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 المقدمـــــــة:
الحمد هلل رب العالمين، له  اللقهو ألارمهر، اركهارر   رب العهالمين، ألال ه   

 .ألأ حاك  أجمعين ،ألعقى آل  ألأزألاج  ،ألالس م عقى رسألل  ارمين
 ألكعهههد:

 ،ألشريعة ،ن اإلس م عقيد اإن من الحقائو الثابرة المسرقر  عند المسقمين أ
 ؛ه منهج الحيا  اي الدنيا ألاآللر ألمقا د ،ألأ ألل  ،مُس اي ن أل  قر  ألنظام ي

ألا   ح   ،أللذلر كان من أبرز ل ائ   ألمميزار    حير  لكل زمان ألمكان
 لقمكان ألالبيئة.

ألر رنرهههي منازعارههها  ،ألحيههإ  ن حيهها  النههاس ر رسههرقر ع عارههها ألمعام رههها
ألرنشهره، ألرببهو أحكهام اإلسه م  ،لكان ربهد مهن دأللهة عأليهة، رقهيم العهد ؛ألل ألمارها

ة سن األنظمة يف ادلولة املسلمة مرشوعي
 دراسة تأصيلية تطبيقية :وضوابطها

مع بيان اتلطبيقات القضائية يف اململكة 
 العربية السعودية

 محمد بن عبد ربه المورقيإعداد: د. 
 أستاذ مشارك ـ قسم الدراسات القضائية

 القضائية واألنظمةكلية الدراسات 
 جامعة أم القرى
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ألشههرائع ، ألرقههألم عقههى سياسههة الرعيههة سياسههة شههرعية، رقههيم عمههد ا، ألرمنهه   ههرر ا، 
 .(1)ألرذب عنها ما يشقيها، ألرقم   ائقها، ألركسر شألكة أ ل الكغي ألالرعّدي

ربههههد مههههن ألجههههألد بهههههذه المهمههههة، ألرحقههههو  ههههذه الغايههههة  رقههههألم الدأللههههةأن  ألرجههههل
د نشهابها، ألرهنظم أأل هاعها ،ن ألص شرعية رحكم مسهار ا  ،ألرحهدد ارجا هها، ألُرجهدن

 ألعقى ألاقها. ،ألرقزم الرعية كالسير عقيها
ألغيهههههر محهههههدألد ،  ،ألحيهههههإ  ن النهههههألازل ألالألعهههههائ  عقهههههى مهههههد  اريهههههام ممهههههدألد 

 ،اهههه  منههههاص مههههن ارجرهههههاد ؛ألمعههههدألد  ،ألالن ههههألص الشههههرعية الرح ههههيقية محههههدألد 
لنألازل ألارحكهام كمها يعهألد كالم هقحة ألسن ارنظمة الملرقحة اي ا ،ألاسرنكاط ارحكام

ألاللير عقى الناس، أليدا  عنهم المحسد  ألالشر، أليحقو ارمهن ألارسهرقرار اهي ر هأل  
 ألأ داا . ،ألمقا ده ،الك د كما ر يلالف أحكام اإلس م

ألمن  ذا المنبقو ربدأل أ مية الكراكة اي مأل أل  مشهرألعية سهن ارنظمهة اهي 
 الدأللة المسقمة أل ألاكبها.

 ية البحث:أهم
 ررجقى ألرظهر أ مية الكحإ ايما يأري:

أللكنههههها غيههههر محههههدألد ، ألالحههههألادإ  ،ن الن ههههألص الشههههرعية اللا ههههة معههههدألد أ (1
ألالنههألازل ألالألعههائ  عقههى مههد  الزمههان ممههدألد ، ألر يمكههن أن ُررههرر  ههذه الحههألادإ 
ألالنههألازل لاليههة مههن ارحكههام ارجرهاديههة؛ رنهه  لههأل لقهها مههن أحكههام رنظمههها لعههّم 

 ألظهر اي نألاحي الك د. ،ألالرناحر، ألساد الحساد ارلر ف
ألررحههاعم، ا بههد  ،ن مسههلأللية الدأللههة المسههقمة المعا ههر  ررعههاظم، ألمهمرههها رههزدادأ (2

ن الهك د، ألرعايهة ئأل يكاا  دارية، رسهل معها  دار  شهألررر ،من رنظيماا  جرائية
ر  ير ههرف الههأل »رحمه   : -لهذلر يقههألل العهز بههن عبهد السهه م  ؛م هال  النههاس

لقنحهههه   الق ههههرر ألالحسههههاد، ألجقك هههه ادرء   ؛لى عقههههيهمألنههههألابهم كمهههها  ههههأل أ ههههق  لقمههههألّ 
                                                 

رهذيب الرياسة: أبأل عبد   محمهد الققعهي، ؛ أل 165( المنهج المسقألر: عبد الرحمن الشيزري، ص1)
 .94ص
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 .(1)«ألالرشاد، ألر يقر ر أحد م عقى ال  ح م  القدر  عقى ار ق 
 ا ه    ،ألغير ألا   عند كثير مهن به ب العقهم ار يزال  ذا المأل أل  غام    (3

 م ألر بّينة.عن عامة الناس، ألعد أد   ذا الغمألض  لى اللألض اي  ك  عق
الكراكهههة اهههي المسهههائل المرعققهههة كارحكهههام السهههقبانية مهههن أ هههم الكحهههألإ، ألأكثر ههها  (4

 اائد ، ألأعمها عائد  عقى عمألم ارمة، لذلر أحببا المشاركة اي ذلر.
 هــــــدف البحث:

 ن الهدف الرئيس من  ذا الكحهإ  هأل بيهان مهد  مشهرألعية سهن ارنظمهة اهي 
ألالسههههنة  ،مهههن لههه ل ارسههههردرل كهههالقرآن الكهههريم الدأللهههة المسهههقمة أل هههألاكبها، ألذلههههر

ألكقيهههة الم هههادر الرهههي يسهههرقي منهههها  ،ر هههي   عهههنهم-النبأليهههة، ألأعهههألال ال هههحاكة 
 أم الملرقف ايها. ،سألاء  المرحو عقيها ،الرشري 

 الدراسات السابقة:
مههن لهه ل الكحههإ ألالرق ههي ألاربهه   عقههى دليههل الرسههائل الجامعيههة لههم أعههف 

 دراساا ساكقة رناأللا المأل أل  كالعناية ألالرعاية.كحسب اب عي عقى 
 خطة البحث:

أللارمهة، ألعائمهة كالم هادر  ،ألأر عهة مكاحهإ ،مقدمهة :اشرمل  ذا الكحإ عقهى
 ألالمراج ، أل ي كالرالي:

 ألالدراساا الساكقة، أللبة الكحإ. ،رشرمل عقى أ مية الكحإ، أل دا : المقدمة -
 .األول: التعريف بمصطلحات البحث المبحث -

 اي  مبقكان:أل 
 : رعريف ارنظمة اي القغة ألار ب ح.المطلب األول
 : رعريف الدأللة اي القغة ألار ب ح.المطلب الثاني

 المبحث الثاني: مدى مشروعية سن األنظمة في الدولة المسلمة. -
                                                 

 (. 1/75( عألاعد ارحكام اي    ح ارنام: )1)
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 .بط سن األنظمة في الدولة المسلمةالمبحث الثالث: ضوا -
 ألاي  المبالب اآلرية:

 لالحة ارنظمة لققرآن الكريم.: عدم مالمطلب األول
 : عدم ملالحة ارنظمة لقسنة النبألية.المطلب الثاني
 لإلجما  القبعي.: عدم ملالحة ارنظمة المطلب الثالث
 : عدم ملالحة ارنظمة لمقا د الشريعة اإلس مية ألأ دااها.المطلب الرابع

 ية.المبحث الرابع: التطبيقات القضائية في المملكة العربية السعود -
 : ألايها أ م نرائج الكحإ.الخاتمة -
 المصادر والمراجع. فهرس -

ألكهاهلل الرألايهو ألالسههداد، ألمنه  العهألن ألالرشهاد، أل ههأل حسهبي ألنعهم الألكيههل،  ، هذا
 ألأ حاك . ،ألأزألاج  ،ألعقى آل  ،أل قى   عقى نبينا محمد
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 المبحث األول
 التعريف بمصطلحات البحث

 ألاي  مبقكان:
 المطلب األول

 نظمةتعريف األ 
 الفرع األول: تعريف النظام في اللغة:
 ارنظمة جم ، ألمحرد ا نظام.

 من أبرز ا: ،ألالنظام اي القغة ل  معان  
نظهُم  :، ألمنه األن ظ ام   ،انظم   ،ي ْنظُم ُ  ،ألاررساق، يقال: ن ظ م  ُ  ،ألالجم  ،الرأليف

ههه هههُ  ايههه  الل  هههْعر، ألكهههذلر يبقهههو عقهههى الركرريهههب، ألالسهههقر ألاللهههي  ُيْجم  ُز ألالقكلُلهههُل، الشّن ر 
ماُدُه، ألن ظ م ،أليقال: ن ظاُم ارْمر: عنأل اُم ُ  ّرك ُ  ،ألن ظ م  : أعام  ُ  ،أمره ألعن ر  أل 

(1). 
ألأناظْيم   ،ألالنظام يجمُ  عقى: ُنُظم، ألأنظمة

(2). 
ُ ، ألم ر ارمهر. يقهال:  ،ألالبريقةُ  ،ألالسير  ،أليبقو النظام عقى: الهدي اد  ألالع 

 .(3)ألأحكام يسيرألن عقى ألاقها ،ألسير  ،م  ديله :أي .ا ن لقعمال نظام  
 :(4)تعريف النظام في االصطالح الفرع الثاني:

 من أبرز ا: ،ُعرّنف النظام برعريحاا مرعدد 
                                                 

معجههههههم ؛ (5/2014ال ههههههحاح: مههههههاد : ن.  . م )؛ (16/56( لسههههههان العههههههرب: مههههههاد : ن.  . م )1)
جهههألا ر ؛ (1500القهههامألس المحهههي : كهههاب المهههيم، )؛ (5/433مقهههاييس القغهههة: كهههاب: النهههألن ألالظهههاء، )

 (. 9/77لقامألس: كاب الميم، )ا
 (. 2/933( انظر: المعجم الألسي : ماد : ن.  . م )2)
 (.9/77( انظر: راج العرألس: )3)
أليسرلدم اي معنى ل   قة كالشريعة اإلسه مية مهن  ،( النظام يبقو اي الممقكة العر ية السعألدية4)

ي  اي الممقكة العر ية السهعألدية: ناحية، ألل   قة كالقانألن من ناحية ألر . ]مقدمة اي أ ألل الرشر 
 [.16عماد الشر يني، ص/جعحر عبد الس م، د/د
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ألرحديههد عقألكههاا  ، ههأل: مهها ي ههع  أأللههأل ارمههر مههن ارحكههام النظاميههة ألالسياسههية (1
 .(1)شر الرعزير، ألغير ذلر مما يحراج  لي ، كشرط أر يلالف ما ألرد اي ال

 أل ذا الرعريف غير مان ؛ رن  يدلل اي  الحكم الق ائي.
ألالرهي  ،أأل رنظم الرألاك  ارجرماعية ،مجمألعة من القألاعد الري رحكم  أل :ألعيل (2

، ألالرعريهف غيهر جهام ؛ رنه  ع هر (2)ُيجبر اراراد عقى اركاعها عند ارعر هاء
 أشمل من ذلر. أل أل ،النظام عقى ررريب الرألاك  ارجرماعية ألرنظيمها اق 

مجهههرد ، رحكهههم مهها ي هههدر عههن سهههقبة ملر هههة مههن عألاعهههد عامههة، أل   هههأل :ألعيههل (3
 .(3)اي مجرم  ما نشاط الحرد ألالجماعة

 أل ذا الرعريف غير جام ؛ رن  لم يشر  لى  حة اإللزامية.
أأل أعألانهه  مههن أحكههام  ،: مهها ي ههدره أللههي ارمههرأنــ بويمكــن تعريــف النظــام 

جههراءاا مقزمههة لقرعيههة ،عامههة يمهها لههم يههرد ايهه  دليههل لههاص مرعههيّنن، ألاههي مجههارا ا ألا 
 ألأ دااها. ،ألر مقا د ا ،لقم قحة دألن ملالحة لقشريعة اإلس مية ارحقيق   ؛محدد 

 شرح التعريف، وبيـــــان محترزات :
رعريف لقنظام ببيهان جههة ارلر هاص كهالنظر  :عألل : )أللي ارمر أأل أعألان (

 مام ألنألاك .اي مسائق ، ألالحكم ك ، ألأن  مسند لإل
جراءاا( رعريهف لقنظهام ببيهان شهمألل  النهألاحي النظريهة  :عألل : )أحكام عامة ألا 

