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أهل الحل والعقد

الصـفات والواجبـات
الدكتور
عقيل عبد الرزاق عفان الحمداني
كلية العلوم اإلسالمية

المقدمة :

جامعة األنبار

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم النبيين ،وقائد الناس إلى ماا

فيه صالح الدنيا واقامة الدين ،وعلى آله وأصحابه ،ومن سار على نهجه ،واتبع ملتاه

إلى يوم الدين.

أما بعد .فلقد شهد الواقع العملي لمانه اهلل (اإلساالم) الاذي ح دادد معالماه ،وشايد
بنيانااه اتاااب اهلل وساانة رسااوله  بااالنهوو والقيااادة ،والتقاادم والساايادة ،وارت ااع باااممم
إل ااى أعل ااى درج ااال الخي اار والرق ااي وال ااالح ،وحقا ا فيه ااا أروع ص ااور المج ااد والع ااد

جساد ا اذا المانه قروناا اريارة ،باارباو جاذور
والصالح ،تلك المعاني العظيمة التاي د
او أ لااه عليااه بالنواجااذ ،أمااا اليااوم ف ا ن
بقااوة وعم ا فااي التجربااة التاريخيااة ،عناادما عا د
بينااا فااي باااب الساايادة ،فااي
اممااة تعاايت تراجع ااو وابااحاو عاان منصااب الريااادة ،وتقهقا وا
ار و
ٍّ
تحد ابيار ،وواقاع مريار ،و او نتيجاة ةبيعياة هبتعاد اا عان مانه ربهاا ،واقصاائه عان
واقع حياتها ،فتداعى عليها امعداء من ا حادب وصاوب ،لنهاب خيراتهاا ،ومصاادرة

ررواتها ،والتشايك بعقيدتها ودينها ،وعزلها عن تاريخها.

ولع من بين ما تشهد اممة اليوم و التشاايك والةعان فاي نظامهاا السياساي

واتهامه بالبعف والتخلف ،وعدم مواابة الواقع والعصر الذي يعيت فيه ،رام مان باين

ما وصلل إليه أصابع اهتهام والتشايك في ذا النظام ،الةري الذي ياتم فياه اختياار
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ماان يقااود اممااة خلي ااة أو حاام ااو أو رئيس ااو ،فااي محاولااة ظا ر ااا الةعاان بهااذا النظااام،
وباةنه ااا اس ااتبدا اإلس ااالم ب ااالنظم الوب ااعية تعويبا ااو للخلا ا المزع ااوم ،وس ا دادوا لل ا ا ار
المو وم.
وحشاادل لااذلك ا ا الجهااود والةاقااال للتسااوي والتشااويت ،وقةااع الصاالة بتاااري

اممااة السياس ااي ،وجهود ااا ف ااي ااذا المي اادان ،لااذلك أري اال فااي ااذا البح ا

أن أس االة

البوء علاى جزئياة مهماة مان جزئياال النظاام السياساي فاي اإلساالم ،تلاك اي الهيئاة

التااي تناااة بهااا مسااتولية اختيااار الخلي ااة أو رئاايس الدولااة ،والتااي أةل ا عليهااا علماااء

ال قااه السياسااي اإلسااالمي مصااةل (أ ا الح ا والعقااد) ،و ااي محاولااة إلظهااار ااذ

الهيئة ،وبيان ما يتها ،وص ال أ لها ،وةبيعة الواجبال التي تقوم بهاا ،لنباع النقااة
على الحروف ،ونبرز الجهود الابيرة الرائدة ل قهاء المسلمين في ميدان السياسة ،التي

حازل قادم الساب فاي مجاالي التنظيار والتةبيا  .وليتبا مان خاال

اذ الجزئياة ماا

لااد اممااة فااي إررهااا المعرفااي وميرارهااا السياسااي ماان خياار ي نيهااا عاان اهسااتيراد ماان

خارج ذ المنظومة ،ويبة ا دعاو النقص والتخلف المزعومة.
وقد قسمل البح

المبح

على رالرة مباح

:

امو  :التعريف والمشروعية  .وفيه مةلبان:

امو  :التعريف بأ
الراني  :حام تشاي
وخصصل المبح

امو  :ص ال أ

الح والعقد؟

يئة أ

الراني :للص ال .وفيه رالرة مةالب:

الح والعقد.

