
الشرعية العلوم القصيم،جملة ص،)٢(العدد،)٣(الد،جامعة ـ١٤٣١رجب/ م٢٠١٠يوليو(٣٤١-٢٨٩ص  )ه

٢٨٩ 

احلديث العصر مفكري وبني تراثنا بني الشورى

شاهني. د عيسى حممد إمساعيل
اإلسالمية الدراسات اتمعأستاذ بكلية اإلسالمية-املساعد سعود بن حممد اإلمام جبامعة

البحث الشورى. ملخص مفهوم البحث هذا واصط:بني ـالميلغة إس ـدأ مب فالشورى لألمة، وأمهيتها الشورى فوائد بني كما الحا،
ـن م ـل ك ـا مزاي بني جتمع الشورى أن البحث وأشار وسلم، عليه اهللا صلى الرسول وسنة الكرمي، القرآن من ـة: مأخوذ الدميقراطي

.والديكتاتورية

اإلسالم أن وبني والدميقراطية، الشورى بني اخلالف أوجه البحث ـنوتناول م شكله يتغري وإمنا للشورى، معينا شكال حيدد مل
العلماء من إمجاع أو سنة أو قرآن من نص فيها يرد مل اليت الشورى جماالت البحث وتناول آخر، إىل . زمن

فقط للحاكم معلمة أا أم الشورى، عملية إليه تنتهي مبا يلتزم حبيث للحاكم ملزمة الشورى هل ملسألة البحث ـ،وتعرض ثحبي
صواب أنه له يبدو ما يفعل مث باملشاورة من،يقوم كل عند املسألة هذه تناول ومت الشورى، أهل برأي يلتزم ـفة:وال وفالس ـة املعتزل

احلديث العصر مفكري وبني .املسلمني

املسلمني فالسفة من كثري معهم واتفق األمة، مبصلحة يتصل مهم أمر كل يف بالشورى احلاكم يلزمون وأيبفاملعتزلة ـينا س كابن
الغزايل .حامد

ـالف خي أن للحاكم فليس األغلبية، رأي بأخذ مقيد وهو للحاكم، ملزمة الشورى أن يرى من فمنهم احلديث العصر مفكرو أما
الشورى حوهلا. أهل املشاورة يتم اليت القضية بأبعاد للحاكم إعالم إال هي ما الشورى أن يرى من ـ،ومنهم يأخ أن ـك ذل بعد له ذمث

وصوابه بصحته يقتنع الذي .بالرأي

الشورى أهل يف توافرها جيب اليت الصفات أهم البحث احلاكم(وبني يشاورهم :وهي) من

العدالة-١
 العلم-٢

واحلكمة-٣  الرأي



 ٢٩٠

مقدمة

اختيارهأمهي:أوال وأسباب املوضوع ة

                                                 

اجلهاد- ترمذىال) ١( ج- أبواب املشورة ىف جاء ما إسناد١٢٩ص٣باب .بدون



 ٢٩١

ا:ثانيا لبحثمنهج

البحث:ثالثا خطة

…

األول ومشروعيتها: عنوانه:الفصل الشورى .أمهية

األول :املبحث

الثاين :املبحث

الثالث :املبحث

الثاين الفصل للشورى:وأما الشرعي .احلكم

ا :ألولاملبحث

الثاين :املبحث

الثالث :املبحث

اخلامتة



 ٢٩٢

التمهيد
الشورى:أوال مفهوم

لغة-١ الشورى
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اصطالحا-٢ الشورى

                                                 

العرب) ٢( الشني) ر. و.ش(مادة:لسان فصل الراء بريوت–٤٣٥–٤/٤٣٤.باب صادر .دار

السابق) ٣( الواو) ب.ق. و(مادة:املصدر فصل الباء بريوت–٤٣٥–٤/٤٣٤. باب صادر .دار

الوسيط:انظر) ٤( بالقاهرة٠)  ر٠و٠ش ( :مادة–٥١٩–٥١٨/ ١:املعجم العربية اللغة جممع
الكرمي) ٥( للقرآن القومي الفتاح: القاموس عبد بالقاهرة- إبراهيم اإلسالمية البحوث ـ١٤٠٤-٣٦١ / ١ج.جممع - م١٩٨٣/ه

