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األسس العقدیة لالجتماع اإلنساني في "إن موضوع ھذه الرسالة ھو 
وھو یتناول بیان صلة العقیدة بالنظم اإلسالمیة الخاصة " القرآن والسنة

: بتنظیم المجتمع، وذلك من خالل المصدرین الرئیسین للشریعة اإلسالمیة 
  .القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة



  .وقد اقتضت طبیعة البحث منھًجا معیاریا نقدیا مقارًنا
وقد تحدثت في المقدمة عن التعریف بالموضوع، وأھمیتھ، وموقعھ 
من الدراسات السابقة، وأسباب اختیار الموضوع، وأسباب اختیار 

  .الموضوع، ومنھج الدراسة، وخطة البحث
األسس العقدیة وصلتھا بالنظم : "ھید فھو بعنوان أما التم

بالعقیدة اإلسالمیة مع بیان صلتھا ، وقد تناولت فیھ التعریف"االجتماعیة
بالشریعة، باإلضافة إلى المقارنة بین الشریعة والقوانین الوضعیة، ثم 
تعرضت لبیان المقاصد الشریعة، فتحدثت عن المقصد العام من التشریع 

وھو تحقیق مصالح الناس بكفالة ضروریاتھم، وتوفیر اإلسالمي أال 
كما عرضت للحدیث عن الصفات الضابطة للمقاصد . حاجیَّاتھم وتحسیناتھم

ثم بعد ذلك بینت . الشرعیة؛ من الثبوت، والظھور، واالنضباط، واالطراد
. أنواع المصالح الضروریة ، والحاجیَّة، والتحسینیة، ومكمالت المصالح

 تفرع عن تلك المصالح من مبادئ عامة ضابطة لالجتھاد ثم تناولت ما
  .الفقھي

ویقع في " النظام االقتصادي اإلسالمي: "أما الباب األول فھو بعنوان
  :تمھید وثالثة فصول

أما التمھید لھذا الباب فقد تناولت فیھ الحدیث عن تاریخ الفكر 
  .وارتباطھ عبر التاریخ بالفكر الدیني والفلسفياالقتصادي 

فقد تناولت فیھ تعمیق النظرة األصولیة للوقوف : أما الفصل األول
على دور المقاصد الشرعیة اإلسالمیة في تنمیة االقتصاد، فتناولت فیھ 
الحدیث عن مقاصد التصرفات المالیة، وھي الرواج، والوضوح، والحفظ، 

  .والثبات، والعدل
في اإلسالم، فقد قمت فیھ بدراسة نظام الملكیة : أما الفصل الثاني

أن الملكیة في اإلسالم ملكیة : فتناولت الحدیث عن أسس التملك، وھي أوًال 
أن : ثالًثا. أن اإلسالم قرر حق الملكیة الفردیة: وثانًیا. ظاھر أو انتفاع

أن : ورابًعا. اإلسالم قرر حق الحریة في اإلنتاج والتداول واالستھالك
سعى إلى تحقیق مبدأ العدالة اإلسالم في تشریعاتھ االقتصادیة إنما ی



كما تناولت في ھذا الفصل وسائل التملك، من التملك بعوض، . االجتماعیة
  .وتملك الحیازة أو المنفعة
في النظام فقد قصدت فیھ إلى دراسة سبل اإلنفاق : أما الفصل الثالث 

زام الشرعي في فتناولت الحدیث عن مسألة االلت. االقتصادي اإلسالمي
ثم تناولت الحدیث عن النفقة على النفس . النفقات، وااللتزام االجتماعي

وتناولت الزكاة فعرفتھا محاوًال . واألسرة ومن تلزم نفقتھم من األقارب 
ثم تحدثت عن . ذلك كلھ بالبعد االجتماعي وباألساس العقدي بیان صلة

  .التكافل في المجتمعات الصغیرة، ثم عن الصدقات
ویقع في ". النظام السیاسي اإلسالمي: "أما الباب الثاني فھو بعنوان

  :تمھید وثالثة فصول
  .أما التمھید، فقد اھتم  بتعریف الفكر السیاسي اإلسالمي

فقد قصدت فیھ إلى الحدیث عن النظام السیاسي : أما الفصل األول 
 الوثائق أما المصادر، فذكرت فیھا. اإلسالمي، المصادر والمبادئ العامة

السیاسیة اإلسالمیة، فعرضتھا وحللتھا، كما تناولت العبادات اإلسالمیة 
  .كمصدر من مصادر الوعي السیاسي

وأما المبادئ العامة، فتناولت فیھا الحدیث عن األساس العقدي، 
مقارًنا بینھ وبین فكرة القانون الطبیعي، كما تناولت الحدیث عن الغایة من 

وأخیرا تناولت منھج . مي، وھي تحقیق المصالحالنظام السیاسي اإلسال
النظام السیاسي اإلسالمي، فبینت أنھ یعتمد على مفھوم العدل الذي تتفرع 
عنھ مبادئ الحریة والمساواة والشورى، وكلھا مبادئ رئیسة في منھج 

  .الحكم اإلسالمي
فقد تناولت فیھ موضوع اإلمامة، ومسألة وجوب : أما الفصل الثاني 

ة، ثم تناولت شرائط اإلمامة وطرق اختیار الحاكم، ومصدر الشرعیة اإلمام
  .بین االختیار والنص، وواجبات اإلمام وحقوقھ

وقد " . إدارة الدولة في اإلسالم: "أما الفصل الثالث، فھو بعنوان
تناولت فیھ موضوع اإلدارة الداخلیة للدولة في اإلسالم، فبینت من خاللھ 

كزیة، ومبدأ الفصل بین السلطات، ثم تناولت مسألة المركزیة والالمر



موضوع عالقة المسلمین بغیرھم، فبینت سیاسة اإلسالم الخارجیة في حالي 
  .السلم والحرب، وبینت فكرة األمان في اإلسالم

  .ثم جاءت الخاتمة مشتملة على نتائج البحث
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