 ألردبير. ،ألرنحيذ، ألحركة ،أأل ما كان محلك اعل ،أأل ررر ،ألالعمقية، من اعل
بيان ارركاط النظام كمراعا  الم قحة عقهى الهر ف  :لقم قحة( اعألل : )رحقيق  
ن مجهال النظهام مسهائل العقيهد ، ألأحكهام العكهاداا ، ألكالرالي يلرج مهامسرندارها شرع  

راا الشرعية، الثابرة بن ألص أأل اجرهاداا مجم  عقيها.  ألالُمقدك
عيههد ُيلههرج ارحكههام الرهههي ألرد  :مهها لههم يههرد ايهه  دليهههل لههاص مرعههيكن(عأللهه : )اي

                                                 

 . 195( انظر: الألحد  اإلس مية ألارلأل  الدينية ألرألحيد المذا ب: محمد رشيد ر ا، ص1)
 . 9عبد المنعم البدراألي، ص/( انظر: مكادئ القانألن: د2)
 (.2/1058حمألد الغشيمي، )/د( انظر: سقبة أللي ارمر اي ارحكام ارجرهادية: 3)
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 كشأنها دليل لاص مرعيكن.
ا، كما ي حي عقهى ام ايه ذ ر  لز  ؛عيد يلرج ك  الحرأل   :عألل : )مقزمة لقرعية(

 ة ارحررام ألالهيكة.حالنظام  
 ،عيههد يلههرج كهه  مهها ر يجههألز سههن ارنظمههة ايهه  :: )اههي مجههارا محههدد (عأللهه 

 ألالمسائل العقدية، ألالمقدراا الشرعية. ،كأحكام العكاداا
عيههد يلههرج  (:اإلسهه مية، أأل مقا ههد ا، ألأ ههدااهادألن ملالحههة لقشههريعة )عأللهه : 

اههذه  ،ااية لقشريعة اإلس مية المجاايهة لمقا هد ا ألأ هدااهاك  كل أنألا  ارنظمة المن
 .(1)، ا  عبألل لها، ألر احرراماليسا معربر  شرع  

 المطلب الثاني
 تعريف الدولة في اللغة واالصطالح

 الفرع األول: تعريف الدولة في اللغة:
 من أبرز ا: ،معان مرعدد  االدأللة اي القغة له

ألألهر   ،يرداأللألنه  مهرك  لههذا :، يقال:  ار المال دأللة بينهمحربالُعْقك ُة اي المال ألال
 .(3)ژڳ    ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںںژ رعالى: -ألمن  عألل   ،(2)لهذا

أليقههال: كانهها لنهها عقههيهم الدأللههة، ألربقههو الدأللههة كههذلر عقههى: المقههر، ألالجههاه، 
 .(4)ألالُسنن الري ررغير، ألرربّدل عن الد ر

 

                                                 

؛ ألمها كعهد ا 22محمهد المرزألعهي، ص/( انظر: السقبة الرنظيمية اي الممقكة العر يهة السهعألدية: د1)
 ألما كعد ا. 20سعد مبر العريبي، ص/أ ألاء عقى السياسة الشرعية: د

 (. 2/314(، مقاييس القغة: )11/254( انظر: لسان العرب: )2)
 . 7( سألر  الحشر: 3)
؛ (2/314مقهههاييس القغهههة: مهههاد : د. أل. ل )؛ (11/254لسهههان العهههرب: مهههاد : د. أل. ل ) نظهههر:( ا4)

 .450الكقياا: ص
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 ي االصطالح:الفرع الثاني: تعريف الدولة ف
حهههألل  مهههاء الهههنظم السياسهههيةاحرهههدم اللههه ف بهههين شهههراح القهههانألن الدسهههرألري ألعق

 يجاد رعريف شامل ألمحدد لقدأللة عقى  ألئ  يمكن رمييز ا عن غير ا مهن ال هألر 
لقركههاين اههي النزاعههاا ألالمعرقههداا  األارشههكال السياسههية الرههي عههد ررشههاك  معههها؛ ألنظههر  

عهد أد  ارمهر  لهى أن أ هك  مهن المرعهذر  يجهاد  لسياسية لد  رجال الحق  القانألنيا
كحسههب مهها يعرنقهه  مههن أاكههار رن كههل ألاحههد مههنهم يعراههها  امثههل  ههذا الرعريههف؛ نظههر  

المأل ههألعاا  ألمههن ثههم أ ههك   يجههاد رعريههف ألا هه  محههدد لههها مههن أكثههر ؛ألنظريههاا
ارمهر الهذي أد   لهى رعهدد الرعريحهاا ألركاينهها، ألمه  كثررهها  ؛الري ثار حأللها الجدل

ألركاينههها امههن ال ههعب أن ن ههل  لههى رعريههف محههدد يمكههن الألعههألف عنههده، ألالركههألن 
 .(1) لي 

 ألذلر ايما يقي: ،ألسنحاألل ه  ن شاء   ه اسرعراض أشهر الرعريحاا لقدأللة
هه بنههألن عقههى سههبيل الههدألام ألارسههرقرارمجمألعههة مههن اراههراد، يق الدأللههة  ههي :عيههل  ا عقيم 
ينههامعين هه أل ههذا مهها الرههاره ألارر ههاه معظههم شههراح  .(2)ة، أليل ههعألن لسههقبة سياسههية مع 

 .(3)القانألن 
 .(4)شعب يسرقر اي أرض معينة، أليل   لحكألمة منظمة الدأللة  ي :ألعيل

، أليرمره  امعين   ا عقيم   ر من الناس، يقبن عقى ألج  الدألامألعيل:  نها جمٌ  كبي
 .(5)ألارسرق ل السياسي ،كالشل ية المعنألية، ألالنظام
ــة  ايقههألم عقههى النظههر  لههى  فــي النظــام السياســي ا ســالميأمــا تعريــف الدول

                                                 

نظرية الدأللة اي الحق  السياسهي ؛ 42عبد الحراح العدألي، ص/( انظر: الديمقرابية ألاكر  الدأللة: د1)
 .23الاد النادي، ص/اإلس مي: د

 . 67بعيمة الجرف، ص/نظمة السياسية ألنظم الحكم: د( انظر: نظرية الدأللة ألالمكادئ العامة لأل2)
 . 25الاد النادي، ص/( نظرية الدأللة: د3)
 . 26ماجد الحقأل، ص/( الدأللة اي ميزان الشريعة: د4)
 ألما كعد ا. 51عثمان لقيل، ص/( انظر: المكادئ الدسرألرية العامة: د5)
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ها، اهي دأللة من براز لاص ذاا ببيعة لا ة، رغاير اي كنه ،ببيعرها المرمّيز 
غير هها مههن الههدألل المعا ههر ، أل ههذا أمههر يجههب  دراكهه   ألببيعرههها، ألغايرههها، ألأ ههدااها

هها اهي الههنظم أل هين محه ،ألالرسهقيم كه  عبهل القيهام كالمقارنهة بهين محهألمههها عهي اإلسهقم ألمن
 .(1)الأل عية

  ي: فالدولة في مفهوم السياسة الشرعيةألعقى ذلر 
مجمألعة من الرعية، يعيشألن عقى عبعهة مهن اررض، أليل هعألن لسهقبة سياسهية، 

 األدسههرألر   ،لقسياسههة األأ ههدااها عانألن هه ،ألمقا ههد ا ،ررلههذ مههن أحكههام الشههريعة اإلسهه مية
 لقرياسة.

قههألم عقههى أمههرين اثنههين: العقيههد  اإلسهه مية ألعقههى  ههذا امحهألمههها اههي اإلسهه م ي
 .(2)األرببييق   ،اكمحهألمها الألا  ، ألأجهز  الحكم الري رنحذ أحكام الشريعة نشر  

                                                 

 .42الاد النادي ص/( انظر: نظرية الدأللة اي الحق : د1)
 . 132عبد العزيز لياط، ص/انظر: النظام السياسي اي اإلس م: د (2)
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 المبحث الثاني
 مشروعية سن األنظمة في الدولة المسلمة

اإلسههه م نظهههام شهههامل، ألرشهههري  كامهههل، ألحكهههٌم عهههادل، ألمهههنهج ألاععهههي، يراعهههي 
ألازن بههين م ههال  الحههرد ألارسههر  ألالمجرمهه ، أل ههأل ديههن الحبههر  اإلنسههانية، أليحقههو الرهه
 ،كمهها أنهه  يههنظم المعامقههة مهه  اللقههو سههكحان  ألرعههالى،-يههنظم المعامقههة مهه  اللههالو 

 ألعألاعد ر رسرقيم الحيا   ر بها. ،ألأحكام ،رجل رحقيو ذلر جاء ك ألاك أل 
جههاءا  ههذه الشههريعة لرح ههيل الم ههال  ألركميقههها، ألرققيههل »يقههألل ابههن ريميههة: 

 .(1)«محاسد ألرعبيقهاال
همن ألم هال  العكهاد اهي »ألعال ابن القيم:  ك   ن الشريعة مبنا ا ألأساسها عقى الحن

 .(2)«المعاش ألالمعاد، أل ي عدٌل كقكها، ألرحمٌة كقُّها، ألحكمة كقكها
 ثم  ن ارحكام الشرعية الري جاءا اي الكراب ألالسنة أرا عقى نألعين:

 هههيقية الثابرهههة اهههي الكرهههاب ألالسهههنة، أليهههدلل ايههه  ارحكهههام الشهههرعية الرح النـــوع األول:
ألارألعهه ، اارّنكاعهه  ألاجههب، ألر يسههألج ايهه  ارجرهههاد، اهههأل شههريعة ثابرههة  ،أ ههألل الههدين

ل، ر كحسهههب ارزمنهههة، ألر ا رمكنهههة، ألر ارشهههلاص، ألر دائمهههة، ر ررغيهههر، ألر رربهههدك
 .(3)أأل زياد  ،أأل نقص ،لغاء يقحق  

ل، أل أل الكراب ألالسنة ألاركاع  ألاجب، من لرج الشر  المنز »يقألل ابن ريمية: 
 .(4)«ألارألع  ،عن  ألجب عرق ، أليدلل اي  أ ألل الدين

ألارحكام نألعهان: نهأل  ر يرغيهر عهن حهال ألاحهد   هأل عقيهها، »بن القيكم: األعال 
ر كحسههههب ارزمنههههة، ألر ارمكنههههة ألر اجرهههههاد ارئمههههة، كألجههههألب الألاجكههههاا، ألرحههههريم 

  كالشههر  عقههى الجههرائم، ألنحههأل ذلههر، اهههذا ر يربههرق  ليهه  المحرمههاا، ألالحههدألد المقههدر 
                                                 

 . 47( انظر: السياسة الشرعية: ص1)
 ألما كعد ا(.  3/50( انظر: أع م المألععين عن ربّن العالمين: )2)
 (. 1/361 غاثة القهحان اي م ائد الشيبان: )؛ (35/395( انظر: مجمأل  الحراأل : )3)
 ألما كعد ا(. 35/395) ( انظر: مجمأل  الحراأل :4)
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 .(1)«رغيير، ألر اجرهاد يلالف ما أل   عقي 
ارحكام الشرعية عقى  هر ين:  هرب ر يسهألج »ألعال أبأل  سحاق الشيرازي: 

ايهه  ارجرهههاد، أل ههرب يسههألج ايهه  ارجرهههاد، االههذي ر يسههألج ايهه  ارجرهههاد  ههر ان: 
 هههرألر ، كألجهههألب ال هههقألاا، ألالزكههها ، ألالحهههج  -لىرعههها– هههرب ُعقنهههم  مهههن ديهههن   

ألرحهريم الزنها، ألالقهألاط، ألاللمهر، اههذا ألأمثاله  عههد رعهّين الحهو ايه  مهن اللبهأ، ايجههب 
ارلذ كما ثبا، ألمن لالف اي شيء منها م  العقم بها يحكم ككحهره؛ رنه  كهّذب   

ديهن   اي لبر ما، ألذلر يألجب الكحر، أل رب ر ُيعقهم مهن  ألرسألل   -رعالى–
أل أل مها أجمه  عقيه  ال هحاكة ألاقههاء  ،اعابع    رألر ، غير أن عقي  دلي    -رعالى-

ألمها سهألاه كابهل، ألمهن لهالف  ،ارم ار، اهذا الحهو ايه  مرعهّين ايمها  أجمعهألا عقيه 
 .(2)«اي ذلر ُحكنم كحسق ، ألُينقُض حكم الحاكم بل ا 

با لمسهائل يرغيهر منهاط الحكهم أحكام شرعية جزئية، ُشرنعا أأل اسُرنك النوع الثاني:
كهههان  هههذا أ، سهههألاٌء ، ألحهههار  ا، ألمكان هههاايهههها كحسهههب اعر هههاء الم هههقحة ألالمنهههاط، زمان ههه