الراني :الت اب بين أ
الرال  :ةبيعة وشا
وخصصل المبح

المةلب امو  :أ

الح والعقد ودلي مشروعيتها.

الح والعقد.

يئة أ

الح والعقد.

الرال  :للواجبال .وفيه مةلبان:

الح والعقد في بابي اإلمامة واإلجماع .

المةلب الراني :واجبال أ

الح والعقد.

رم خالصة م م ما توصلل إليه في ذا البح .
ل في نهاية البح
ورب د
د

المصادر والمراجع التي استخدمتها.
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يدخر لاي أجار  ،ويجاز لاي
واهلل اسأ أن يجع لما اتبل القبو والربى ،وأن د
روابه ،يوم ه ين ع ما وه بنون ،إه من أتى اهلل بقلب سليم.

تـمـهـيد

إن أي مجتمع يريد أن يقيم أسس نظامه ،وينهو بن سه ،ويرت ع بواقعه في اا

مجااا (سياسااياو واقتصااادياو واجتماعيااو وعسااارياو وغياار ذلااك) هبااد لااه ماان قيااادة سياسااية
ناباجة ،وسالةة مرازياة ارشادة ،تانظم لاه اا ذلاك ،وخالفاه يعناي ال وباى والتخابة،

وبياع البالد والعباد.

واإلسالم يتواف مع ذ البرورة ال ةرية ،فأعلن منذ جارة النباي  النهاوو

بهذا الواجب ال ةري الشرعي.

وجاااءل النصااوص لتتاااد علااى اممااة اهلت ازام بالةاعااة ،واهنقياااد لهااذ الساالةة

المتمرلااة بااالنبي  ،وبااذلك تأسساال الدولااة ،وسااارل علااى اادي ماان الق ارآن والساانة

حتى استول على سوقها ،وةبقل المبادئ النظرية في واقع عملي ،وتجسادل أ اداف
الاادعوة فااي بن ااء مجتمااع يحااام بشاارع اهلل ،وينقاااد لمنهجااه ،ويحااتام لش اريعته إلااى مر ا

حي ،وأنموذج حقيقي في واقع الحياة.

ولم تواجه ذ المرحلة مشالة في اختيار مان يقود المسلمي ان ،إذ ااان النباي 

و قائد ذ الدولة ،وعنه تتخذ امحاام الشارعية (ق ارنااو وسانة) التاي تسامى فاي الانظم

الوبااعية بالدسااتور ،وبااذلك اتبااحل أسااس ااذ الدولااة ،ومبادت ااا العامااة ،وتحااددل

ةبيعااة عالقاتهااا الداخليااة والخارجيااة ،راام لمااا قاابو رسااو اهلل  باارزل إشاااالية ماان

يخل ااه  ف ااي قي ااادة ااذ امم ااة ،ف اااجتمع الص ااحابة  هختي ااار الخلي ااة م اان بي اانهم،
واعتبارل اذ القبااية مان أ اام امولوياال ،بحيا

قاادمل حتاى علااى تجهياز النبااي 

ودفنه( ) ،وما ذلك إه م مية ذا الموبوع ،فالنصوص من القرآن والسنة تادل علاى
وجوب تنصيب إمام للمسلمين ،إذ ه يجاوز أن يبقاى اذا المنصاب شااغالو لماا يترتاب

علااى ذلااك ماان التنااازع واهخااتالف ،وتوقااف الحاادود وبااياع الحقااو وغياار ذلااك ماان

الم اسد العظيمة.
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لذا انعقد اإلجماع في عهد الصاحابة  مناذ تلاك اللحظاة علاى وجاوب تنصايب

