضد اجلـور:   والعدل

احلكم يعدل عدال وهو عادل مـن قـوم عـدول وعـدل؛ األخـرية اسـم للجمـع 

ــ ــوايل عدل ــه يف القــضية، فهــو عــادل، وبــسط ال ه كتجــر ورشب، وعــدل علي

العدل، هو الذي ال يميل به اهلـوى فيجـور : ويف أسامء اهللا سبحانه. ومعدلته

يف احلكم، وهو يف األصل مصدر سمي به فوضع موضع العادل، وهو أبلـغ 

منه ألنـه جعـل املـسمى نفـسه عـدال، وفـالن مـن أهـل املعدلـة أي مـن أهـل 

كـم وهـو ح. هو يقيض بـاحلق ويعـدل: احلكم باحلق، يقال: والعدل. العدل

وقـال . املريض قوله وحكمـه: والعدل من الناس. ذو معدلة يف حكمه: عادل

رضــا ومقنــع يف : ورجــل عــدل. رجــل عــدل وعــادل جــائز الــشهادة: البـاهيل

 .)١( الشهادة

ل ا٢( اإلنصاف وإعطاء املرء ما له وأخذ ما عليه: وا(. 

                                                        

ىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظـور لسان العرب ملحمد بن مكرم بن ع: ينظر) ١(

 ١٤١٤ -الثالثة . ط- بريوت–دار صادر .  ط-١١/٤٣٠ اإلفريقياألنصاري الرويفعى 

ه، ـالنهاية يف غريب احلديث واألثر ملجد الدين أبو السعادات املبارك بن حممـد بـن 

اهر طـ:  حتقيق-٣/١٩٠حممد بن حممد ابن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري 

 -ـ هــ١٣٩٩ بـريوت، -املكتبة العلمية . ط- حممود حممد الطناحي -أمحد الزاوى 

 .م١٩٧٩

ــر) ٢( ــى : ينظ ــن موس ــوب ب ــة ألي ــروق اللغوي ــصطلحات والف ــم يف امل ــات معج الكلي

 -عـدنان درويـش : املحقـق-٦٤٠احلسيني القريمي الكفوي، أبـو البقـاء احلنفـي ص 

ــرصي ــد امل ــالة . ط-حمم ــسة الرس ــريوت،–مؤس ــيط  ب ــم الوس . ط – ٢/٥٨٨ املعج

 .القاهرة. جممع اللغة العربية



 

)٩٦٦( ا ا أ ي أا ا   
  

 .)١( طوضع اليشء يف نصابه بني اإلفراط والتفري: وعرف أيضا بأنه

ما ا  
ا  لب او  ا دا   

  

َّلقد أمر اهللا بإقامة العدل وحث عليه، ومدح من قام به، وذلك يف آيـات كثـرية 

ِإن اهللاََّ يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن : قوله تعاىل: منها َ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ َْ ْ َ ُ ُ َُ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِْ ْ ِ ِ َّ

َالفحش ْ َ َاء واملنكر والبغِي يعظكم لعلكم تـذكرون ْ ُ ْ ْ ََّ َ َ ُْ ُ ْ ََّ َ َْ َ َ َُ ِ ِِ ُْ )ِوقولـه عـز مـن قائـل. )٢ َّ :

ْيا أهيا الذين آمنـوا كونـوا قـوامني بالقـسط شـهداء هللاَِِّ ولـو عـىل أنفـسكم ْ َ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ ُِ َُ ََ َ ْ َ ََّ ْ َ َّ ََ َ َُ َِ ُ َ  أو ُّ

�الوالدين واألقربني إن يكن غني َ َ ْ
ِ َِ ُْ َ َْ ِ َ ِ ْ َْ ْ ِ ْفقريا فاهللاَُّ أوىل هبام فـال تتبعـوا اهلـوى أن  أو اَ َ ََ ُ َْْ ِ َّ َ َ َ َ ََ ًِ ِ َ ِ

ُتعدلوا وإن تلووا َ ْْ َُ َْ ِ ًتعرضوا فإن اهللاََّ كان بام تعملون خبريا أو ِ َِ َِ َ َُ َ َُّ َ ْ ِْ َ ِ َ ُ. )٣( 

ُفلـذلك فـادع واسـتقم كـام أمـرت وال تتبـع أهـواءه:   وقال سبحانه َ ْ ْ َ َ ُ َْ َ ُِ َّ َ َ ََ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ََ ْم وقـل َ ُ َ ْ