 ،، أم نحهأل ذلهر، أليظههر  هذا النهأل  اهي ارحكهام المعّققهة مرغيكهر  ةأم عقكه ،االمناط ُعرا ه
 ألكالرالي اهي رراعي المسائل ألالجزئياا. ،(3)أأل الري رقبل الرعقيل
لعهرف  اكام الشرعية  ما ركألن ثابرة اي أألل نشأرها بنص جاء مألااق  أل ذه ارح
كحال مهن  امقيد   ألبألعا معّين، أ املعر   ألكعقة، أ معق    ألألل الألحي، أمألجألد ألعا نز 

مها لهم يهرد ايه  نهص رح هيقي لهاص، كارحكهام  ألارحألال، أ ر   كم قحة معّينة، ألا 

                                                 

 (. 1/395( انظر:  غاثة القهحان: )1)
 (. 2/1045( انظر: شرح القم : )2)
السياسهههة الشههرعية ألالحقههه  ؛ 45عبههد العهههال عبههأله، ص/( انظههر: المههدلل  لهههى السياسههة الشهههرعية: د3)

 سههعد العريبههي:/اقهه  المرغيههراا اههي ع ئههو الدأللههة المسههقمة: د؛ 82اإلسهه مي: عبههد الههرحمن رههاج، ص
 ألما كعد ا. (1/45)
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 .(1)ام الشرعيةأأل اإلجرائية المرعققة برنحيذ ارحك ،الرنحيذية
ألمعه  أ هل ارلر هاص اهي  ، ن  ذا النهأل  مهن ارحكهام يجهألز لقحهاكم المسهقم

ألكيحيهة  ،ألرقييهده ،ألررريكه  ،الدأللة المسقمة أن يسّنألا ارنظمة الرهي رقهألم عقهى رنظيمه 
أليهدرأ المحسهد ، ألر يلهالف أحكهام الشهريعة، ألمقا هد ا،  ،رنحيذه كما يحقهو الم هقحة
 .(2)ينةألأ دااها ألاو  ألاك  مع
اعقههههم أن الرألسههههعة عقههههى الحكههههام اههههي ارحكههههام »رحمهههه   : -يقههههألل القرااههههي 

ههههه لقشهههههر ، بهههههل رشههههههد لههههه  اردلهههههة ...، ألرشههههههد لههههه  القألاعهههههد  االسياسهههههية لهههههيس ملالح 
 .(3)«الشرعية

ير ههرف الهألر  ألنههألابهم كمها  ههأل أ هق  لقمههأللى »أليقهألل العههز بهن عبههد السه م: 
 .(4)«نح  ألالرشادلق الق رر ألالحساد، ألجقك   اعقي ، درء  

لههزام الرعيههة بههها كثيههر   ،ألاردلههة عقههى جههألاز سههن ارنظمههة اههي الدأللههة المسههقمة ألا 
ا:  مْنه 
 .(5) ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  ژ رعالى: -/ عال 1

 وجـــــــ  الداللة: 
ألحقيقهة الباعهة امرثهال ارمهر ألالنههي،  ،ألباعهة رسهألل   ،ارض   باعر 
ألدرء المحاسههد لقرعيههة، اكههل مهها ي ههع  أللههي  ،رحقيههو الم ههال  ألمههن مقا ههد اإلمامههة

                                                 

ألما كعد ا،  23ألما كعد ا، أ ألاء عقى السياسة الشرعية: ص 44( انظر: السياسة الشرعية: ص1)
 .13رببيقاا السياسة الشرعية: ص

، 169، معهههين ارحكهههام: ص76(، السياسهههة الشهههرعية: ص4/15( انظهههر: حاشهههية بهههن عابهههدين: )2)
(، أعههه م المهههألععين: 3/132ئ  الحألائهههد: )، بهههدا14(، البهههرق الحكميهههة: ص2/114رك هههر  الحكهههام: )

 (. 4/84(، أ ألاء البيان: )4/373)
 (. 10/45( انظر: الذلير : )3)
 (. 1/75( انظر: القألاعد الكبر : )4)
 . 59( سألر  النساء: 5)
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 .(1)اهأل ألاجب النحاذ ألالرببيو ؛ارمر من أنظمة ألأألامر ألنألا ي ر يلالف الركشري 
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ژ رعههههالى: -/ عههههال 2

 .(2) ژڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  
 وجــــــ  الداللة:

يههة الكريمههة درلههة عقههى ألجههألب القههألل كالقيههاس ألاجرهههاد الههرأي اههي  اههي  ههذه اآل
أحكام الحألادإ ألالألعائ  الري ر نص ايها؛ رن العقم من  ما يدرر كالر أل  ألالرألاية، 
أل ههأل الههنص، ألمنهه  مهها يههدرر كارسههرنكاط، أل ههأل القيههاس عقههى المعههاني المألدعههة اههي 

ألسن  ،ألاسرنكاط القألاعد ،ألادإالن ألص، ألكالرالي ااجرهاد أللي ارمر اي أحكام الح
 .(3)أمر ألاجب -ارنظمة لما رحراج  ارمة إلعامة الم ال  ألدا  المحاسد 

 ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ژ رعههالى: -/ عههال 3
رعههالى: -. ألعأللهه  (4)

 .(5) ژں  ں  ڻ  ژ
 وجــــــــ  الداللة:

ي جهاء ي غيهر ارمهألر الره ارهان اآليرهان ُرعقمهان ارمهة أن الشهألر  مشهرألعة اه
ايمهها ريعقمههألن، أأل ايمهها أشههكل عقههيهم مههن أمههألر الههدنيا، ألالمشههاألر  ايمهها  الشههر  بههها

ألالهههألزراء ايمههها يرعقهههو كم هههال  الهههك د  ،ألالعمهههال ،ألألجهههأله الُكرهههاب ،يرعقهههو كالم هههال 
دل ذلهر بهها اهي مجهارا معّينهة  األمهأمألر   ،، اإذا كانا الشهألر  مشهرألعة(6)ألعماررها

                                                 

 . 124،  كقيل الكرامة: ص35ألما كعد ا، القألل المحيد: ص 468( انظر: أحكام القرآن: ص1)
  .83( سألر  النساء: 2)
(، الجهههههههام  رحكهههههههام القهههههههرآن: 3/319(، الكحهههههههر المحهههههههي : )1/363( انظهههههههر: رحسهههههههير الكغهههههههألي: )3)
 (. 1/403(، لكاب الرأأليل: )5/188)
 . 159( سألر  آل عمران: 4)
 . 38( سألر  الشألر : 5)
 (. 1/553( انظر: ار  البيان: )6)
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أليههدا  المحسههد ،  ،المجههارا كمهها يحقههو الم ههقحة عقههى جههألاز سههن ارنظمههة اههي رقههر
 .(1)أليجقب النح  ألاللير

 ذا  ،عههال: عقهها يهها رسههألل   -ر ههي   عنهه -/ جههاء عههن عقههي بههن أبههي بالههب 4
ة هههكك : المحمههها ، أم الشههها د يهههر  مههها ر يهههر  الغائهههب ، عهههال  (2)كعثرنهههي أكهههألن كالسّن

 .(3)«الشاهد يرى ما ال يرى الغائب»
 داللة:وجـــــــ  ال

مهههن ارمهههألر أرك يقرهههزم اقههه  كظهههألا ر  احينمههها رهههأللى أمهههر   اعقيههه يرشهههد النبهههي 
نما عقي  أن يراعي مها يحقهو الم هال  ممها يهدل عقهى  ؛المحاسهد أأليهدر  ،الن ألص، ألا 

هههههاد كمهههها ر يلههههالف جههههألاز الرعامههههل مهههه  الألعههههائ  ألالحههههألادإ ألالنههههألازل كههههالرأي ألارجر
رنظمههههة الرههههي رحقههههو الم ههههقحة ممهههها يههههدل عقههههى جههههألاز سههههن ا ؛الن ههههألص الشههههرعية

 ألالمنحعة لقعكاد ألالك د.
يقههألل:  عههال: سههمعا رسههألل    -ر ههي   عنهه -/ عههن عمههرأل بههن العههاص 5
ذا حكـم ؛أصـاب ثـم ،فاجتهـد ،إذا حكم الحاكم»  ؛ثـم أخطـأ ،فاجتهـد ،فلـ  أجـران، واا

 .(4)«فل  أجر
 وجـــــــ  الداللة:

اههههي بقههههب حكههههم شههههرعي غيههههر ألاسههههرحراج الألسهههه   ،ارجرهههههاد  ههههأل بههههذل الجهههههد
                                                 

 (. 4/200(، رحسير القرآن: )4/147( انظر: الرحرير ألالرنألير: )1)
ُة: حديد  منقألشة، ي رب عقيها الدرا م ألالدنانير (2) كك  ،اهي بهاك  يبكه  كه ، ثهم نقهل  لهى أثر ها ،السك

 ([. 2/189أل ي النقألش الماثقة عقى الدنانير ألالدرا م. ]الحائو اي غريب الحديإ: )
(، ألالحهههديإ 3/64(، رهههاريل كغهههداد: )1/177(، الرهههاريل الكبيهههر: )1/134( مسهههند اإلمهههام أحمهههد: )3)
( أل هحي  الجههام  4/527(، )1904حح  ارلكهاني اهي سقسههقة ارحاديهإ ال هحيحة حههديإ رعهم ) ه

 (. 3622ال غير حديإ رعم )
( البلههاري: كرههاب ارعر ههام كالكرههاب ألالسههنة، كههاب أجههر الحههاكم  ذا اجرهههد أأل ألبههأ، حههديإ رعههم 4)
حههههديإ رعههههم (. مسههههقم: كرههههاب ارع ههههية، كههههاب أجههههر الحههههاكم  ذا اجرهههههد اأ ههههاب أأل ألبههههأ، 7352)
(1716.) 
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محسهههد  ألم هههرك ، االمجرههههد  أ  كمههها يحقهههو م هههقحة ألمنحعهههة، أأل يهههدر من هههألص عقيههه
، ألسهن ارنظمهة يهدلل اهي  هذا (1)ألينظر اهي اردلهة الشهرعية ،أليرحر  الحو ،يجرهد

 الكاب؛ رن الغاية اي  رحقيو الم ال  ألجقبها، ألرا  الحرج عن أاراد المجرم .
كيــف »ألسههأل :  ، لههى الههيمن -ر ههي   عنهه -ل معههاذ بههن جبهه / كعههإ النبههي 6

تجد فـي  فإن لم»: عال  .عال: أع ي ككراب   «.؟يقضي إذا عرض ل  قضاء
فـإن لـم تجــد فـي سـنة رســول »: . عههال عهال: اكسهنكة رسهألل   . «؟كتـاب ه

ـــاب ه ؟  هههدره،  ا هههرب رسهههألل    عهههال: أجرههههد رأيهههي ألر آلهههأل. .«ه، وال كت
 .(2)«الحمد هلل الذي وفق رسوَل رسوِل ه لما يرضي رسوَل ه»ألعال: 

 وجـــــــ  الداللة:
ارجرههههاد كهههالرأي ايمههها لهههم يهههرد كشهههأن  نهههص شهههرعي محهههل اعريهههاد ألاعركهههار مهههن 

ر   هال  ألرهدرء المحاسهد ألرهنظم ارمهألرالشار  الحكيم، ألسن ارنظمة الري رحقو الم
 .(3)كالرأي ايعدأل كألن  اجرهاد  

، اقال:  رك النبي / م  7 هرك (4)ا، الرج شي   «لو لم تفعلوا لصلح»كقألم ُيققّنُحألن  ، ام 
: كهذا ألكهذا .«ما لَنْخِلكم ؟»اقال:  ،بهم  أنـتم أعلـم بـأمر »: عهال  .عالألا: ُعْقها 

                                                 

 (. 25/267( مجمأل  اراأل  ألمقارا الشيل بن كاز: )1)
رههاد أبهأل داألد: كرهاب الق هاء، كهاب اج؛ (22061(، حديإ رعهم )36/382مد: )( مسند اإلمام أح2)

 ،عقى أن أ ل العقم عهد رقبقهأله، ألاحرجهألا كه »عال اللبيب الكغدادي:  (.3587الرأي اي الق اء، ح )
ألعهال ابهن كثيهر:  (.515(، حهديإ ثهرعم )1/472الحقي  ألالمرحقه : ) .«حر  عند ماألعحنا بذلر عقى  

بههل  ههأل حههديإ حسههٌن مشهههألر، اعرمههد عقيهه  أئمههة اإلسهه م اههي  ثكههاا القيههاس، ألعههد ذكههرا لهه  ُبُرعهها  »
 (.2/396 رشاد الحقي : )« ألشألا د