ص: املفردات) ٦( األصفهاين داوود:حتقيق- ٢٧٠الراغب بدمشقدار-صفوان .١٤١٨-٢ط–القلم

العوام/ د) ٧( سليم ص:حممد اإلسالمية للدولة السياسي النظام الشروق-١٧٩يف ٠م١٩٨٩-١ط- دار



 ٢٩٣

–

                                                 

السابق) ٨( الشروق- ١٧٩صاملرجع ٠م١٩٨٩-١ط-دار
واالستشارة) ٩( الشورى ص/ د:فقه الشاوي .١١٦توفيق



 ٢٩٤

                                                 

بالقاهرة- ١١٦ص: السابق) ١٠( الوفاء ـ١٤١٣-٢ط- دار م١٩٩٢/ه
االستبداد) ١١( ص: طبائع الكواكيب الرمحن العريب٣ط. ٢٣عبد الشرق حلب–دار ـ١٤١١–بريوت .م١٩٩١/ ه
اإلسالمية) ١٢( للدولة اإلسالمي النظام ص/ د:يف العوا سليم .١٨٠حممد

اإلسالمي) ١٣( احلكم نظام ظل ص:يف اخلالق عبد الرمحن بالكويت-١٤عبد القلم ودار السلفية .م١٩٧٥ةطبع.الدار



 ٢٩٥
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التراث: ثانيا مفهوم
لغة-١

التراث-٢ اصطالحامفهوم

                                                 

العرب) ١٤( الثاء) ورث( مادة/ لسان الراء. باب مع الواو .فصل

احمليط) ١٥( الثاء) ورث( مادة: القاموس الراء. باب مع الواو .فصل

السياسي) ١٦( التراث دراسة يف ربيع/د. مدخل اهللا عبد وتعليق.١٣٨ص١ج. حامد إمساعيل/ د:حترير الفتاح عبد الدين مكتبة.سيف
الدوليةالشر ـ١٤٢٨- ١ط.وق .م٢٠٠٧/ ه



 ٢٩٦

 

السياسة: اًلثثا
لغة-١ السياسة

فهي-٢ االصطالح يف أما

                                                 

السابق) ١٧( .١٣٨- ١٣٧ص:املرجع

منظور)١٨( العرب: ابن ـ١٤١٤- بريوت- صادردار- )س.و.س(مادة-٣ط-٦/١٠٨-لسان  .م١٩٩٤/ه

نفسه:السابق) ١٩( املوضع
الربيع) ٢٠( أىب ص:ابن املمالك تدبري يف املالك التكريىت/ د: حتقيق-٣ط-١٧٦سلوك ال-ناجي العامةدار الثقافية .م١٩٨٧-. بغداد-شئون
تاج) ٢١( الرمحن عبد اإلسالمي: اإلمام والفقه الشرعية اإلسالمية١/٨السياسة البحوث ـ١٤١٥-القاهرة-جممع م١٩٩٥/ ه



 ٢٩٧

•

•

واملفكرونالفكر: رابعا ،

                                                 

١/١٢السابق) ٢٢(
اجلوزية) ٢٣( القيم ص: ابن الشرعية السياسة يف احلكيمة الفقي: حتقيق-١٣الطرق حامد الكتدا-حممد العلميةر ـ١٣٧٢-بريوت-ب .م١٩٥٣ه
تاج) ٢٤( الرمحن الشرعية:عبد .١٣-١٢ص...السياسة

الصحاح: الرازي) ٢٥( احلليب-) ر.ك.ف(مادة-١ط-٥٠٩ص: خمتار ـ١٤١٤-القاهرة-مطبعة .م١٩٩٤= ه
الوسيط) ٢٦( ـ١٤٠٥–القاهرة-)ر.ك.ف(مادة–٢/٧٢٤:املعجم .م١٩٨٥= ه
اجلر: التعريفات) ٢٧( العلمية–) ر.ك.ف(مادة-١ط-١٦٨صجاينالشريف الكتب ـ١٤٠٣–بريوت–دار .م١٩٨٣/ه



 ٢٩٨

اإلصالح: خامسا مدرسة

 

 

                                                 

واخلطباء) ٢٨( املفكرين من العلماء ص/ د.متييز رسالن سعيد بن بالقاهرة- ٣٦حممد والتوزيع للنشر املعارج ـ١٤٣٠-دار م٢٠٠٩/ه