َآمنت بام أنزل اهللاَُّ من كتاب وأمرت ألعدل بينكم اهللاَُّ ربنا وربكـم لنـا أعاملنـا  َ َ َ ُ َ َ ُ ُْ ََ َْ ُّ َ ُّ َ ْ َ َْ ُ َْ َ َ ُ ْ ْ َُ ُ َْ َِ ِ ِ َِ ِ ٍ ِ

ُولكم أعاملكم ال حجة بيننا وبينكم اهللاَُّ جيمع بيننا وإليه املصري َ
ِ َِْ َْ ْ َ ُ ْ ْ ْ َْ َ ُ َِ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ ْ ََ َ َ َ َْ َ ُ ُ َُ. )٤( 

يات تدل باملنطوق عىل وجوب العدل، وأنه من مجلة املـأمورات وهذه اآل

الرشعية التي جيب عىل املسلم الوقوف عندها ورعايتها وعدم جتازوها يف 

                                                        

التوقيف عىل مهامت التعاريف لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بـن : ينظر) ١(

.  ط-٢٣٧تاج العارفني بن عيل بن زيـن العابـدين احلـدادي ثـم املنـاوي القـاهري ص

 .م١٩٩٠-ـهـ١٤١٠األوىل، .  ط-عامل الكتب

 . سورة النحلمن: ٩٠اآلية ) ٢(

 .من سورة النساء: ١٣٥اآلية ) ٣(

 .من سورة الشورى: ١٥اآلية ) ٤(



  

)٩٦٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
أي حمل كان ويف أي موقع كان، وجيب عليـه تطبيقـه عـىل نفـسه ومـن يـيل 

 .أمرهم

إن «:    وجـــاءت الـــسنة النبويـــة لتقـــرر هـــذا املحكـــم وتؤكـــده يف قولـــه 

قسطني عند اهللا عىل منابر من نـور، عـن يمـني الـرمحن عـز وجـل، وكلتـا امل

 )١( »يديه يمني، الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا

ً وهذا األمر وإن كان مطلوبا من آحاد األمـة عـىل اخـتالف مـواقعهم فهـو مـن 

رعيـة ًوالة األمر أشد رعاية وآكد طلبا بني أفراد الرعية، حتى ال يقع ظلم يف ال

عىل أي مستوى كان، وحتقيق العدالة يف املجتمع مسؤولية اإلمـام األعظـم 

وأهـم مـا جيـب عليـه أن يرعـاه يف األمـة؛ ألن بـه تقـوم األمـة ويتحقـق األمـن 

 .والسالمة يف املجتمع

ا ا  
  أ  ال  ا   ا اي

  

واالنحـراف الفكــري هـو شــيوع إن أخطـر مــا جيـرف العقــول نحـو التطــرف 

الظلم بني أفراد املجتمع وعدم حتقيق العدالة، ويكمن خطر عدم العـدل يف 

وجود االنحراف الفكري بل والعقدي أحيانـا، وذلـك يف عـدة أمـور أحكيهـا 

 -: فيام ييل

                                                        

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صىل .رواه مسلم) ١(

 – ٣/١٤٥٨اهللا عليه وسلم لإلمام مسلم بن احلجاج أبو احلسن القـشريي النيـسابوري 

 –دار إحيــاء الــرتاث العــريب . ط- البــاقيحممــد فــؤاد عبــد: املحقــق-) ١٧٢٨:(رقــم

 .بريوت



 

)٩٦٨( ا ا أ ي أا ا   
  

وجود العدل يف املجتمع يؤدي إىل حتقيق االستقرار النفـيس ألفـراد : اول

 واألمـان بـني أفـراده لعلـم اجلميـع أن يف حـرز مـن املجتمع، وشيوع األمـن

مؤســسات، وهــذا كــاف يف  أو ًاجلــور واحليــف مــن أي جهــة كانــت أفــرادا

 .اإلفساد أو حصول االستقامة العقلية والفكرية وأال جتنح النفس إىل الفساد

مــة : ا وجــود العــدل يف األمــة والرعيــة يــؤدي إىل تعزيــز الثقــة يف الدول

شعار أما عنـد غيـاب  أو كر يف اخلروج عليها حتت أي مسمىوبالتايل ال يف

العدل فكثريا ممن يرون أهنم مل حيصلوا عىل حقوقهم حيـاولون احلـصول 

ــائزة ــري ج ــون غ ــام تك ــت ورب ــيلة كان ــأي وس ــه ب ــساد يف  أو علي ــؤدي إىل ف ت