 . 23( السياسة الشرعية ألالحق  اإلس مي: ص3)
 [.7/50ن العر ب: ماد : ش. ي. ص الرمر الرديء، ]لسا :ألعيل ( الشيص  أل: الكسر الرديء،4)
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 .(1)«دنياكم
 وجـــــــ  الداللة:

 عقيهها اهي الكرهاب ألالسهنة، اجاء من أل    االحديإ يدل عقى أن  نار أحكام  
ن ألمكههان، ألر مههدلل لقههرأي أل ههذه ألاجكههة ارركهها  عقههى كااههة المسههقمين، اههي كههل زمهها

من ارحكام ألالنألازل ما ليس ايها ن هألص مْنهمها، ألالمعهأّلل ايهها  هأل اجرههاد ايها، أل 
ه االعقماء ألأ ل ارلر اص كحسب ما يرألن  محقق   لقمحسهد  كمها ر  القم هقحة، ألدااع 

 ألأ دااها، ألسن ارنظمة دالل اي  ذا الكاب.يلالف الشريعة اإلس مية ألمقا د ا 
جهههاء ألمهههن  ،ر هههي   عهههنهم-/ كارسهههرقراء ألالرركههه  رجرههههاداا اللقحهههاء الراشهههدين 8

 ،ألالس بين اي الدألل المسقمة نجهد أنههم كهانألا يسهرحدثألن أألامهر ،كعد م من المقألر
جههراءاا رحقههو الم ههال ، ألررريكههاا  داريههة، ألأسههاليب اعر ههادية، رحقههو الم هه ال ، ألا 

لعقمهاء ألالحقههاء عقهى مهرك ألانرشر من غيهر نكيهر مهن ا ،ألردا  المحاسد، ألعد شا   ذا
اههدل  ههذا عقههى جههألاز سههن ارنظمههة، ألارمثقههة عقههى  ههذا كثيههر  ألمسرحي ههة  ؛الع ههألر
 : ألمنها
مهن جمه  القهرآن اهي م هحف  -ر هي   عنه -ما اعق  أبأل ككهر ال هديو  -

م ئمهة رقر هي جمعه  اهي م هحف ألاحد، عندما رأ  أن الم هقحة الظها ر  ألال
 .(2)ر ي   عنهم-ألاحد، اجمع ، ألألااق  عقى ذلر ال حاكة 

ألالههذي ر يشهههد لهه   ،ر ههي   عنهه - نظههام ألريههة العهههد الههذي سههن  أبههأل ككههر -
كمهها لههم يرقدمهه  نظيههر مشههاك  يقههاس عقيهه ،  ،نههٌص لههاٌص مههن الكرههاب أأل السههنة

نمهها الم ههقحة الراجحههة ألجمعهههم عقههى  ،مههة المسههقمينألالمرمثقههة اههي رألحيههد كق ،ألا 
 .(3)ألمن  الل ف ألالنزا  ،كقمة ألاحد 

ر هي   -لما كُثرا ارمألال عقى عههد أميهر المهلمنين عمهر بهن اللبهاب  -
أل هه  الههدألاألين، ألالههديألان  ههأل: مأل هه  لححههح مهها يرعقههو كحقههألق السههقبنة  -عنهه 

                                                 

مههن معههايش الههدنيا  ، دألن مهها ذكههره ا( مسههقم: كرههاب الح ههائل، كههاب ألجههألب امرثههال مهها عالهه  شههرع  1)
 (. 2363(، أل ح)2362( أل ح)2361عقى سبيل الرأي، ح )

 ألما كعد ا.  15(، جم  القرآن الكريم اي عهد الراشدين: ص614ه  2/612( ارعر ام: )2)
 . 66(، راريل عمر بن اللباب: ص3/428( انظر: راريل الرسل ألالمقألر: )3)
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 .(1)من ارعمال ألارمألال، ألمن يقألم بها من الجيألش ألالعمال
ر ههي   عنهه ، -ر المشههررر اههي عهههد عقههي بههن أبههي بالههب ر ههمين ارجيهه -

كليابهة ثهألب، أأل  ،ألارجير المشررر  أل الذي يق  العقد مع  عقى عمل معهّين
؛ ابناء حائ ، أأل عقى عمل اي مد  ر يسرحق  جمي  نحع  ايها، ألسمي مشهررك  

 .(2)لعدد من الناس اي ألعا ألاحد رن  يرقبل أعمار  
ن الناس لههم حاجهة  لهى ال هنا  الهذين عهد يغيبهألن ألألج  الم قحة اي ذلر: أ

ألرههرر الححههح، اقههأل لههم يثبهها  ،ارمرعههة اههي غالههب ارحههألال، ألارغقههب عقههيهم الرحههري 
لهى أعمهالهم ر مينهم م  را هى ذلهر  لهى أحهد أمهرين:  مها  مسيس الحاجهة  لهيهم ألا 

مها أن يعمقهألا  ذلهر ألر ي همنألا ،ررر ارسر نا  كالكقية، ألذلر شهاق عقهى اللقهو، ألا 
اكانها  ؛، أليقل ارحرراز، ألرربرق الليانةار ي  ارمألال ؛ا م اله ر ألال يا بدعأل 

 .(3)الم قحة اي القألل ك رألر  الر مين
مراعكههة  ألاجههب، ألمههن ألاجكههاا الدأللههة المسههقمةن مهها ر يههرم الألاجههب  ر كهه  اهههأل أ/ 9

العمهل ارسألاق، ألمنه  مهن يلهالف ايهها، ألمراعكهة رقهر ارسهألاق، ألرن هيب مهن يقهألم ك
كمهها  اايههها ألاجههب كحسههب الحاجههة ألالم ههقحة، ألسههن ارنظمههة ايمهها ر نههص ايهه  شههرع  

 .(4)يحقو الم ال  أليدا  المحاسد من ألاجكاا الدأللة المسقمة
رقانها  ،بناء  عقى ما رقدم بيان  اإن سن ارنظمة الري يراد بها  ك  ارمألر ألا 

قهب ل هرر ألالحسهاد، ألجعقى ألج  غير ملالف لقشريعة ألأحكامها ألمقا د ا، ألدرء ا
بههل  ههأل مق ههد  ،عمههل ر مههان  منهه ، ألر ملههالف ايهه  - النحهه  ألالرشههاد لقرعيههة ألالههك د

 .(5)من مقا د السياسة الشرعية، ألسياسة الدنيا كأحكام الشريعة
                                                 

، 236، ارحكام السقبانية: أبأل يعقهى الحهراء، ص259( انظر: ارحكام السقبانية: الماألردي، ص1)
 (. 31/85مجمأل  الحراأل : )

 (. 8/103( انظر: المغني: )2)
 (. 2/616( انظر: ارعر ام: )3)
 (. 31/85ظر: مجمأل  الحراأل : )( ان4)
 - 2/941، المههدلل الحقهههي العههام: )(4/84(، أ ههألاء البيههان: )1/75( انظههر: القألاعههد الكبههر : )5)

 (. 9/227(، اراأل  ألرسائل الشيل محمد بن  برا يم: )951
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 المبحث الثالث
 ضــوابط ســن األنظمـــــة

 ،نظمهةأجازا الشريعة اإلس مية لقسقبة الحاكمة اهي الدأللهة المسهقمة سهن ار
ألأل ههه  ارحكهههام ألاإلجهههراءاا الرهههي رحقهههو الم هههقحة ألرهههدا  المحسهههد ، ألرسهههعى اهههي 

 .(1)   ح أحألال الرعية ككل ما ربد من 
ألأل عا لذلر مهن ال هألاك  ألالقيهألد مها ر يجهألز لقسهقبة المسهقمة   مالهها ألر 
رجاألز هها عنههد سههن ارنظمههة، أل ههذه ال ههألاك  سههألف يكههألن الكهه م عنههها اههي المبالههب 

 اآلرية:
 األول المطلب

 عدم مخالفة األنظمة للقرآن الكريم
القهرآن الكهريم عمههاد الشهريعة، ألعمههدرها، ألدسهرألر ارمهة، ألأسههاس الهدين ألأ ههل 

ليهههه  يرجهههه   ،بنائهههه ، أل ههههأل م ههههدر الرشههههري  ارألل امنهههه  ُرسههههرلر ج أحكههههام اإلسهههه م، ألا 
 جميعها، ألعقى  ذا األاجب عقى السقبة الحاكمة عندما رسن ارنظمة أن رهأللي  هذا
ال هاك  غايههة العنايهة، ألجههل ار رمهام، ألأن ركههألن ارنظمهة الرههي رسهنها غيههر ملالحههة 

 منها: ،ألعد أكان عن  ذا أدلة كثير  ألاير  ،ل 
ڑ  ڑ  ک  ک  ژ رعهالى: -، ألعألله  (2)ژڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ژ رعالى: -عألل   -

، ألعألله  (4) ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ژ رعهالى: -، ألعألله  (3) ژکک
 .(5) ژجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خبژ ى: رعال-

ـــات ـــي هـــذ  ا ي  سهههن الشهههرائ ، ألأل ههه  ارحكهههام لقنهههاس : أنوجـــ  الشـــاهد ف
                                                 

 .143 كقيل الكرامة: ص( 1)
 (. 40( سألر  يألسف: آية )2)
 (. 48( سألر  المائد : آية )3)
 (. 10الشألر : آي  )( سألر  4)
 (. 59) ةسألر  النساء: آي( 5)
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ألالحكمهههة الكالغهههة،  ،ألالعقهههم ،ألالهههرزق  ،ألالمقهههر ،ل أل هههية يرحهههرد بهههها المرحهههرد كهههاللقو
ألرجرد الناس من الرشري ، ألرقزمهم كاركا  شريعة رب العالمين ألرحذر م مهن ملالحهة 

 .(1)كحان  ألرعالىس-أمره 
لــوال مــا مضــت مــن كتــاب ه »: اههي حههديإ القعههان ألأمهها مههن السههنة اقأللهه  

 .(2)«لكان لي ولها شأن
 ؛امرنه  عهن  عامهة الحهد عقهى المهرأ  أن النبهي  :ووج  الداللة مـن الحـديث

ن جههاء الأللههد مشههابه   كالرجههل الههذي ُرميهها كهه ، لكههن  الشههية ملالحههة القههرآن الكههريم، ألا 
 اقب  كل اجرهاد أأل عألل. ؛اي بيان الحكم األعابع   ايم كان  ريح  القرآن الكر 

ألعهههد نهههصك الحقههههاء عقهههى أن ارجرههههاد الملهههالف لققهههرآن الكهههريم يجهههب نق ههه ، 
 .(3)ألر عبر  ك  ،ألر يجألز رنحيذه، أليعّد كاب    مقغيا، األيبقو عقي  ااسد  
نما حكم الحاكم  أل الذي ر ينقض، »رحم   : -عال الغزالي  أللكهن كشهرط ألا 
 .(4)«، اإن ألبأ النص نق نا حكم اعابع   ألر دلي    اأر يلالف ن   

 .(5)«كملالحة نصك الكراب األينقض الحكم ألجألك  »رحم   : -ألعال الحرألحي 
نما ينقض حكم  الألاع  عقى ل ف نص الكراب»ألعال ابن أبي الدم:   .(6)«ألا 

لحهههدألد المقهههدر ، أأل ررهههي  أل نهههاء  عقهههى مههها رقهههدم اههه  يجهههألز سهههن أنظمهههة رغيكهههر ا
الرعامل كالر ا، أأل ربي  شرب اللمر أل يع ، أأل رقغي عاعد  لقذكر مثل حهح ارنثيهين 

                                                 

 . 234(، نيل المرام من رحسير آياا ارحكام: ص6/210( الجام  رحكام القرآن: )1)
كرههاب القعههان، حههديإ رعههم:  (،  ههحي  مسههقم:423(  ههحي  البلههاري: كههاب القعههان، حههديإ رعههم )2)
(1495.) 
، الحرألق: 112كعد ا، أدب الق اء: صألما  177(، رأل ة الناظر: ص2/382( المسر حى: )3)
 (. 2/395(، األار  الرحمألا: )4/505(، شرح الكألكب المنير: )2/109)
 (. 2/382( المسر حى: )4)
 (. 4/505( شرح الكألكب المنير: )5)
 . 112( أدب الق اء: ص6)
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اهي الميههراإ بهين اربنههاء ألالبنهاا، أأل ارلههأل  ألارلهألاا، ألنحههأل ذلهر ممهها جهاء الههنص 
 عقي   راحة اي القرآن الكريم.