 ٢٩٩

الصفا: سادساً إخوان

األول ومشروعيتها:الفصل الشورى أمهية

اإلسالم يف الشورى داللة

                                                 

اإلسالم) ٢٩( فالسفة مجعة/ د: تاريخ لطفي بال- ٢٥٣ص.حممد الكتب ـ١٤٢٠- قاهرةعامل .م١٩٩٩/ه



 ٣٠٠

 

األول ومشروعيتها: املبحث الشورى أمهية
الشورى: أوالً أمهية

الشورى:ثانياً مشروعية

الشورى: ثالثاً مشروعية على األدلة

الكرمي-١ : القرآن
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الدريين/ د) ٣٠( ص:فتحي واحلكم السياسية يف اإلسالمي التشريع ال- ٢ط-٤١٤خصائص ـ١٤٠٧-بريوت-رسالةمؤسسة .م١٩٨٧= ه
العريب) ٣١( مج:ابن القرآن البجاوي: حتقيق-١٦٦٨ / ٤أحكام حممد بريوت-على املعرفة )ت.د( دار
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القرآن) ٣٢( ألحكام العلمية- ٣٧ / ١٦طيبالقر:اجلامع الكتب .م١٤١٧/١٩٩٦- ٥ط- بريوت-دار



 ٣٠٢
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النبوية-٢ السنة : يف

                                                 

القرآن) ٣٣( ظالل قطب:يف الشروق-٣١٦٠ / ٢٥ / ٥سيد .م١٤٠٥/١٩٨٥- ١١ط-بريوت–دار
ماجه) ٣٤( رقم:ابب- األدب:تابك–ابن ح مؤمتن ضعيف١٢٣٣ص٢ج٣٧٤٧املستشار .بإسناد

ماجه) ٣٥( األدب-ابن مسعود٥/٢٧٤وأمحد،٣٧٤٦-٣٧٤٥ح-ك ابن ج،عن الزوائد.٢١٩ص٢والدارمى ورواية.٩٩ص٨ج:جممع
صحيح بإسناد ماجه ابن عند مسعود .أىب

.٢/٣٢١،٣٦٥أمحد) ٣٦(

ضعيف) ٣٧( بإسناد والصغري األوسط ىف الطرباىن الزوائد:انظر،رواه .٩٩ص٨ج،جممع

ح- الترمذى) ٣٨( الفنت غر:وقال،٣٦١ص٣ج٢٣٦٨ك حديث .يبهذا



 ٣٠٣

الصحابةيف-٣ : عهد

                                                 

هريرة٢/٢٩٩أمحد) ٣٩( أىب حديث .من

ماجه،٩٥-١/٧٦أمحد) ٤٠( مسعود-املقدمة-ابن ابن رقم،٤٩ص١ج،مناقب .١٣٧ح

اجلهاد-الترمذى) ٤١( ج-أبواب املشورة ىف جاء ما إسناد١٢٩ص٣باب .بدون

هشام) ٤٢( ابن بالقاهرة–١ط–١٧٧ / ٢سرية اإلميان ـ١٤١٦–مكتبة .م١٩٩٥/ ه

السابق) ٤٣( .١٦ / ٣املرجع

النووي) ٤٤( بشرح مسلم والسري١٢/٧٠صحيح اجلهاد رقم–كتاب احلديث بدر غزوة يف باملالئكة اإلمداد ١٧٦٣باب

البخاري) ٤٥( صحيح بشرح الباري االعتصام:فتح ـهم:باب–كتاب بين ـورى ش ـرهم ـاهرة٤١٧ / ١٣وأم بالق ـديث احل -١ط-دار

م١٤١٩/١٩٩٨
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الثاينحاملب الدميقراطية: ث ال الشورى
منها: أوالً واحلكمة الشورى فوائد
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بكرا) ٤٦( أبو هيكل:لصديق حسني املصرية،٢ط،٢٨٢- ٢٨١ص.حممد ـ١٣٦٢،النهضة .ه

رقم:  البخارىصحيح) ٤٧( احلدود أمحد. ٦٨٣٠ك الرزاق-١/٥٦مسند عبد .٩٧٥٩ح٤٤٥ص٥ج: ومصنف



 ٣٠٥

 

م: ثانياً بني الشورى والديكتاتوريةمجع الدميقراطية زايا

                                                 

العريب-٤٥٩ / ١الزخمشري:الكشاف) ٤٨( التراث إحياء .م١٤١٧/١٩٩٤- ١ط-بريوت–دار
ا) ٤٩( بشرح مسلم الرأي:باب:لنوويصحيح سبيل على الدنيا معايش من ذكره ما دون شرعا قاله ما امتثال رقم–وجوب :واحلديث

٢٣٦٣.