 .املجتمع، وفوق ذلك يعتقد أنه حمق يف فعله، وهذا قمة االنحراف الفكري

دم وجود العدل وحتققـه يف املجتمـع يـؤدي ذلـك بأصـحاب عند ع: ا

احلقوق الذين مل حيـصلوا عليهـا إىل كراهيـة املجتمـع، وربـام يـصل هبـم 

ذلك إىل تكفريه، وخيـرج علـيهم شـاهرا سـالحه لينـتقم مـن املجتمـع كلـه، 

 .وهذا بال خالف من أسباب ظهور االنحراف والتطرف الفكري

اوا عىل حقـوقهم يعتـربون أسـهل األفـراد األشخاص الذين مل حيصل: ا

ُالذين يمكن أن يسيطر عىل أفكارهم وعقوهلم وأن ينـضموا إىل اجلامعـات 

ــذه  ــل ه ــن قب ــم م ــدخل هل ــو امل ــذا ه ــون ه ــث يك ــة؛ حي ــة املتطرف ِاملنحرف

 .اجلامعات، فينخرط معهم يف أفكارهم وما يعتقدون

 مـن األفكـار وعىل هذا فشيوع العدل ورفع الظلم يؤدي إىل حفظ املجتمـع

الضالة املنحرفة، بل ويغلق الباب عىل مروجيها مـن بـاب سـد الذريعـة لـئال 



  

)٩٦٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
يتخذ وسيلة تقض مضاجع املجتمـع ولـشيوع االخـتالف واالضـطراب، بـل 

 .والفساد العقيل والفكري، والواقع شاهد عىل ذلك

 يـا عبـادي ":  عن اهللا تعـاىل--ولعل هذا هو سبب حتريم الظلم يف قوله 

، ولعـل سـبب )١("نفيس، وجعلته بينكم حمرما، فال تظاملوا مت الظلم عىل إين حر

ــىل  ــه يعــود ع ــدنيا واآلخــرة، كــام أن ــة عــىل الظــاملني يف ال ــه وخيم حتريمــه أن عواقب

املظلــوم بعــدم االســتقرار النفــيس وعــدم التــواؤم املجتمعــي، وذلــك كلــه يعــود عــىل 

فكــار مــن املتطرفــة التــي املجتمـع مجلــة بعــدم الثبــات واهلــدوء، وكـذلك شــيوع األ

 .)٢(تؤدي يف النهاية إىل االنحراف الفكري 

                                                        

ــسلم ) ١( ــحيح م ــصلة واآلداب / ص ــرب وال ــم / ك ال ــريم الظل ــم٤/١٩٩٤ب حت :  رق

)٧٧٢٥ ( . 

أسـامء بنـت عبـد . د  –أسباب اإلرهاب والعنف والتطـرف دراسـة حتليليـة : ينظر ) ٢(

 كلية البنات بالرياض – ٣العزيز احلسني ص 

http://site.iugaza.edu.ps/aharbeed/files/2018/09/%D8%A7%D8%B3%D8%

A8%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81.pdf. 



 

)٩٧٠( ا ا أ ي أا ا   
  ا  

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء 

  :أ  وسيد املرسلني، وعىل آله وصحابته ومن استن بسنته إىل يوم الدين،

توصـلت إليهـا مـن خـالل هـذا ففي خامتة هذا البحث أذكر أهم النتائج التـي 

 -: البحث، وهي عىل النحو التايل

الرشيعة اإلسالمية رشيعة متكاملة مل تغادر صغرية وال كبرية إال جاءت : أو

 .بام يصلحه، وذلك ألهنا من عند اهللا العليم اخلبري بعباده

م : أن الــرشيعة اإلســالمية بكــل أحكامهــا متتلــك أســباب إســعاد البــرش

 . عىل أمنهم وسالمتهم وحتقيق املستوى املرجو من الرفاهيةواحلفاظ 

  : أن األحكام املتعلقة باإلمامة العظمى هلـا أثرهـا املبـارش يف حتقيـق

 .األمن الفكري

أن الشورى يف اإلسالم هلا عالقتها املبـارشة بتحقيـق األمـن الفكـري : را

 .دول واحلكوماتمن خالل الثقة بالقوانني واألنظمة التي تصدرها ال

 : مدى أمهية القضاء يف حتقيق األمن الفكري ومحاية أفراد املجتمع

 .من االنحراف الفكري

د : األمــن الفكــري بمقوماتــه مطلــب رشعــي ورضورة دنيويــة بدونــه ال

 .تستقيم احلياة عىل الوجه الصحيح الذي يضمن شيوع األمن واالستقرار

 :ققه أحد أسباب قيام الدول واحلضاراتاألمن الفكري وما حي. 