 المطلب الثاني
 عدم مخالفة األنظمة للسنة النبوية

النبأليههة الم ههدر الثههاني مههن م ههادر الرشههري  اههي اإلسهه م كعههد القههرآن السههنة 
مهههن المسهههقمين ملالحُرهههها، أأل ارسهههرغناء عنهههها، أأل ار رهههداء  االكهههريم، ألر يسههه  أحهههد  

مقر ها ا، ألر بدألنها، أل ي حجة عقهى جمهيعهم، األاجهب عقهيهم ارلهذ بهها، ألالعمهل ك
 .(1)لغال ا ألاإلعراض عنها يجألز ملالحرها، أأل 

مق ألد كالسنة الري يقزم عدم ملالحة ارنظمة لها،  ي: ما ثبا عن النبهي ألال
 (3()2)أم اآلحاد ،سألاء  ثبا كبريو الرألارر ،أأل رقرير ،أأل اعل ،من عألل. 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ژ أليههدل عقههى  ههذا ال ههاك  عأللهه  رعههالى: 

- ، ألعألل (5) ژی  ی  ی  ی  جئژ رعالى: -، ألعألل  (4) ژہہ  
 .(6)ژڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳژرعالى: 

يرعههيكن عقههى العكههاد ارلههذ  ألالشهها د مههن  ههذه اردلههة ألغير هها أن مهها جههاء كهه  
                                                 

، زاد المعههههاد: 57( اإلحكههههام اههههي رمييههههز الحرههههاأل  عههههن ارحكههههام ألر ههههرااا القا ههههي ألاإلمههههام: ص1)
، 67(،  رشاد الححهألل  لهى رحقيهو عقهم ار هألل: ص8/254ألما كعد ا(، الكحر المحي : ) 3/489)

 . 113ح ألل المأمألل: ص
 . 113، ح ألل المأمألل: ص167(  رشاد الححألل: ص2)
 ،( يلههرج عههن محهههألم السههنة الرههي يقههزم عههدم ملالحههة ارنظمههة لههها مهها كههان مههن أاعالنهه ن الجبقيههة 3)

الرهي ر  ألنحأل ذلر، كما يلرج كذلر مها ثبها أنه  مهن لألا ه   ،ألالشرب ،كلألالقعألد، ألار ،كالقيام
 ،كالر ا   كالزياد  اي النكاح عقهى أر ه  نسهأل ، ألالأل هال اهي ال هألم ،يشارك  ايها أحد من الناس

 . اأأل رقرير   ،أأل اع    ،كمقر ى النبأل  ألالرسالة عألر   ألنحأل ذلر، االمق ألد كالسنة ما  در عن  
 (. 7لحشر: آية )( سألر  ا4)
 (. 132( سألر  آل عمران: آية )5)
 (. 63( سألر  النألر: آية )6)
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عقههى حكههم الشههيء كههنص    ألاركاعهه ، ألر يحههل ملالحرهه ، ألأن نههص الرسههألل  ،كه 
عألله  رعالى، ر رل ة رحد، ألر عذر ل  اي ررك ، ألر يجألز رقديم عألل أحد  عقهى -
(1). 

أم  ،اع ائي   اسألاٌء كان حكم   ، ن ارجرهاد الذي يق  عقى ل ف السنة النبألية
هه ،ارههأل   هه اأم نظام  هه امقزم  ألر يجههألز أن  ،ر أثههر لهه  اااسههد   العمههألم المجرمهه  يعههّد منقأل  

 .يعمل ك 
ذا لههالف مهها ر يسههألج»رحمهه   : -عههال المههاألردي  ايهه  ارجرهههاد، أل ههأل أن  ألا 

 .(2)«ألحكم غيره ،كراب أأل سنة ... ُنقنض حكم  من ايلالف ن   
نما ينقض حكمه  الألاعه  عقهى له ف نهص »رحم   : -ألعال ابن أبي الدم  ألا 

 .(3)«أأل السنة المرألارر  ،الكراب
كملالحهة ... نهص سهنة،  األينقض الحكهم ألجألك ه»رحم   : -ألعال ابن النجار 
 .(4)«األلأل كانا السنة آحاد  
ها آحاد   ،نقض ... كملالحة نصك سنةألي» ألعال ابن بدران:  .(5)«األلأل كان ن ُّ

 ن الألاجب عقى الدأللة المسقمة ألرعيرها رعظيم السنة، ألالرحاكم  ليهها، ألارلهذ 
ايها، ألعدم معار رها كهالعقألل الحاسهد ، ألارعيسهة الكاسهد ، ألالرغكهاا،  اكما جاء ثابر  

 أم غير ذلر. ،ألائ ل مأ ،سألاء  أكان اي  ألر  أنظمة ،ألالعاداا، ألارعراف
 
 

                                                 

 (. 851( ريسير الكريم الرحمن اي رحسير ك م المنان: )ص1)
 (. 1/685( أدب القا ي: )2)
 . 112( أدب الق اء: ص3)
 (. 4/505( شرح الكألكب المنير: )4)
 (. 38( المدلل  لى مذ ب اإلمام أحمد: )ص5)
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 لثالثالمطلب ا
 مخالفة األنظمة لإلجماع القطعيعدم 
رعهالى: -: يبقهو عقهى معنيهين: ارألل: العهزم، ألمنهههه  عأللههه  ا جماع في اللغـة

رحهههاق، يقههال: أجمههه  القههألم عقهههى . أي: اعزمههألا عقيههه ، ألالثههاني: ار(1)ژٿ   ٹژ
 .(2)أي ارحقألا عقي  .كذا

ــــي االصــــطالح مههههن أ مههههها: عههههألل  ،جمهههها  رعريحههههاا مرعههههدد   اههههإن لإل وأمــــا ف
 كعههد ألاارهه  اههي ع ههر مههن الع ههألر الزركشههي:  ههأل ارحههاق مجرهههدي أمههة محمههد 

 .(3)لم يسكق  ل ف مسرقر اعقى أمر من أمألر الدين ارحاع  
كعههد ألاارهه  اههي  ارحههاق المجرهههدين مههن أمههة محمههد   ن اإلجمهها   ههأل :ألعيههل

 .(4)ع ر من الع ألر عقى حكم شرعي
 :(5)الُمرحنو م  مدلألل اإلجما  العمقي عند ارئمة الساكقين نألعانألاإلجما  

مهها ُيعبكههر عنهه  كههالمعقألم مههن الههدين  ، ألأسههقم أمثقرهه األول: إجمــاع قطعــي أو صــريح
 كال رألر .

 أسهرقر ركهأن  ،ألارسهرقرائي ،أل هأل اإلجمها  اإلعهراريُّ  ،والثاني: إجماع ظني أو سـكوتي
 .(6)اا  أعألال العقماء، ا  يجد اي ذلر ل 

                                                 

 (. 71سألر  يألنس: آية )( 1)
، 47(، ملرههههار ال ههههحاح: ص3/15ألمهههها كعههههد ا(، القههههامألس المحههههي : ) 8/57( لسههههان العههههرب: )2)

 . 24الرعريحاا: ص
 (. 4/436( الكحر المحي : )3)
(، نهايههههههههة السههههههههألل: 1/196حكههههههههام )(، اإل1/273، رأل ههههههههة النههههههههاظر: )28( رقهههههههأليم اردلههههههههة: ص4)
 (. 2/211(، شرح الكألكب المنير: )2/735)
، 324ص(، شهههرح رنقهههي  الح هههألل: 2/28(، الألا ههه : )4/1085، العهههد : )475( الرسهههالة: ص5)

ألمها كعهد ا، اإلحكهام:  391(، الرك ر : ص2/214الكألكب المنير: ) ح(، شر 2/471نهاية السألل: )
 (. 2/327(،  رشاد الححألل: )1/252)
 .(19/267بن ريمية: ) ( مجمأل  اراأل  شيل اإلس م6)
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رعههالى: -عههههألل   (1)ألمههن أبههرز اردلههة ،ألالسههنة ،ألحجيههة اإلجمهها  ثابرههة كالكرههاب
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ

 .(2)ژڇڇ  ڇ   ڍ
جمه  اهي الألعيهد بهين مهن  -سكحان  ألرعهالى-: أن   ووج  الداللة من ا ية

اهدل ذلهر عقهى أنه  محهرم،  ؛لمنينأل هين مهن يركه  غيهر سهبيل المه يشاعو الرسألل 
اههذلر  ارحهو مجرههدأل ارمههة عقهى حكهم شهرعي حههرام، اهإذا كمها أن مشهاعكة الرسهألل 

 .(3)سبيقهم الألاجب اركاع ، ألغيره الكابل الألاجب ررك 
ألأما من السهنة اقهد اسهردل عقهى حجيهة اإلجمها  كنأحاديهإ  رحهإ عقهى م زمهة 

اللبههأ،  نههها، ألأن ارمههة مع ههألمة مههنالجماعههة، ألرنهههي عههن محارعرههها، أأل الشههذألذ ع
، أللهههم يهههداعها  -ر هههي   عهههنهم-ألالرهههي رمسهههر بهههها ال هههحاكة  ألالرهههاكعألن اهههي  ثكارنههه ن

 .(4)أحد
 ن اإلجمهها  القبعههي أأل ال ههري  مرههى انعقههد كشههرألب  كههان حجههة عبعيههة اههي 
 ثكاا الحكم المجم  عقيه ، ألر يجهألز ملالحره ، أليجهب مراعاره  عنهد ارجرههاد، ألكهل 

ايجهب نق ه ،  ؛ا، أم ارأل ، أم نظام  اع ائي   اسألاٌء أكان حكم   ،ل  األع  ملالح  اجرهاد 
 .(5)ألعدم جألاز العمل ك 

                                                 

(، 1/175(، المسر ههحى: )1/307ردرل كحجيههة اإلجمهها  اههي: أ ههألل السرلسههي )( انظههر: ارسهه1)
 (.209ه  1/200(، اإلحكام: )1/276رأل ة الناظر: )

 (.115( سألر  النساء: آية )2)
ألمههها  2/743ألمههها كعهههد ا(، نهايهههة السهههألل: ) 1/276(، رأل هههة النهههاظر: )1/175( المسر هههحى: )3)

 كعد ا(.ألما  2/215ألكب المنير: )كعد ا(، شرح الك
ألمهههها  1/175(، المسر ههههحى: )1/310( لقألعههههألف عقههههى  ههههذه اردلههههة انظههههر: أ ههههألل السرلسههههي: )4)

 (.2/215(، األار  الرحمألا: )285 ه 1/275كعد ا(، رأل ة الناظر: )
ألمهها كعههد ا، اههألار   46(، ارحكههام اههي رمييههز الحرههاأل  عههن ارحكههام: ص1/685( أدب القا ههي: )5)

 . 384مذ ب اإلمام أحمد: ص(، المدلل  لى 2/395الرحمألا: )
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 ن الحكههم المجمهه  عقيهه   ذا كههان مههن ارحكههام الثابرههة الرههي ر ررغيههر كحسههب 
اهههذا ر لهه ف عقيهه  أأل ايهه  أنهه  ألاجههب  ؛ألارزمنههة، ألارحههألال، ألارشههلاص ،ارمكنههة

أن  ألمكهان، ألر يجهألز ملالحره  كحههال مهن ارحهألال، ألر يجههألزالرببيهو اهي كهل زمههان 
رحههريم زألاج المسههقمة كغيههر المسههقم، اهه  يجههألز سههن  ُيسههن نظههام يلالحهه ، ألمثههال ذلههر

 نظام يبي  زألاج المسقمة من غير مسقم كحجة المألابنة.
ألأمهههها  ذا كههههان الحكههههم المجمهههه  عقيهههه  مههههن ارحكههههام المرغيههههر  كحسههههب ارزمنههههة 

هه ،عقههى م ههقحة ان مبني ههألارمكنههة، كههأن يكههأل  اههإن  ؛عههرف سههائد ألكعقههة، أ اأم مر ألب 
 ألرغيهر الم هقحة، أ ألأ ،كزألال عقر  ،النظام الملالف ل  لألجألد ما يقر ي الملالحة

 .(1)لإلجما  ار يعّد ملالح   ؛اسُرجد ُعرف جديد
أأل  ،أمههها اإلجمههها  الظنهههي أأل السهههكألري االهههذي يظههههر لهههي أنههه  يجهههألز لققا هههي

النظهههام ملالحرههه ، مرهههى مههها رأ  أن الم هههقحة العامهههة رقر هههي  أأل مهههن يسهههن ،المحرهههي
 .(2)ذلر

هه»رحمهه   : -يقههألل اآلمههدي  أأل لههدليل ظنههي مههن نههص   الههأل كههان حكمهه  ملالح 
 .(3)«لرساأليهما اي الرركة ؛غيره ا  ينقض ما حكم ك  الظن