الدعوة) ٥٠( موكب ص:يف الغزايل بالقاهرة- ١٧٠-١٦٩حممد احلديثة الكتب .م١٩٦٥–٣ط–دار
واإلسالمية) ٥١( العربية اتمعات يف السياسي ص:الفساد الغزايل بالقاهرة–٢ط- ٥٣-٥٢حممد مصر .م٢٠٠٠–ضة



 ٣٠٦

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

من) ٥٢( كال السياسية-أ:انظر وأوضاعنا ص:اإلسالم عودة القادر ـ١٤٠٦-٧ط-بريوت-٢٠٨-٢٠٧عبد م١٩٨٦/ه
عودة-ب القادر لعبد الوضعي بالقانون مقارناً اجلنائي التراث–٤١ / ١: التشريع م١٩٧٧–القاهرة–دار
اإلمرة) ٥٣( يف ص:واألمريفصول حوى السالم-١٢٠سعيد .١٢٢م١٩٨٣- ١ط-دار



 ٣٠٧

والدميقراطيةأوجه: ثالثاً الشورى بني اخلالف

                                                 

اإلسالم) ٥٤( يف الدولة فقه ص/ د: من القرضاوي بالقاهرة–٢ط-١٣٧يوسف الشروق ـ١٤١٩–دار م١٩٩٩/ ه

اإلسالمية: وانظر للدولة اخلارجية ص: السياسة عثمان عبده بريوت-١ط٢٤٨عثمان اهلالل ومكتبة م١٩٩٤دار

ا) ٥٥( عبدهاألعمال حملمد عمارة:لكاملة حممد وبريوت١ط٣٨٥ / ١د بالقاهرة الشروق ـ١٤١٤دار م١٩٩٣/ ه

والدميقراطية) ٥٦( الشورى بني املعاصر اإلسالمي نقدية( العامل ص/ د:)رؤية األنصاري إمساعيل احلميد العريب- ١ط-٢٦عبد الفكر دار

ـ١٤٢٢–بالقاهرة .م٢٠٠١/ ه



 ٣٠٨

––

–

–

                                                 

ص) ٥٧( السابق .٢٦املرجع



 ٣٠٩

 

                                                 

د) ٥٨( مواجهة ال اد/ حوار أبو كمال ص. أمحد العريب جملة من السابع .م١٩٨٥أبريل١٥. ١١٨–١١٧الكتاب

اإلسالم) ٥٩( يف والسلطة ص/ د: الدولة الدوالييب معروف والتوزيع-٤٩حممد للنشر الصحوة .م١٩٨٤–دار

اإلسالمية:وانظر ـة للدول السياسي النظام صحممد/ د:يف العوا .٢٠٠سليم

الشخصية) ٦٠( أوراقه خالل من السنهوري الرزاق ود/ د:إعداد:عبد السنهوري ص/ نادية الشاوي رقم-١ط–١٣٤توفيق ١٤٠:مذكرة

-



 ٣١٠

للشورى: رابعاً شكال حيدد مل اإلسالم

                                                 

عبده) ٦١( حملمد الكاملة عمارة.٣٨٦ / ١:األعمال حممد وبريوت–١ط–د بالقاهرة الشروق ـ١٤١٤–دار .م١٩٩٣/ه

السابق) ٦٢( اإلمام.٣٨٧صاملرجع تاريخ رضا: وانظر بالقاهرة١ط- ١٩٩ / ٢رشيد املنار ـ١٣٥٠–مطبعة .م١٩٣١/ ه
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ص: اخلالفة) ٦٣( رضا بالقاهرة-٣٩رشيد العريب لإلعالم ـ١٤٠٨–الزهراء .م١٩٨٨/ ه

وتطورها:وانظر اخلالفة ص:فقه السنهوري/ د:ترمجة-١٨٤السنهوري الرزاق عبد طتوفي/ د،نادية الشاوي العامة–٢ق املصرية اهليئة