أن احلمـد هللا رب العـاملني، وصـىل اهللا وسـلم : هذا واهللا أعلم، وآخر دعوانا

 .عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين



  

)٩٧١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

  ات 
  

ت اا أن م  راه ا  :-  
  

سات العلميــة بموضــوع األمــن الفكــري عنايــة احلكومــات واملؤســ: أو

 .وترسيخه يف نفوس الناشئة

م : أن يكون هناك مقرر عىل مجيع مراحل التعليم املختلفة بعنوان األمن

 .الفكري

 : إجياد آلية لتحفيز الباحثني عىل البحث يف جمال األمن الفكري وغريه

 .مما يصلح به الفرد واملجتمع

 



 

)٩٧٢( ا ا أ ي أا ا   
  ادر واا   

 

جامعــة . ط –جربيــل البــصييل . األمــن الفكــري املفهــوم واملرتكــزات د -

 .ـهـ١٤٣٩ سنة -امللك خالد

 أليب املنــذر ســلمة بــن مــسلم بــن إبــراهيم -اإلبانــة يف اللغــة العربيــة -

نـــرصت عبـــد . عبـــد الكـــريم خليفـــة، د. د: املحقـــق-الـــصحاري العـــوتبي

. ط-و صـفيةجـارس أبـ. حممـد حـسن عـواد، د. صالح جـرار، د. الرمحن، د

 هـ ١٤٢٠األوىل . ط- سلطنة عامن- مسقط -وزارة الرتاث القومي والثقافة 

 . م١٩٩٩ -

أساس البالغة أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جـار  -

 –دار الكتـب العلميـة، بـريوت .  ط -حممد باسل عيون السود:  حتقيق-اهللا 

 .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األوىل، .  ط-لبنان

أسـامء بنـت عبـد . د –اإلرهاب والعنف والتطرف دراسة حتليليـة أسباب  -

 .دون سنة نرش. كلية البنات بالرياض –العزيز احلسني 

ــالمي - ــه اإلس ــضاء يف الفق ــتقالل الق ــراهيم .  د- اس ــن إب ــداهللا ب ــد عب حمم

 .ـهـ١٤٣٦ -األوىل.  ط -دار ابن اجلوزي.  ط-السحيم

ايض أبـو حممـد عبـد القـ: املؤلف-اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف -

-احلبيـب بـن طـاهر: املحقـق-الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي املالكي 

 .م١٩٩٩ -ـ هـ١٤٢٠األوىل، . ط-دار ابن حزم. ط

 ملحمـد بـن عبـد اهللا، ابـن مالـك الطـائي -إكـامل األعـالم بتثليـث الكـالم -

-سـعد بـن محـدان الغامـدي: املحقق-اجلياين، أبو عبد اهللا، مجال الدين 



  

)٩٧٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
األوىل، . ط- اململكــة الــسعودية- مكــة املكرمــة -عــة أم القــرى جام. ط

 .م١٩٨٤ـ هـ١٤٠٤

 لقاسم بن عبـد - أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء -

. ط-حييـى حـسن مـراد: املحقـق-اهللا بن أمري عيل القونوي الرومي احلنفي

 .ـهـ١٤٢٤-م٢٠٠٤ سنة -األوىل . ط-دار الكتب العلمية

ــالم  - ــضاء يف اإلس ــة الق ــد . د –أمهي ــو هري ــد أب ــاطف حمم ــة -ع  اجلامع

 .فلسطني –اإلسالمية 

 بداية املجتهد وهناية املقتصد أليب الوليد حممد بـن أمحـد بـن حممـد  -

 –دار احلـديث . ط -بن أمحد بن رشد القرطبـي الـشهري بـابن رشـد احلفيـد

 . م٢٠٠٤ -ـ هـ١٤٢٥:  سنة-بدون طبعة. ط-القاهرة

 البيان يف مذهب اإلمام الشافعي أليب احلـسني حييـى بـن أيب اخلـري بـن  -

دار املنهـاج . ط-قاسم حممد النوري:  ت-ني الشافعي سامل العمراين اليم

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١األوىل، . ط-جدة –

-تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس . تاج العروس من جواهر القاموس -