جمها  عبعهي األيهنقض الحكهم ألجألك ه»ألعال ابهن النجهار:  ر  ،كملالحهة ...... ألا 
 .(4)«ظني

اقهد أجمعهألا عقهى مسهائل  ،ر هي   عهنهم-دل عقى  هذا اعهل ال هحاكة ألعد 
ههههه ، ثهههههم ألرد عهههههنهم مههههها يلالحههههه ؛ لظههههههألر الم هههههقحة اهههههي اظني ههههه ااقهيهههههة كثيهههههر   جماع 

                                                 

 (. 3/36(،  ع م المألععين: )1/361(  غاثة القهحان: )1)
(، المح ههههههألل: 4/505المنيههههههر: ) (، شههههههرح الكألكههههههب4/203( اإلحكههههههام اههههههي أ ههههههألل ارحكههههههام: )2)
 (. 2/395(، مسقم الثبألا: )2/91)
 (.4/203حكام اي أ ألل ارحكام: )( اإل3)
 (.4/505( شرح الكألكب المنير: )4)
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ألااقهألا أميهر المهلمنين عمهر  -ر هي   عهنهم-، ألمهن ذلهر أن ال هحاكة (1)الملالحة
بقحح  امن بقو ث ث   اي مسألة  م اء الب ق عقى -ر ي   عن -ابن اللباب 

 .(2)ألاحد
هه كههانألا يقبقههألن شهههاد  القريههب لقريكهه   -ر ههي   عههنهم-أنكهههم  األمههن ذلههر أي  

 ؛لكن لما رغيرا ارحألال، ألظهرا أمهاراا الريهب، أل هدا ع مهاا الهُرهمأل ، (3)امبقق  
 .(4)من  أكثر أ ل العقم شهاد  القريب لقريك 

سهقف المسهقمين ال هال  اهي شههاد  لهم يكهن يهرهم »رحمه   : -عال ابن القيم 
هل  عقهى النهاس  الألالد لأللده، ألر الأللد لألالده، ألر ارخ رلي ، ألر الزألج لزألجه ، ثهم ُدلن

اظهرا مهنهم أمهألر، حمقها الهألر  عقهى ارههامهم، ارركها شههاد  مهن ُيهرهم  ،كعد ذلر
 .(5)« ذا كانا من عراكة

ى كانهها الم ههقحة كههل  ههذا يههدل عقههى أن اإلجمهها  الظنههي رجههألز ملالحرهه  مرهه
 ظا ر  اي الملالحة.

بنههاء عقههى مهها سههبو ير هه  أن اإلجمهها  الههذي ر يجههألز ملالحرهه   ههأل اإلجمهها  
ألر ارحههألال،  ،ألر ارمكنههة ،ر كحسههب ارزمنههة ،القبعههي عقههى حكههم ثابهها ر يرغّيههر

ى دليههل مههرجّن  مههن ألأمهها مهها عههدا ذلههر مههن اإلجمهها  اهه  مههان  مههن الملالحههة بنههاء  عقهه
نحههأل ذلههر مههن أدلههة ارحكههام  ألأ ،سههد ذريعههة ألأ ،عههرف  ههحي  أل، أم ههقحة ظهها ر 

 الشرعية.
 

                                                 

 (. 16(، البرق الحكمية: )ص3/36(  ع م المألععين: )1)
 . 16( البرق الحكمية: ص2)
 ألما كعد ا(.  1/111(  ع م المألععين: )3)
 (. 14/181(، المغني: )2/331(، المهذب: )2/462( بداية المجرهد: )4)
 (.1/113(  ع م المألععين: )5)
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 المطلب الرابع
 عدم مخالفة األنظمة لمقاصد الشريعة وأهدافها

لركههألن المههنهج ارعههألم، ألالسههبيل  ؛ألاللارمههة الشههريعة اللالههد  -رعههالى– أنههزل  
ألالحهألز اهي    لهى النجها ثم جعل اإللزام بها اي الدنيا سبي    ،ار ق  اي الحيا  الدنيا

ألدا  الم ار ألالمحاسد عنهم، ألجعل  ،اآللر ، ألجاءا ألااية كم ال  الناس المعربر 
ألالمعههاني، ألأألجههد لههها ارحكههام الرههي ركحههل رحقيقههها  ،ألار ههداف ،ألالغايههاا ،لههها العقههل

ن المقا ههد الشههرعية  ههي م ههال  الشههريعة ألسههمارها، أل ههي  ،ألأ ههدااها ،ألحمايرههها، ألا 
سعاد ا اي دنيا ا، ألاي معاد ها ، ح اإلنسانيةرهدف  لى    ألآلررهها، ألكالرهالي  ،ألا 

يجههههب أن ركههههألن ارنظمههههة الرههههي رسههههنها الدأللههههة المسههههقمة مندرجههههة ايههههها، ألر يجههههألز 
 .(1)ألغايارها ،ألأسرار ا ،أأل رجا ل عققها ،ملالحرها

ههم عههد رظهههر ،ألعقههل ،ألغايههاا ، ن ارحكههام الشههرعية لههها مقا ههد ك  ارههدركها  ،ألحن
ها ل هعف اهي الهمهم، أأل العقألل مك ، ألعد ررقا ر عن  دراكها،  ما لقعجز اي الحههم، ألا 

أن لحههههاء المق ههههد دالههههل  ههههمن مقا ههههد الشههههر  مههههن رشههههريع ، اهههه  سههههبيل لقعقههههألل 
 .(2)إلدراك 

هههم المقحألظهههة اهههي ارحكهههام  ك  ألالمقا هههد الشهههرعية يهههراد بهههها: جمقهههة المعهههاني ألالحن
ههالشههرعية، ألالمررركههة عقيههها، سههألاء  أكانهها المعهه م  ك  جزئيههة، أم م ههال  كقيههة، أم  ااني حن

عههز ألجههل، ألجقههب الم ههقحة، -سههماا  جماليههة، أل ههي رهههدف  لههى رقههدير عبألديههة   
 .(3)ألدا  المحسد  عن الناس اي الدنيا ألاآللر 

ألالمقا هد الشههرعية حجهة دينيههة، ألعاعهد  شههرعية، ألمسهقٌر أ ههأللٌي يعرمهد عقيهه  
ارائهه  ،القا ههي، ألالمحرههي اههي اجرهههاده أليقهه ، أليسههرأنس كهه  الحقيهه  ألالنههاظر اههي ألرأ ،ألا 

                                                 

 .7يعة: صشر ، المدلل  لى عقم مقا د ال17( المقا د الشرعية: ص1)
(،  عههه م المهههألععين: 1/314(، شهههرح الكألكهههب المنيهههر: )3/285( اإلحكهههام اهههي أ هههألل ارحكهههام: )2)
 (.1/199ألما كعد ا(، المألااقاا: ) 3/3)
 ألما كعد ا. 52جرهاد المقا دي: ص( ار3)
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 اردلة.
 ،ألارجرهههاد ،ألرببيقارههها ، ن أ ميههة المقا ههد ركمههن اههي اهههم ارحكههام الشههرعية

ألالنظر ايها، ألالرقّيد ألارن كاط كأدلة الشر  ألعألاعده أل ألاكب  اهي العمهل بهها، ألاهي 
 .(1)ألالرعأليل عقيها ،ارلرحاف  ليها

مرنألعههة أل  ،ألألايهر  ،المقا ههد أل هرألررها كثيههر   ن اردلهة الهألارد  كاعركههار أ ميهة
، أل ي ررألز  بين الن ألص المنقأللة، ألالحألادإ المعقأللة، ألررراألح بهين الر هري  اجد  

اقد نص  ،ألالرقمي ، أل ين اإلشار  ألالعكار ، ألنذكر منها عقى سبيل الذكر ألارسرشهاد
هههم ،القهههرآن الكهههريم عقهههى عهههد  مقا هههد ك  ٺ  ٺ  ژى: رعهههال-منهههها عأللههه   ،ألغايهههاا ،ألحن

 .(2) ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
 ألالرهذيب. ،ألاإل  ح ،لقهداية -رعالى–االقرآن الكريم أنزل    

 .(3) ژھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ژ رعالى: -ألعال 
 .(4) ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ژ رعالى: -ألعألل  

ألالرلحيههف  ،ألرجنههب العسههر، ألجقههب اليسههر ،امههن مقا ههد الرشههري  راهه  الحههرج
 العكاد، دألن  لراجهم من دائر  الركقيف، ألدألن مساير  أ ألائهم ألشهألارهم.عقى 

فإنـ  أحـرى أن  ؛انظـر إليهـا»لرجل أراد أن يرزألج امهرأ :  ألمن السنة عألل  
 ،المرمثقهههة اهههي الهههدألام ،. اههههذا الهههنص معقهههل كححهههح مقا هههد النكهههاح(5)«يـــ دم بينكمـــا

                                                 

 .35( المقا د الشرعية: ص1)
 (.9( سألر  اإلسراء: آية )2)
 (.78( سألر  الحج: آية )3)
 (.185لكقر : آية )( سألر  ا4)
(، السهههنن، 1087( سههنن الررمههذي، كرههاب النكههاح، كههاب مهها جهههاء اههي النظههر  لههى الملبألكههة رعههم )5)

(، سههنن ابههن ماجهه ، كرههاب النكههاح، كههاب 3235كرههاب النكههاح، كههاب  كاحههة النظههر عبههل الرههزأليج، رعههم )
 (.1/198ل حيحة: )السقسقة ا .«رجال  كقهم ثقاا»(، عال ارلكاني: 1866النظر  لى المرأ  رعم )
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 ألارسرقرار.
هههه اكمهههها أن عقمههههاء الشههههريعة اإلسهههه مية سههههقح    ،كههههانألا يعمقههههألن كالمقا ههههد األلقح 

 .(1)ألاجرهادارهم، ألعمألم آثار م ألنقأللهم ،أليقرحرألن  ليها اي اراألا م
لقهههد أألجهههب  الركشهههريُ  عقهههى أللهههي أمهههر المسهههقمين أن يق هههد كأعمالههه  ألر هههراار  
رحقيههو الم ههال  ألركثير هها، ألدرء المحاسههد ألرققيقههها، أللههذلر أسههس الحقهههاء عقههى  ههذا 

 .(2)قيقة أل ي: ر رف اإلمام عقى الرعية منألط كالم قحةالمعنى عاعد  اقهية ج
اعقهم أن كهل مهن أللهي ألريهة الل اهة امها دألنهها  لهى »رحمه   : -عال القرااي 

 .(3)«أأل درء محسد  ،الأل ية ر يحل ل  أن ير رف  ر بجقب م قحة
 ن المعقههألم عههن الشههريعة أنههها شههرعا لم ههال  »رحمهه   : -ألعههال الشههاببي 

ما لجقب م قحة، أأللهما مع  العكاد، ا  .(4)«االركقيف كق   ما لدرء محسد ، ألا 
 ، ن ارنظمهة الرههي رسههنها الدأللههة المسههقمة يجهب أن ُيق ههد بههها جقههب الم ههال 
ألدرء المحاسد، أليجب أن ركألن  هذه ارنظمهة مندرجهة اهي مقا هد الشهريعة ألأ هدااها، 

 ر أليرررب عقى سّن   م  م حظة أن  ر يمكن أن يألجد نظام يق د ك  درء المحاسد
ألاإللههزام كهه    ههدار لههكعض الم ههال  مههن ألجههأله، أأل لههكعض اراههراد أأل ارشههياء، أللكههن 
 هههذا ر يقهههدح اهههي شهههرعية ارنظمهههة، ألر يق هههيها عهههن مقا هههد الشهههريعة، االم هههقحة 

كمها أن درء المحسهد  العامهة مقهدم عقهى  ،العامة الكقيهة مقدمهة عقهى اللا هة الجزئيهة
 جقب الم قحة اللا ة.

 ن  ذا ال اك  يجعل ارنظمة مندرجة اي مقا د الشريعة اإلسه مية منبثقهة 
مههن أحكامههها، أليقيكههد ا برحقيههو الم ههال  ألداهه  المحاسههد، أليلرجههها مههن دائههر  رشهههي 

 العكاد، ألأغرا هم ألم الحهم الشل ية.