.م١٩٩٣–للكتاب

وتطورها) ٦٤( اخلالفة ص/ د..  .فقه .١٨٤السنهوري

البنا) ٦٥( ص:رسائل احلكم الرسائل-٢١٣نظام بالقاهرة-جمموعة الشهاب )ت.د(- دار

السياسية) ٦٦( وأوضاعنا ص: اإلسالم عودة القادر .٢٠٠عبد

القرآن) ٦٧( ظالل مج:يف قطب الشروق- ٥٠١ / ١سيد .م١٤٠٥/١٩٨٥- ١١ط-بريوت–دار

السابق) ٦٨( .٥٠١ / ١مج:املرجع

اإلسالم) ٦٩( يف القوة ص:عناصر سابق العريب–٢ط-١٩٦السيد الكتاب ـ١٣٩٨–بريوت–دار .م١٩٧٨/ ه



 ٣١٢

الثالث الش: املبحث نطاقهاجماالت وحتديد ورى
الشورى نطاق

–

–

 

                                                 

العريب) ٧٠( األوسط الشرق يف اإلسالمية وسوريا،اليوطوبيا مصر يف خاصة كاريه:وبصفة ضمن:أوليفيه املعاصرة–:مقال السياسة : كتاب

اليوم عامل يف والدولة املستشرقني:اإلسالم من إشراف–جمموعة كاريه:حتت لالستعالمات–أوليفيه العامة مترمجة(اهليئة :عدد) كتب

.م١٩٩١–٧٩٦

العام) ٧١( الفقهي مج/ د: املدخل الزرقا للط–٩ط- ٤٤ / ١مصطفى الفكر بدمشقدار والنشر ـ١٣٧٨–باعة .م١٩٦٨/ ه

عودة)٧٢( القادر ص:عبد السياسية وأوضاعنا العوا/ د:انظر-١٩٦–١٩٥اإلسالم سليم السياسي:حممد النظام .١٨٠ص٠٠٠يف



 ٣١٣

–

–

                                                 

املنار)٧٣( اخلالفة.٧٥١-٧٥٠ / ١٠ / ٢٣مج:جملة ص:وانظر رضا .٣٨رشيد

ص)٧٤( السياسية وأوضاعنا .٩٢اإلسالم

اإلسالمية)٧٥( للدولة السياسي النظام ص/ د:يف العوا سليم .١٨٥حممد



 ٣١٤

الثاين للشورى: الفصل الشرعي احلكم
األول السياسي: املبحث تراثنا يف الشورى وجوب
املعتزلة: أوالً عند الشورى وجوب

                                                 

السياسي)٧٦( واالستبداد ص:اإلسالم الغزايل من.٥٣حممد كال :وانظر

للدولة)٧٧( السياسي النظام ص/ د:...يف العوا سليم .١٨٦حممد

والتوحيد)٧٨( العدل أبواب يف املعتزيل:املغين اجلبار عبد ود/ د: حتقيق٢ق-٥/ ٢٠: القاضي حممود احلليم دنيا/ عبد الدار–سليمان مطبعة

والترمجة للتأليف .م١٩٦٦–املصرية



 ٣١٥

  m    Î  Í  Ì  Ë     Êl

من: ثانياً املسلمني فالسفة الشورىموقف وجوب

 

                                                 

١٠ق- ٢٦١ص:السابق)٧٩(

مج)٨٠( للزخمشري .١/١٥٤الكشاف

الربيع)٨١( أيب ص:ابن املمالك تدبري يف املالك وترمجة–١٨٥سلوك وتعليق ربيع/ د: حتقيق اهللا عبد بالقاهرة–حامد الشعب دار –مطابع

ـ١٤٠٣ .م١٩٨٣/ ه

١٩٣ص:السابق)٨٢(

٤٥١٠ص:الشفاء)٨٣(



 ٣١٦

الثاين احلديثوجوب: املبحث السياسي الفكر يف الشورى
للحاكم: أوالً ملزمة أا ويرون الشورى وجوب يرون من

  m_  ^  ] l

                                                 

االعتقاد)٨٤( يف العال–٢٠١ص: االقتصاد أبو مصطفى حممد بالقاهرة-حتقيق اجلندي )ت.د(–مكتبة

ص)٨٥( الغزايل حامد أليب الباطنية للطباعة١ط-١٧٥فضائح والتوزيع للنشر البشري ـ١٤١٣بالقاهرةدار .م١٩٩٣/ ه