ّحممد بن حممد بن عبـد الـرزاق احلـسيني، أبـو الفـيض، امللقـب : املؤلف ّ ّ ّ

 .ر اهلدايةدا. ط-جمموعة من املحققني: املحقق-َّبمرتىض، الزبيدي 

دار سحنون للنرش .  ط-التحرير والتنوير للشيخ حممد الطاهر بن عاشور  -

 .م١٩٩٧سنة . ط – تونس -والتوزيع



 

)٩٧٤( ا ا أ ي أا ا   
  
 ملحمـد بـن أمحـد بـن أيب أمحـد، أبـو بكـر عـالء الـدين - حتفة الفقهاء -

 - هــ ١٤١٤الثانية، . ط-لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت . ط-السمرقندي

 .م١٩٩٤

ــه يف ا - ــشافعي أليب  التنبي ــه ال ــحاقلفق ــف إس ــن يوس ــيل ب ــن ع ــراهيم ب  إب

 إسـحاقعامل الكتب، املهذب يف فقـه اإلمـام الـشافعي أليب . ط-الشريازي

 .دار الكتب العلمية. ط-إبراهيم بن عيل بن يوسف الشريازي 

التوقيف عىل مهامت التعاريف لزين الدين حممد املدعو بعبـد الـرؤوف  -

 -ن العابـدين احلـدادي ثـم املنـاوي القـاهري بن تاج العارفني بن عيل بن زي

 .م١٩٩٠-ـهـ١٤١٠األوىل، . ط-عامل الكتب . ط

حاشية الروض املربع رشح زاد املـستقنع لعبـد الـرمحن بـن حممـد بـن  -

 .ـهـ١٣٩٧ -األوىل . ط-قاسم العاصمي احلنبيل النجدي 

أبو احلسن عيل بن حممد بـن :  املؤلف-درر السلوك يف سياسة امللوك -

فؤاد عبـد : املحقق-بن حبيب البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي حممد 

 .الرياض –دار الوطن . ط-املنعم أمحد

 جامع العلوم يف اصطالحات الفنون للقايض عبد النبـي - دستور العلامء  -

ــد الرســول األمحــد نكــري  ــن عب ــه الفارســية-ب حــسن هــاين : عــرب عبارات

 -ـ هــ١٤٢١األوىل، . ط-وتبـري/  لبنـان -دار الكتـب العلميـة . ط-فحص

 م٢٠٠٠



  

)٩٧٥(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 روضة الطالبني وعمدة املفتني أليب زكريا حميي الدين حييى بـن رشف  -

 - دمــشق-املكتــب اإلســالمي، بــريوت. ط-زهــري الــشاويش: ت-النــووي 

 .م١٩٩١/ ـ هـ١٤١٢الثالثة، . ط-عامن

 زاد املستقنع يف اختصار املقنع ملوسى بن أمحد بـن موسـى بـن سـامل  -

سـامل احلجـاوي املقـديس، ثـم الـصاحلي، رشف الـدين، أبـو بن عيسى بـن 

دار الـوطن . ط-ّعبد الـرمحن بـن عـيل بـن حممـد العـسكر: املحقق-النجا 

 . الرياض-للنرش 

سنن ابن ماجه أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد  -

تــب دار إحيــاء الك. ط-حممــد فــؤاد عبــد البــاقي: ت-) ـهـــ٢٧٣: املتــوىف(

 .دون سنة نرش.  فيصل عيسى البايب احللبي-العربية 

 سنن أيب داود لإلمام أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن  -

ْشـداد بـن عمـرو األزدي السجـستاين  حممـد حميـي الـدين عبــد : املحقــق-ِِّ

  بريوت–املكتبة العرصية، صيدا . ط-احلميد

ْ ســنن الرتمــذي ملحمــد بــن عيــسى بــن ســور - ة بــن موســى بــن الــضحاك، َ

رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى .  ط-) ـهـ٢٧٩: املتوىف(الرتمذي، أبو عيسى 

 .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥الثانية، . ط-مرص –البايب احللبي 

السياسة الرشعية لتقي الدين أبو العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن عبـد  -

.  ط- احلنبيل السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين

 اململكــة العربيــة -وزارة الــشئون اإلســالمية واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد 

 .ـ هـ١٤١٨ سنة -األوىل. ط  –السعودية 



 