                                                 

(، الرحريههر ألالرنههألير: 1/314(، شههرح الكألكههب المنيههر: )3/285( اإلحكههام اههي أ ههألل ارحكههام: )1)
ألمهههها كعههههد ا،  85، المههههدلل  لههههى عقههههم مقا ههههد الشههههريعة: ص38(، المقا ههههد الشههههرعية: ص1/397)

 ألما كعد ا. 93شريعة اإلس مية: صالمقا د العامة لق
 .309(، شرح القألاعد الحقهية: ص1/51ر الحكام: )، در 121( ارشكاه ألالنظائر: ص2)
 (.4/39( الحرألق: )3)
 (.1/199( المألااقاا: )4)
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 الرابع المبحث
 التطبيقات القضائية في المملكة العربية السعودية

 هههه 1351جمههاد  ارأللهههى عههام  21العر يههة السهههعألدية اههي رههم رألحيههد الممقكهههة 
ألكهان  داه   ،رحم   -د العزيز بن عبد الرحمن آل سعألد عقى يد ج لة المقر عب

حديثههة رسهههم اههي  ،رقههألم عقههى رببيههو أحكههام الشههريعة اإلسهه مية ،رأسههيس دأللههة عأليههة
شههرعية ايمهها ألعههد كههان لمراههو الق ههاء المنههألط كهه  رببيههو ارحكههام ال ،البنههاء ألالرنميههة

يح هههل بهههين النهههاس مهههن منازعهههاا ن هههيب ألااهههر مهههن ار رمهههام ألالهههدعم، ألعهههد سهههنكا 
 الممقكة العر ية السهعألدية مجمألعهة كبيهر  مهن ارنظمهة الق هائية مهن رهاريل رألحيهد ا

 :ألمن ذلر ،حرى اآلن
 ههه، ألأبقههو عقههى  ههذا 1344/ 9/ 5 ههدر أألل رنظههيم لعمههل المحههاكم برههاريل:  (1

. ألعههد اشههرمل عقههى لمههس (1) قتــة للمحــاكم الشــرعيةمــواد إصــالحية مالنظههام: 
كأسههههقألب رقييههههد  ،مههههن اإلجههههراءاا الق ههههائية اعشههههر  مههههاد ، ألعههههد ر ههههمنا عههههدد  

ألحههههال  ،الههههدعأل ، ألعههههدد مههههراا الرحرههههيش الق ههههائي، ألمألعههههد الجقسههههة الق ههههائية
 أع ائها، ألنحأل ذلر.

، أوضاع المحاكم الشرعية وتشـكيالتها: »نظام ه، 1346/ 2/ 21 در اي:  (2
 .(2)«أألل نظام  داري لقق اء اي منبقة الحجازأل أل 

 هه، المقرهرن كالر هديو العهالي 1347/ 1/ 7اهي:  قرار الهيئة القضـائية هدر  (3
ه ا ه مبين  1347/ 3/ 24براريل  عقهى  امجر  الق اء اي جميه  المحهاكم منبكق 

لسههأللة مراجعهة  ارحمه   ؛ نظهر  -المحرى ك  من مذ ب اإلمهام أحمهد بهن حنبهل 
 .(3)لرزام المللحين عقى مذ ك  ذكر اردلة  ثر مسائق كرك ، ألا

ليكهههألن  ؛«ســـير المحاكمـــات الشـــرعية: »نظـــام  هههه1350/ 2/ 29 ههدر اهههي:  (4
ألث ثهين مهاد ، ألعهد بهّين أسهقألب  ااءاا المحاكم ألأعمالها ألر من سر  عاعد  إلجر 

                                                 

 .114لنظام العدلي اي السعألدية: ص( ا1)
 . 114( المرج  السابو، ص2)
 . 301عبد الرحمن الحمي ي، ص/( الق اء ألنظام  اي الكراب ألالسنة: د3)
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كههه ج الل ههألم، ألسهههما  الهههدعأل ،  رقههديم الشهههكأل ، ألبريقهههة رحديههد الجقسهههاا، ألا 
 .(1)ما  البيناا، ألنحأل ذلرألرنظيم س

، اههي مائههة ألاثنرههين ألأر عههين مههاد ، نظــام المرافعــات ههه، 1355 ههدر اههي عههام  (5
 .(2)من الرحا يل ألاإلجراءاا ار منا مزيد  

، اهههي مهههائرين «تركيـــز مســـئوليات القضـــاء: »نظـــام  هههه1357 هههدر اهههي عهههام  (6
 ،ألاثنرههين ألثمههانين مههاد ، ألعههد ا ههرم برحديههد الر ا ههاا رجههال السههقر الق ههائي

ي اح مهامهم  .(3)ألما يرعقو بذلر ،ألا 
اههي  نظــام تركيــز مســ وليات القضــاء الشــرعي  ههه1372/ 1/ 24 ههدر اههي  (7

مههائرين ألثمههان  أللمسههين مههاد ، أل ههدر معهه  نظههام رنظههيم ارعمههال اإلداريههة اههي 
. ألك ههدألر  ههذين النظههامين (4)الههدألائر الشههرعية، ألكههان اههي سهها ألرسههعين مههاد 

 .(5)لمحاكم عقى رنظيم شاملاسرقرا أأل ا  العمل الق ائي اي ا
ألعههد رنههاألل رأ ههيل اربههر  ،نظــام القضــاء ههه، 1395/ 7/ 14 ههدر اههي عههام  (8

 ،اسهرق ل الق هاء االعامة لقق اء اي الك د، ألكان اهي مائهة ألاثنهين مهاد ، مبين ه
ألحهههههدألد كههههل ألريهههههة، ألشههههرألط رعيهههههين الق ههههها ،  ،أل ههههمانار ، ألررريهههههب المحههههاكم

جههههازرهم ،ألنههههدبهم ،ألحقههههألعهم، ألررعيههههارهم، أل ههههألاك  نققهههههم ألنحههههأل  ،ألرههههأديبهم ،ألا 
 .(6)ذلر

                                                 

 . 115، النظام العدلي: ص308: صمي يالح الق اء ألنظام  اي الكراب ألالسنة: (1)
، النظهههام العهههدلي: 155عبهههد المهههنعم جيهههره، ص/( نظهههام الق هههاء اهههي الممقكهههة العر يهههة السهههعألدية: د2)

 . 115ص
، النظام العدلي اهي 330سعألد آل دريب، ص/( الرنظيم الق ائي اي الممقكة العر ية السعألدية: د3)

 . 115السعألدية: ص
اهههلاد عبهههد المهههنعم ألالحسهههين عقهههي غنهههيم، / هههائي اهههي الحقههه  اإلسههه مي: د( الألسهههي  اهههي الرنظهههيم الق4)

 . 309، الق اء ألنظام  اي الكراب ألالسنة، ص172ص
 .117لنظام العدلي اي السعألدية: ص( ا5)
، الرنظهههههيم الق هههههائي: 172، الألسهههههي  اهههههي الرنظهههههيم الق هههههائي: ص313( الق هههههاء ألنظامههههه : ص6)

 . 116، النظام العدلي اي السعألدية: ص158ص
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أل هههأل نظهههام مكمهههل  ،نظـــام المرافعـــات الشـــرعية هههه، 1421/ 5/ 20 هههدر اهههي  (9
 .(1)إلجراءاا الرراا  المعمألل بها اي الك د منذ عيامها ألمبألر

أل هأل مرعقهو كالهدعأل   ،نظام ا جراءات الجزائيـة هه 1422/ 7/ 28 در اي  (10
، ألعهد «دعهاأل  الهرهم ألالعهدألان»لحق  الجنائي: أأل ما يبقو عقي  اي ا ،الجنائية

ألالمحاكمههههة، ألبههههرق  ،اشههههرمل عقههههى  جههههراءاا ارسههههردرل، ألالرحقيههههو الجنههههائي
 .(2)ألنحأل ذلر ،ارعرراض عقى ارحكام الجزائية

ألحهههّل محهههل نظهههام الق هههاء  ،نظـــام القضـــاء هههه، 1428/ 9/ 19 هههدر اهههي:  (11
  ه.1395/ 7/ 14ألراريل  ،(64ال ادر كالمرسألم المقكي رعم )م/ 

ألحههّل  ههذا النظههام محههل  ،نظــام ديــوان المظــالم ههه، 1428/ 9/ 19 ههدر اههي  (12
(، ألرهههههاريل 51نظهههههام ديهههههألان المظهههههالم ال هههههادر كالمرسهههههألم المقكهههههي رعهههههم )م/ 

  ه.17/7/1402
( 98، أل ههأل نظههام مكههألن مههن )نظــام التنفيــذ ههه، 1433/ 8/ 13 ههدر اههي:  (13

ارحكههام الق ههائية، مههاد ، ألث ثههة ا ههألل، ألعههد بههين اإلجههراءاا العمقيههة لرنحيههذ 
 .(3)ألنحأل ذلر ،ألالدعاأل  الري رنشأ كسبب الرنحيذ

احههل محههل نظههام  ،نظــام المرافعــات الشــرعية ههه 1435/ 1/ 22 ههدر اههي:  (14
، ألرهههههههاريل 21ال هههههههادر كالمرسهههههههألم المقكهههههههي رعهههههههم )م/  المرااعهههههههاا الشهههههههرعية،

  ه.20/5/1421
نظهام ، ألعد حل محل نظام ا جراءات الجزائية ه، 1435/ 1/ 22 در اي:  (15

( ألرهههههههاريل 39اإلجهههههههراءاا الجزائيهههههههة ال هههههههادر كالمرسهههههههألم المقكهههههههي رعهههههههم )م/ 
  ه.28/7/1422

                                                 

  ه. 20/5/1421(، ألراريل 21/(  در  ذا النظام كالمرسألم المقكي رعم )م1)
 ألما كعد ا.  77( الق اء اي الممقكة العر ية السعألدية: ألزار  العدل، ص2)
عبهههههد العزيهههههز /، شههههرح نظهههههام الرنحيههههذ: د12( ار ههههألل اإلجرائيهههههة لقرنحيههههذ: عبهههههد   آل لنهههههين، ص3)

 . 10الشبرمي، ص
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 الخاتمـــــــــــــــة
الحمههد هلل اهههي ارأللههى ألاآللهههر ، اكعهههد ارنرهههاء مهههن الكحهههإ يحسههن  يجهههاز أ هههم 

 أل ي: ،النرائج ألأبرز ا
ية، كبير  لدنيألية ألارلرأل جاءا الشريعة اإلس مية ألااية بجمي  م ال  العكاد ا (1

مسهههرحدثة، أل هههداها ارعظهههم  هههأل  سهههعاد العكهههاد اهههي  أل هههغير ، ثابرهههة أ ألكانههها أ
الههههههدنيا ألاآللههههههر ، أل ههههههذه السههههههعاد  المبقألكههههههة ر ررحقههههههو  ر كمراكعههههههة أحكامههههههها، 

 ألعألاعد ا، ألمكادئها، ألمألااقة مقا د ا.
أأل أعألانههه  مهههن أحكهههام  ،الرعريهههف الملرهههار لقنظهههام  هههأل: مههها ي هههدره أللهههي ارمهههر (2

ج ،عامة ايما لم يهرد ايه  دليهل لهاص مرعهيكن، مقزمهة  لقم قحة ارحقيق   ؛راءااألا 
 ،ألمقا هههد ا ،لقرعيهههة، ألاهههي مجهههارا محهههدد ، دألن ملالحهههة لقشهههريعة اإلسههه مية

 ألأ دااها.
ذاا ببيعهة لا هة، رغهاير اهي كنههها،  ،الدأللة المسقمة دأللهة مهن بهراز لهاص (3

أل ذا أمر يجب  دراك   غير ا من الدألل المعا ر ، ألغايرها، ألأ دااها ،ألببيعرها
 ألالرسقيم ك  عبل القيام كالمقارنة بينها أل ين محهألم الدأللة اي النظم الأل عية.

يجألز سن ارنظمة اي الدأللة المسقمة ألاهو  هألاك  محهدد ، ألعهد دّل عقهى ذلهر  (4
ر ي   عنهم، -ألالسنة النبألية، ألعمل ال حاكة  ،أدلة كثير  من القرآن الكريم
عقهى أللههي ارمهر  ذا كانها م هقحة العكههاد  انظمهة ألاجك هبهل عهد يكهألن   ههدار ار
 ألالك د يقر ي ذلر.

يجههههب عقههههى الق هههها  ألغيههههر م اههههي سههههائر الألريههههاا اههههي الدأللههههة المسههههقمة العمههههل  (5
لزام الرعية بها. ،كمقر ى ارنظمة  ألا 

 ن  ألاك  سن ارنظمة اي الدأللة المسقمة  ي:أ (6



 أبحاث

 ية سن األنظمة في الدولة المسلمةمشروع
مع بيان دراسة تأصيلية تطبيقية  :وضوابطها

 محمد بن عبد ربه المورقي د. المملكة العربية السعودية في التطبيقات القضائية

 

 

 

 

-503- 

 .عدم ملالحة القرآن الكريم -
 .يةعدم ملالحة السنة النبأل  -
 .عدم ملالحة اإلجما  القبعي -
 عدم ملالحة مقا د الشريعة ألأ دااها. -

أل  من ألراء الق د، اسكحان  يهدي لقحو ألاللير، أليثيب من ا رد ، ألآلر 
 الدعأل  أن الحمد هلل رب العالمين.