الكربى)٨٦( التحريرية والثورة الوثقى ص:العروة عبده وحممد األفغاين الدين البستاين:حتقيق–٣ط–١٠٤مجال الدين العرب–صالح دار

بالقاهرة .م١٩٩٣–للبستاين

عبده)٨٧( حملمد الكاملة واالستبداد:مقال:األعمال الشورى .٣٨٥/ ١يف



 ٣١٧

 m   g  f

  t  s  r  qp  o  n      m  l   k  j  i   hl

 m_  ^  ]l

 m_  ^  ] l

  m_  ^  ] l

                                                 

عبدهتاريخ)٨٨( حممد اإلمام رضا:األستاذ .١٩٨-١٩٧ / ٢رشيد

السابق)٨٩( .١٩٨ / ٢املرجع

املنار)٩٠( رضا:تفسري .٤٥ / ٤رشيد



 ٣١٨

–

                                                 

املنار)٩١( ص:اخلالفة:وانظر.٧٥٠ / ١٠ / ٢٣جملة رضا .٣٨رشيد

املنار)٩٢( .٤٥ / ٤تفسري

اخلالفة)٩٣( فقه ص/ د:مقدمة الشاوي .١٧توفيق

اخلال)٩٤( وتطورهافقه ص/ د..: .فة .١٨٣السنهوري

ص)٩٥( السابق .١٨٤- ١٨٣املرجع



 ٣١٩

–

––

  m_  ^  ]l

                                                 

املنار)٩٦( .٩٨ / ٤تفسري

السياسية)٩٧( وأوضاعنا ص:اإلسالم عودة القادر .٩٢عبد

الشرعية)٩٨( ص/ د..: .السياسة القرضاوي .١١٤يوسف

البنا)٩٩( احلكم:رسالة:رسائل .٢١٣ص...نظام

القرآن)١٠٠( ظالل مجس:يف قطب .٣١٦٠ / ٢٥/ يد



 ٣٢٠

                                                 

مج)١٠١( السابق .٥٠٢ / ٤ / ١املرجع

ص)١٠٢( السابق .٥٠١املرجع

اإلسالم)١٠٣( ىف االجتماعية ص:العدالة قطب .٨٣سيد

واتمع)١٠٤( الفرد إصالح يف الغزايل حممد وإعداد:حماضرات ص:مجع قطب احلميد عبد بالقاهرة–٥٢قطب البشري .م١٩٨٩–دار

اإلسالممائة)١٠٥( عن ص:سؤال الغزايل بالقاهرة–٥ط- ٢٧٤حممد ثابت ـ١٤١٧–دار .١٩٩٦/ ه



 ٣٢١

–

–

                                                 

واإلسالمي)١٠٦( العريب الوطن ومهوم اإلسالمية ص/ د:الصحوة القرضاوي بالقاهرة–١ط–٧٩يوسف والتوزيع للنشر الصحوة –دار

ـ١٤٠٨ .م١٩٨٨/ ه

االستبداد)١٠٧( ص: طبائع الكواكيب الرمحن .٢٤عبد



 ٣٢٢

                                                 

اإلسالمي)١٠٨( العامل حاضر على أرسالن شكيب .٧٣ / ٢:تعليقات

احلياة)١٠٩( شئون يف النبوية والسنة القرآين دروزة:الدستور اهللا عبد وشركاه–٢ط–.٩٢/ ٩٢١/ ١حممد احلليب البابلي عسري –مطبعة

ـ١٣٨٦ .م١٩٦٦/ ه

اإلسالمي)١١٠( والتاريخ الشريعة يف احلكم القا: نظام صظافر لبنان–٥ط.٦٦-٦٤مسي النفائس ـ١٤٠٥دار م١٩٨٥/ه

احلديثة)١١١( احلضارية التحديات مواجهة يف اإلسالمي ص:اتمع القادري بكر البيضاء–٩٧أبو بالدار اجلديدة النجاح ـ١٤١٨–مطبعة ه

.م١٩٩٨/ 

العام)١١٢( الفقهي ا/ د:املدخل الزرقا .٤٤/ مصطفى



 ٣٢٣

الش: ثانياً يرون للحاكممن معلمة ولكنها واجبة ورى

                                                 