)٩٧٦( ا ا أ ي أا ا   
  
 -الــشورى يف الــرشيعة اإلســالمية للقــايض حــسني بــن حممــد املهــدي  -

 بــدار -ســجل هــذا الكتــاب بــوزارة الثقافــة-عبــد العزيــز املقــالح. د: تقــديم

 .م٢٠٠٦ / ٧/ ٤ يف ٣٦٣اع الكتاب برقم إيد

ــاد  - ــن مح ــامعيل ب ــرص إس ــة أليب ن ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغ ــصحاح ت  ال

دار العلــم . ط  –أمحــد عبــد الغفــور عطــار :  حتقيــق-اجلــوهري الفــارايب 

 . م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ سنة -الرابعة .  ط -بريوت –للماليني 

 هبـاء  العدة رشح العمدة لعبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحـد، أبـو حممـد -

ـ هـ١٤٢٤: سنة-بدون طبعة. ط -دار احلديث، القاهرة. ط -الدين املقديس 

 .م ٢٠٠٣

غياث األمم يف التياث الظلم إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللـك بـن  -

مكتبـة إمـام .  ط -عبد العظيم الـديب:  املحقق-عبد اهللا بن يوسف اجلويني

 .ـ هـ١٤٠١ سنة -الثانية .  ط -احلرمني

إبـراهيم : اعتنـى بـه  –ق بني الفرق لعبد القـاهر بـن طـاهر البغـدادي  الفر- -

 .م١٩٩٤سنة  –األوىل . ط –بريوت  –دار املعرفة . ط  –رمضان

مكتبــة .  ط  – الفــصل يف امللــل واألهــواء والنحــل البــن حــزم الظــاهري  -

 .القاهرة  –اخلانجي 

ل بـن   فضائل الصحابة أليب عبد اهللا أمحد بـن حممـد بـن حنبـل بـن هـال -

 –مؤسـسة الرسـالة . ط -ويص اهللا حممد عباس. د: املحقق-أسد الشيباين 

 .١٩٨٣ - ١٤٠٣األوىل، .: ط -بريوت



  

)٩٧٧(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
أليب بكــر بــن حممــد بــن عبــد -كفايــة األخيــار يف حــل غايــة اإلختــصار -

ــشافعي  ــدين ال ــصني، تقــي ال ــىل احلــسيني احل ــن مع ــز ب ــن حري  -املــؤمن ب

 –دار اخلـري . ط -بي سليامنعيل عبد احلميد بلطجي وحممد وه: املحقق

 ١٩٩٤األوىل، . ط -دمشق

الكليــات معجــم يف املــصطلحات والفــروق اللغويــة أليــوب بــن موســى  -

عـدنان درويـش : املحقق-احلسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء احلنفي ص

بـــريوت، املعجـــم الوســـيط  –مؤســـسة الرســـالة . ط - حممــد املـــرصي-

 .القاهرة. جممع اللغة العربية . ط  – ٢/٥٨٨

لسان العرب ملحمد بـن مكـرم بـن عـىل، أبـو الفـضل، مجـال الـدين ابـن  -

 -الثالثة . ط - بريوت–دار صادر . ط -فريقى منظور األنصاري الرويفعى اإل

  ه١٤١٤

. ط -املبسوط ملحمد بن أمحد بن أيب سهل شـمس األئمـة الرسخـيس  -

 .م ١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٤: سنة-بدون طبعة. ط -بريوت –دار املعرفة 

 جممل اللغة البن فارس ألمحد بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازي،  -

ــد املحــسن ســلطانزهــري: دراســة وحتقيــق-أبــو احلــسني  : دار النــرش- عب

  م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ -الثانية . ط -بريوت –مؤسسة الرسالة 

أليب زكريـا )) مع تكملة الـسبكي واملطيعـي((املجموع رشح املهذب  -

 .دار الفكر.  ط-حميي الدين حييى بن رشف النووي 

 .ار املعرفةط د –املجموع للرشف الدين بن حمي الدين النووي  -



 

)٩٧٨( ا ا أ ي أا ا   
  
خمتار الصحاح لزين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بـن عبـد القـادر  -