 ابلاحث                                                                           
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 لمصـــــادر والمراجـــــعا فهرس
محمههد حامههد الحقههي، دار الكرههب  :: أبههأل يعقههي الحههراء، رحقيههواألحكــام الســلطانية (1)

 العقمية، بيرألا.
، أبههههأل الحسههههن المههههاألردي، دار الكرههههب األحكــــام الســــلطانية والواليــــات الدينيــــة (2)

 العقمية، بيرألا.
 : أبأل ككر الج اص، دار الكرب العقمية، بيرألا.أحكام القرآن (3)
 : أبأل ككر محمد عبد   بن العر ي، رحقيو عقي محمهد البجهاألي،القرآن أحكام (4)

 دار الجيل، بيرألا.
  ه، بيرألا.1402: لآلمدي، البكعة الثانية، ا حكام في أصول األحكام (5)
: شهههاب ا حكــام فــي تمييــز الفتــاوى عــن األحكــام وتصــرفات القاضــي وا مــام (6)

م، المكرهب 1989لبكعة ارأللهى، ككر عبد الرازق، ا يأب :الدين القرااي، رحقيو
 الثقااي لقنشر ألالرألزي ، القا ر .

محيههى  هه ل السههرحان، مبكعههة  :: أبههأل الحسههن المههاألردي، رحقيههوأدب القاضــي (7)
 اإلرشاد، كغداد.

محمههد  :: شهههاب الههدين  بههرا يم بههن عبههد   بههن أبههي الههدم، رحقيههوأدب القضــاء (8)
 ب العقمية، بيرألا. ه، دار الكر1407عبد القادر عبا، البكعة ارأللى، 

: محمد عقي الشهألكاني، دار إرشاد الفحول إلت تحقيق الحق من علم األصول (9)
 المعراة، بيرألا.

، زيهن الهدين بهن نجهيم، دار األشبا  والنظائر علت مذهب أبي حنيفـة النعمـان (10)
 الكرب العقمية، بيرألا.

: جهه ل الههدين السههيألبي، األشــبا  والنظــائر فــي قواعــد وفــروع فقــ  الشــافعية (11)
 دار الكرب العقمية، بيرألا.

 : لقشنقيبي، عالم الكرب، بيرألا.أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (12)
 بن عحان، اللبر.ا ه، دار 1412: لقشاببي، البكعة ارأللى، االعتصام (13)
 ،: أبههههأل عبههههد   محمههههد بههههن أبههههي ككههههرإعــــالم المــــوقعين عــــن رب العــــالمين (14)

 يرألا.المعرألف كابن عّيم الجألزية، دار الجيل، ب
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: ابهههن عهههيم الجألزيهههة، البكعهههة ارأللهههى، إغاثـــة اللهفـــان فـــي مصـــائد الشـــيطان (15)
  ه، دار البيان، دمشو.1414

  ه، الرياض.1414: بدر الدين الزركشي، البكعة ارأللى، البحر المحيط (16)
: أبههأل الألليههد محمههد أحمههد بههن رشههد، البكعههة بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد (17)

 قمية، بيرألا. ه، دار الكرب الع1408العاشر ، 
: عهه ء الهههدين أبهههأل ككهههر الكاسهههاني، دار بـــدائع الصـــنائع فـــي ترتيـــب الشـــرائع (18)

 الكرب العقمية، بيرألا.
 محمد مرر ى الز يدي، دار  ادر، بيرألا. :تاج العروس (19)
 : أبأل جعحر الببري، دار المعارف، القا ر .تاريخ الرسل والملوك (20)
 لقبكاعة ألالنشر. : أبأل ككر اللبيب الكغدادي، دار الحكرتاريخ بغداد (21)
 ابن الجألزي، مكركة اإلحسان، دمشو. ،: جمال الدينتاريخ عمر بن الخطاب (22)
: بر هان الهدين بهن ارحهألن، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج الحكام (23)

 دار الكرب العقمية ه بيرألا.
: د/ عبهد الحرههاح عمههرأل، تطبيقــات السياســة الشــرعية فــي األحــوال الشخصــية (24)

  ه، دار النحائس، ارردن.1418البكعة ارأللى، 
 برا يم يألسهف  :رحقيو ،: محمد عقي الققعيتهذيب الرياسة وترتيب السياسة (25)

  ه، ارردن.1405عجأل، البكعة ارأللى، مكركة المنار، 
: عبهههد الهههرحمن بهههن نا هههر تيســـير الكـــريم الـــرحمن فـــي تفســـير كـــالم المنـــان (26)

  ه.1412السعدي، البكعة الثانية، 
 : أبأل عبد   القرببي، دار الكرب العقمية، بيرألا.آنالجامع ألحكام القر  (27)
 : محمد أمين )ابن عابدين( الدار العالمية لقنشر، م ر.حاشية رد المحتار (28)
 م، بيرألا.1994: شهاب الدين القرااي، البكعة ارأللى، الذخيرة (29)
 ههههه، 1403: ربههههن عدامههههة، البكعههههة الثالثههههة، روضــــة النــــاظر وجنــــة المنــــاظر (30)

 الرياض.
 : لأللكاني، مكركة المعارف، الرياض.حاديث الصحيحةسلسلة األ (31)
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ــــة الســــعودية (32) : د/ محمههههد عبههههد   الســــلطة التنظيميــــة فــــي المملكــــة العربي
  ه، مكركة العبيكان، الرياض.1425المرزألعي، البكعة ارأللى، 

، د/ حمههألد محمههد غالههب، البكعههة ســلطة ولــي األمــر فــي األحكــام االجتهاديــة (33)
 بيقيا، الرياض. ه، كنألز اش1439ارأللى، 

 ، دار الحكر لقبكاعة ألالنشر.سنن الترمذي (34)
 ، شركة البكاعة العر ية.بن ماج اسنن  (35)
 هه، مكركهة 1425بن ريمية، البكعة ارأللى، : شيل اإلس م السياسة الشرعية (36)

 الرشد، الرياض.
 : عبد الرحمن راج.السياسة الشرعية والفق  ا سالمي (37)
د/ نزي  حمهاد ألد/ محمهد  :حي، رحقيو: محمد أحمد الحرأل شرح الكوكب المنير (38)

  ه، جامعة أم القر ، مكة المكرمة.1413الزحيقي، البكعة الثانية 
 : أبأل  سحاق الشيرازي، دار الغرب، بيرألا.شرح اللمع (39)
:  سهههههماعيل بهههههن حمهههههاد الجهههههأل ري، رحقيهههههو عبهههههد الغحهههههألر عبهههههار، الصـــــحاح (40)

  ه، دار العقم لقم يين، بيرألا.1404
 كار الدأللية، الرياض.، بيا اراالبخاري  صحيح (41)
 ، دار الريان لقرراإ، القا ر .مسلم صحيح (42)
محمههد  :: ابههن القههيم الجألزيههة، رحقيههوفــي السياســة الشــرعية الحكميــة الطــر   (43)

 حامد الحقي، دار الكرب العقمية، بيرألا.
:  هديو حسهن لهان القنهألجي، البكعهة ارأللهى، فتح البيان في مقاصد القرآن (44)

 يرألا. ه، دار الكرب العقمية، ب1420
 نظام الدين ارن اري، )مببأل  بهامش المسر حى(. :فواتح الرحموت (45)
: مجههههد الههههدين محمههههد الحيههههرألز آكههههادي، البكعههههة الثانيههههة، القــــاموس المحــــيط (46)

  ه، ملسسة الرسالة.1407
: د/ عبههد الههرحمن الحمي ههي، البكعههة القضــاء ونظامــ  فــي الكتــاب والســنة (47)

 أم القر ، مكة المكرمة. ه، معهد الكحألإ العقمية، جامعة 1409ارأللى، 
: العهز بهن عبهد السه م، رحقيهو نزيه  حمهاد، نـامقواعد األحكام فـي إصـالح األ  (48)
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 ألعثمان  ميرية، دار العقم ه دمشو.
  ه، بيرألا.1413: أبأل الكقاء أيألب مألسى الكحألي، البكعة الثانية، الكليات (49)
: أبهههأل الح هههل جمهههال الهههدين بهههن منظهههألر، البكعهههة ارأللهههى، دار لســـان العـــرب (50)

  ه، بيرألا.1414ادر،  
م، مكركة سيد عبد   أل كهة، 1970: د/ عبد المنعم البدراألي، مبادئ القانون  (51)

 القا ر .
 : شمس الدين السرلسي، دار  حياء الرراإ العر ي، بيرألا.المبسوط (52)
 عبد الرحمن بن عاسم. :ريمية: جم  ألررريب مجموع فتاوى شيخ ا سالم بن (53)
أحمهد محمهد شهاكر،  :حمهد بهن حهزم، رحقيهو، أبأل محمد عقي أالمحلت با ثار (54)

 مكركة دار الرراإ، القا ر .
م، دار 1968: م هههبحى الزرعهههاء، البكعهههة الراسهههعة، المـــدخل الفقهـــي العـــام (55)

 الحكر.
ــت السياســة الشــرعية (56) : د/ عبههد العههال عبههأل ، بكهه  ألنشههر جامعههة المــدخل إل

  ه.1414اإلمام، البكعة ارأللى، 
ــــم المقاصــــد (57) القههههادر حههههرز  ، البكعههههة ارأللههههى، : د/ عبههههد المــــدخل إلــــت عل

  ه، مكركة الرشد، الرياض.1426
 : أبأل حامد الغزالي، دار الكرب العقمية، بيرألا.المستصفت في علم األصول (58)
 ههه، دار  حيههاء الرههراإ 1414، البكعههة الثانيههة، مســند ا مــام أحمــد بــن حنبــل (59)

 العر ي، بيرألا.
 الرراإ اإلس مي، عبر.مجمألعة من الكاحثين، دار  حياء : الوسيطالمعجم  (60)
عبد الس م  ارألن، البكعة  :: أحمد اارس زكريا، رحقيومعجم مقاييس اللغة (61)

  ه، م ر.1402لثالثة، ا
 : ع ء الدين البرابقسي.معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام (62)
د/ عبهد   الرركهي ألد عبهد الحرهاح الحقهأل،  :: المألاو بن عدامة، رحقيوالمغني (63)

  ه.1406كعة ارأللى، الب
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: د/ نهألر الهدين اللهادمي، المقاصـد الشـرعية عتعريفهـا ـ أمثلتهـا ـ حجيتهـا  (64)
  ه، كنألز  شبيقيا، الرياض.1424البكعة ارأللى، 

ـــة للشـــريعة ا ســـالمية (65) : د/ يألسهههف العهههالم، البكعهههة ارأللهههى، المقاصـــد العام
  ه، الدار العالمية لقكرب.1413

، د/ جعحههر عبههد ملكــة العربيــة الســعوديةمقدمــة فــي أصــول التشــريع فــي الم (66)
 ههه، دار الكرهههاب 1403السهه م، ألد/ عمههاد الهههدين الشههر يني، البكعههة ارأللهههى، 

 الجامعي، القا ر .
: عبههد الههرحمن بههن عبههد   الشههيزري، المــنهج المســلوك فــي سياســة الملــوك (67)

  ه، ارردن.1407رحقيو: عقي المألسي، مكركة المنار، البكعة ارأللى، 
 أبأل  سحاق الشيرازي، دار  حياء الرراإ العر ي، القا ر .: المهذب (68)
عبهد   دراز،  :الشهريعة: أبهأل  سهحاق الشهاببي، رعقيهو الموافقات في أصـول (69)

 دار المعراة، بيرألا.
: مجمألعههههة مههههن الكههههاحثين، البكعههههة ارأللههههى، النظــــام العــــدلي فــــي الســــعودية (70)

  ه، الرياض.1436
 هه، 1409: د/ عبد المنعم جير ، ديةنظام القضاء في المملكة العربية السعو  (71)

 معهد اإلدار  العامة، الرياض.
: د/ اهلاد محمهد النهادي، البكعهة نظرية الدولة في الفقـ  السياسـي ا سـالمي (72)

  ه، منشألراا جامعة  نعاء.1400ارأللى، 
: د/ بعيمهة نظرية الدولـة والمبـادئ العامـة لمنظمـة السياسـية ونظـم الحكـم (73)

  ية، القا ر .الجرف، دار النه ة العر 
: محمههد رشههيد ر هها، المكرههب اإلسهه مي، الوحــدة ا ســالمية واألخــوة الدينيــة (74)

 بيرألا.
: د/ اهههلاد عبهههد المهههنعم الوســـيط فـــي التنظـــيم القضـــائي فـــي الفقـــ  ا ســـالمي (75)

 ألالحسين عقي، ملسسة شكاب الجامعة، اإلسكندرية.
 