اإلسالمية)١١٣( الدستوريةالشرعية ص/ د:والشرعية الصباح دعيج بالقاهرة- ١ط–٣٠٤إبراهيم الشروق ـ١٤٢١–دار .م٢٠٠٠/ ه

واخلالفة)١١٤( ص: امللك اإلسالمي: وانظر٢٢املودودي الدستور ص: تدوين السعودية. ٤١املودودي ـ١٤٠٥الدار .ه

اإلسالمية)١١٥( ص:احلكومة با–١ط.٣٩٦املودودي السعودية ـ١٤٠٤–لرياضالدار .م١٩٨٤/ ه

اإلسالم)١١٦( يف احلكم ص/ د:نظام موسى يوسف بالقاهرة–١٤٤حممد العريب الفكر .)ت.د(دار



 ٣٢٤

––

                                                 

الشعراوي)١١٧( متويل حممد الشيخ بالقاهرة–١٨٤٠ / ٣مج:تفسري اليوم .م١٩٩١–أخبار

الراشدة)١١٨( اخلالفة لتاريخ موجز مع النبوية السرية سعيد:فقه صدحممد البوطي بالقاهرة–١ط–٢٣٧رمضان السالم ـ١٤١٤–دار / ه

.م١٩٩٤



 ٣٢٥

                                                 

ص)١١٩( السابق .٢٣٧املرجع

الفتح)١٢٠( سورة من األوىل الثالث اآليات .انظر

اإلسالمي)١٢١( اخلطاب يف تأسيسية نظرية ص/ د: قراءة املوصلي والتوزيع–١ط–١٠٦أمحد والنشر للطباعة ـ١٤١٣–الناشر م١٩٩٣/ ه

عشر)١٢٢( اإلثىن اإلمامية للشيعة املعاصرة السياسية عتوم:النظرية الكرمي عبد البشري–١ط–١٣٥ص: حممد ـ١٤٠٩–عمان–دار / ه

.م١٩٨٨



 ٣٢٦

  m  \  [  Z  Y   XW   V  U  T  S  R      Q  P  ON  M  L   K  J  I

  j  i  h  g  fe  d  c   b  a  `_  ^  ]l

                                                 

ص)١٢٣( السابق .١٣٧املرجع

القرآن)١٢٤( ألحكام مج:اجلامع .١٦١/ ٤ / ٢القرطيب

الترتيل)١٢٥( حقائق عن مج:الكشاف .٤٥٩ / ٣ / ١الزخمشري



 ٣٢٧

 m    Î  Í  Ì  Ë     Êl

 m  j  i  h  g  fe  d  c   b  al

–

                                                 

مج)١٢٦( السابق .١٥٤- ١٥٣/ ١املرجع

القرآن)١٢٧( مج:تفسري كثري زهران:حتقيق٦٣./١ابن إبراهيم بن والتوزيع–٢ط–حسني والنشر للطباعة الفكر ـ١٤٠٨–دار / ه

.م١٩٨٨

الترمذي)١٢٨( اجلهاد–٨٦–١٨٥ / ٤:رواه املشورة–كتاب يف جاء ما رقم- باب ١٧١٤٠واحلديث

الطربا)١٢٩( جرواه الكبري املعجم يف أمامة أيب عن مرفوعا رقم٨ين .٨٠٣٥:واحلديث

الترمذي)١٣٠( اجلهاد١٨٥ / ٤:رواه املشورة–كتاب يف جاء ما رقم،باب .١٧١٤:واحلديث



 ٣٢٨

––

                                                 

العاملني)١٣١( رب عن املوقعني اجلوزية: إعالم قيم وتعليق- ٣ط–٦٥- ٦٤ / ١ابن ا:حتقيق دار الصبابطي الدين بالقاهرةعصام –حلديث

ـ١٤١٧ .ه

اإلسالم)١٣٢( يف ص:الدميقراطية العقاد حممود بالقاهرة- ٦ط-٧٨عباس املعارف .م١٩٨١–دار

واجلماعة)١٣٣( السنة أهل عند العظمى ص:اإلمامة الدميجي سليمان عمر اهللا بالرياض-١ط- ٤٥٢عبد طيبة ـ١٤٠٧–دار .م١٩٨٧/ ه

ص)١٣٤( السابق .٤٥٤- ٤٥٣املرجع



 ٣٢٩

–

  m_  ^  ] l

                                                 