 -املكتبـة العـرصية . ط-يوسـف الـشيخ حممـد: املحقـق-احلنفي الرازي 

 م١٩٩٩/ ـ هـ١٤٢٠اخلامسة، .  ط- صيدا–الدار النموذجية، بريوت 

 حممـد بـن: املؤلـف- خمترص الفقه اإلسـالمي يف ضـوء القـرآن والـسنة -

دار أصـداء املجتمـع، اململكـة العربيـة . ط-إبراهيم بن عبـد اهللا التـوجيري 

 . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١احلادية عرشة، . ط-السعودية

املسند الصحيح املخترص بنقل العـدل عـن العـدل إىل رسـول اهللا صـىل  -

-اهللا عليه وسلم لإلمام مسلم بن احلجاج أبو احلـسن القـشريي النيـسابوري 

 . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب . ط-د عبد الباقيحممد فؤا: املحقق

املــصباح املنــري يف غريــب الــرشح الكبــري ألمحــد بــن حممــد بــن عــيل  -

 .املكتبة العلمية.  ط-٢/٤٧٩الفيومي ثم احلموي، أبو العباس 

. ط- د أمحد خمتـار عبـد احلميـد عمـر - معجم اللغة العربية املعارصة -

 .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، . ط-عامل الكتب

معجم مقاييس اللغة أليب احلسني أمحـد بـن فـارس بـن زكريـا القزوينـي  -

ـ هـ١٣٩٩ سنة -دار الفكر.  ط-عبد السالم حممد هارون:  املحقق-الرازي 

 .م١٩٧٩ -

أبـو : املؤلف-» اإلمام مالك بن أنس« املعونة عىل مذهب عامل املدينة  -

: املحقـق-املـالكي حممد عبد الوهاب بن عيل بن نرص الثعلبـي البغـدادي 

ــق ــد احل ــاز . ط-ّمحــيش عب ــد الب ــة، مــصطفى أمح ــة التجاري ــة -املكتب  مك

 رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة املكرمة: أصل الكتاب-املكرمة



  

)٩٧٩(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج لشمس الدين، حممد بن  -

األوىل،  . ط-دار الكتــب العلميــة.  ط -أمحــد اخلطيــب الــرشبيني الــشافعي

 .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٥

ــن املفــضل  - ــن حممــد ب ــم احلــسني ب ــاظ القــرآن أليب القاس مفــردات ألف

 . دمشق-دار القلم . املعروف بالراغب األصفهاين، ط 

: علق عليه – امللل والنحل ألبى الفتح حممد بن عبد الكريم الشهرستانى -

 .  بريوت –دار الكتب العلمية . ط –أمحد فهمى حممد

 إبراهيم بن عيل بـن يوسـف إسحاق فقه اإلمام الشافعي أليب املهذب يف -

 .دار الكتب العلمية. ط -الشريازي 

 – وزارة األوقــاف والــشئون اإلســالمية - املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة  -

 الكويت

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ملحمد بن عيل ابن القـايض  -

 تقـديم وإرشاف - التهـانوي ّحممد حامد بن حممد صابر الفاروقي احلنفـي

مكتبة لبنان نارشون . ط -عيل دحروج. د: حتقيق-رفيق العجم. د: ومراجعة

 .م١٩٩٦ -األوىل . ط-بريوت –

 حممـد زارع ي عبـداهلاد/د. أاإلسالميمالمح نظام احلكم يف املنظور  -

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الثانية سنة .ط – سكندريةالدار املرصية اإل.ط –

اية املذهب لعبد امللك بن عبـد اهللا بـن يوسـف بـن  هناية املطلب يف در -

حققـه -حممد اجلويني، أبو املعايل، ركـن الـدين امللقـب بإمـام احلـرمني 



 

)٩٨٠( ا ا أ ي أا ا   
  

. ط-دار املنهــاج. ط -ّعبــد العظــيم حممــود الــديب/ د. أ: وصــنع فهارســه

 .م٢٠٠٧-ـهـ١٤٢٨األوىل، 

 بـن  النهاية يف غريب احلديث واألثر ملجد الدين أبو السعادات املبـارك -

 -حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكـريم الـشيباين اجلـزري ابـن األثـري 

ــق ــزاوى : حتقي ــد ال ــاهر أمح ــاحي -ط ــد الطن ــود حمم ــة . ط - حمم املكتب

 .م١٩٧٩ -ـ هـ١٣٩٩ بريوت، -العلمية 

ــل - ــن حنب ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهللا أمح ــام أيب عب ــذهب اإلم ــىل م ــة ع   اهلداي

ــشيباين ــسن، أ-ال ــن احل ــد ب ــن أمح ــوظ ب ــوذاينملحف ــاب الكل ــو اخلط  -ب