اإلسالمي)١٣٥( اخلطاب يف تأسيسية نظرية ص/ د:قراءة املوصلي .١٠٦أمحد

العشرين)١٣٦( القرن معارف وجدي:  دائرة فريد املعارف-٣٢٣/ ٢: حممد )ت.د.(بريوت–دار



 ٣٣٠

الثالث الشورى:املبحث أهل صفات

اجلامعة: أوالً بشروطها العدالة

                                                 

عبده)١٣٧( حملمد الكاملة .٣٩٣–١/٣٩٢:األعمال

مقال: وانظر املصرية عدد:الوقائع الشورى ـ١٢٩٩حمرم٢١،م١٨٨١ / ١٢ / ١٣يف١٢٨٠يف .ه

ص)١٣٨( للماوردي السلطانية بالقاهرة.٦٦األحكام احللىب الباىب مصطفى مطبعة م١٩٧٣-٣ط- ،

اإلسالمية)١٣٩( السياسية ص/ د: النظريات الريس الدين بالقاهرة. ٢٢٣ضياء التراث دار .م١٩٧٦-٧ط- مكتبة



 ٣٣١

العلم: ثانياً

واحلكمة: ثالثاً الرأي

–

                                                 

ص:اخلالفة)١٤٠( رضا .٢٤رشيد

ال)١٤١( وأوضاعنا .٢١٠ص:سياسيةاإلسالم

وتطورها)١٤٢( اخلالفة ص/ د...فقه السنهوري الرزاق رضا:اخلالفة،٩٦عيد .٢٤–٢٣رشيد



 ٣٣٢

وأاخل الشورى أهل بني التشريعلط هل

"

                                                 

اخلالفة:السنهورى)١٤٣( اإلسالمى:واملودودى.١٨٣-١٨٢ص.. .فقه الدستور عودة. ٤٢-٤١ص،تدوين القادر وأوضاعنا:وعبد اإلسالم

ص،السياسية س .١٥٦- ١٥٤م

املنار)١٤٤( .٢٩٢-١٩٩ص٤ج:تفسري

رضا)١٤٥( رشيد احملمدى:حممد ص،الوحى س .٢٠٩-٢٩٨م

املنار)١٤٦( .٨٨-٨٥ص١٠ج:تفسري



 ٣٣٣

 m  P  O               N  M   L   K  Jl

                                                 

السابق)١٤٧(  .٨٨ص١٠ج:املرجع

وامللك)١٤٨( ص:اخلالفة .١٠٨املودودي

الشريعة)١٤٩( يف احلكم القامس:....نظام .٢٢٧صيظافر

واألمري)١٥٠( اإلمرة يف ص:فصول حوى .١٢٥–١٢٤سعيد



 ٣٣٤

امتةاخل

ال والتوصياتبحثنتائج

                                                 

اإلسالمي)١٥١( التشريع الدريين/ د: خصائص .٤٢٧صفتحي



 ٣٣٥
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Abstract. This study shows the concept of Shura terminologically and etymologically. It also focuses on highlighting its advantages and 

importance to the nation. Shura is an Islamic principle derived from Quran and the prophet's (Peace be upon Him) traditions. It shares 

democracy and dictatorship in their advantages. 

The study deals also with the differences between democracy and Shura and shows that Islam does not determine a specific form of 

Shura because it takes different forms according to the spirit of the age to cope with the dictates of the age. The field of Shura is not 

determined by specific rules in Quran , the prophet's traditions or Islamic scholars' consensus. 

The study raises questions like: is the principle of Shura obligatory to the ruler or just to guide him in the decision-taking process? Or  

is he allowed to act according to his personal views regardless of the consultation rendered to him by the consultants. Also, AlMoatazila's 

views concerning this point, that of the Muslim philosophers  and that of thinkers and intellectuals in the modern age are dealt with. 

AlMoatazila believe that the ruler is strictly committed to follow the directives of Shura. A lot of Muslim philosophers like Ibn Sina and Abo 

Hamid Alghazaly agree with them. 

In the modern age, Muslim intellectuals disagree upon this matter. Some of them state that c Shura is an obligatory principle to the ruler 

and he must follow it even if it is not in line with his opinions while others claim that the ruler is not obliged to follow the consultation and 

he is allowed to act according to his insight. 

The study also points out the most important characteristics of those who are qualified to be the Shura consultants: 

-justice 

-knowledge 

-Wisdom 

 

 