مؤســسة غــراس . ط - مــاهر ياســني الفحــل-عبــد اللطيــف مهــيم : املحقــق

 . م٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥األوىل، . ط-للنرش والتوزيع

 

 

 

 

 



  

)٩٨١(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
  س ات

  

ـــــوع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الصفحة  املوضـــــــــ

 ٩٠٩  .ملخص عريب

 ٩١١  .ملخص انجليزي

 ٩١٣  .املقدمة

 ٩١٤ .أهداف البحث

 ٩١٤ .أمهية البحث

 ٩١٤ . مشكلة البحث

 ٩١٥ منهجية البحث

 ٩١٥ .إجراءات كتابة البحث

 ٩١٦  .خطة البحث

ــ ــىل التمهي ــشتمل ع ــث، وي ــوان البح ــردات عن ــان مف ــي بي د فف

 -: مطلبني
٩١٦ 

 ٩١٨  . ا  ا ا و  : ا اول

 ٩١٨  .تعريف السياسة الرشعية: الفرع األول

املقــصود بأحكــام الــسياسة الــرشعية وعالقتهــا : الفــرع الثــاين

  .بالفقه اإلسالمي
٩٢١ 

ما ا : يا ا  ن.  ٩٢٤ 

 ٩٢٤  .تعريف األمن الفكري باملعنى اإلضايف: الفرع األول



 

)٩٨٢( ا ا أ ي أا ا   
  

ـــــوع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الصفحة  املوضـــــــــ

 ٩٢٩  .تعريف األمن الفكري باملعنى اللقبي: الفرع الثاين

ا ا  ا وأ      : ا اول 

  ا اي 
٩٣١ 

 ٩٣١  .تعريف اإلمامة العظمى: املطلب األول

 ٩٣٢ .أمهية اإلمامة العظمى يف الرشيعة اإلسالمية: املطلب الثاين

 ٩٣٤  .طاعة ويل األمر يف املعروف: املطلب الثالث

أثر أحكام اإلمامـة العظمـى يف حتقيـق األمـن : املطلب الرابع

  .الفكري
٩٣٧ 

ما ي: اا ا   هوأ ا  ل٩٣٩  .ا 

 ٩٣٩  . تعريف العدل لغة واصطالحا:ألولاملطلب ا

ــاين ــب الث ــني : املطل ــدل ب ــوب الع ــىل وج ــرشعية ع ــة ال األدل

  .الرعية
٩٤١ 

أثر حتقق العدل بني الرعيـة يف تعزيـز األمـن : املطلب الثالث

  .الفكري
٩٤٣ 

ــع ــب الراب ــسياسة  :املطل ــه ال ــشورى يف فق ــدأ ال ــات مب تطبيق

 .الرشعية
٩٤٤ 

 ٩٤٧ .لفكري أثر الشورى يف حتقيق األمن ا:املطلب اخلامس

 اه  :اة وأا  يا ا . ٩٤٩ 

 ٩٤٩ .تعريف القضاء لغة واصطالحا: املطلب األول



  

)٩٨٣(     نموا ا � د ان اوا ء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ـــــوع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الصفحة  املوضـــــــــ

 ٩٥١ .حكم تنصيب القضاة: املطلب الثاين

 ٩٥٤ .أمهية القضاء يف الدولة واملجتمع: املطلب الثالث

 ٩٥٧ .أثر تنصيب القضاة يف حتقيق األمن الفكري: املطلب الرابع

ــامس ــب اخل ــن : املطل ــق األم ــره يف حتقي ــضاء وأث ــة الق نزاه

 .الفكري
٩٥٩ 

االســتقالل يف القــضاء وأثــره يف حتقيــق : املطلــب الــسادس

 .األمن الفكري
٩٦١ 

اا ي: اا ا   هوأ ا  ل٩٦٤ .ا 

 ٩٦٤ .تعريف العدل لغة واصطالحا: املطلب األول

ــاين ــب الث ــني : املطل ــدل ب ــوب الع ــىل وج ــرشعية ع ــة ال األدل

 .الرعية
٩٦٦ 

أثر حتقق العدل بني الرعيـة يف تعزيـز األمـن : املطلب الثالث

 .الفكري
٩٦٧ 

٩٧٠  . وفيها أهم النتائج:ا 

 ٩٧١  .ات

 ادر واا   ٩٧٢ 

رس ا٩٨١  .ا 

  