()6

خلي ة
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يسوس النااس بشاريعة اهلل ،ويمباي بهام إلاى خياري الادنيا واكخارة ،لاان مماا

ينب ي التنبيه عليه نا أن اإلسالم على الرغم من عنايته بالنظام السياسي فاي عصار
النبوة ،إه أن القبية الرئيساة فياه ،والمتمرلاة بتسامية مان يقاوم علاى رأس السالةة بعاد

النباي  لام يتعاارو لهاا بالت صااي  ،وتاوفي النبااي  دون أن يانص علااى مان يخل ااه
فاي اذ المهماة ،تارااوا اممار إلاى اختيااار امماة وفا باوابة وشاروة تحقا مقصااود
ذا المنصب ،فاممة ي المستولة عن اختيار من يقود ا ،وأن اهختيار و الةريا

الش اارعي للوص ااو للحا اام( ،)3ل اام يخ ااالف ف ااي ذل ااك إه الش اايعة الق ااائلين ب ااالنص دون

اهختيار( ).

و ااذا الواجااب الااذي أنااية باممااة ااو ماان اممااور العامااة التااي رباال عق االو وواقع ااو

عاادم اسااتةاعة جميااع اممااة مباش ارته ،إذ ااو يحتاااج إلااى بح ا

وتص ا

لص ا ال ماان

ياون أ الو لتولي منصب الرئاسة ،ومد انةبا الشروة علياه ،وانت ااء المواناع عناه،
و ذا ه يتأتى لا أحد ،هختالف فهوم الناس وادرااهم ،واتساع رقعة ساانا م  ،لاذلك

باارزل فاارة التمري ا واإلنابااة بخااروج ةائ ااة ااي التااي تتااولى ااذ المسااتولية نيابااة عاان

اممة( ) ،وعلياه فهاو واجاب ا اائي ،وامماة وان اانال اي المساتولة عان اهختياار إه
أن الااذي يتااولى مباش ارة ااذا امماار حقيقااة اام واالت ااا ،ثممريلااين بهيئااة خاصااة ،أةل ا
عليها علماء ال قه السياسي اسم (أ الح والعقد).

ومما ااا ينب ا ااي ذاا اار نا ااا أن مصا ااةل أ ا ا الح ا ا والعقا ااد اشا ااتهر فا ااي متل ا ااال

المتقدمين والمتأخرين من العلماء ،دون تحديد واب لبداية ظهور ذا المصاةل  ،إذ

لم يعرف أو من أةلقه ،إه أن فارته فيما يبدو مستمدة مان الهيئاة التاي شاالها أميار
المتمنين عمر بان الخةااب  ،وأواا لهاا مهماة اختياار الخلي اة بعاد ( ،)2وقاد أطةلا
()2

عليهااا اساام (أصااحاب الشااور )

و(أ ا الشااور )( ،)2ولمااا ااناال أ اام واجبااال ااذ

الهيئااة عقااد البيعااة لماان يتااولى رئاسااة الدولااة ،أو عزلااه إذا ة ا أر مااا يسااتوجب ذل اك ،تاام

تسميتها با(أ

الح والعقد).
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ذا المصةل من المتقدمين اإلمام أحمد بن حنب ( ،)2في سايا

وممن استعم

االمه عن ةر تنصيب اإلمام قا ( :ف ن شهد له بذلك أ

الحا والعقاد مان علمااء

المسلمين ورقاتهم ،أو أخذ و ذلك لن سه رم ربيه المسلمون ،جاز له ذلك)(.) 2

( )
عبار عنهاا
ورغم اشتهار ذ الهيئاة بهاذا اهسام (أ ا الحا والعقاد)  ،إه أناه د
بعا ااو العلما اااء بعبا ااارال أخا اار مر ا ا ( :أ ا ا الشا ااور ) ،و(أ ا ا اهختيا ااار) ،و(أ ا ا

الرأي) ،و(أ

اهجتهاد) ،و(أ

الشواة)(.) 6

المةلب امو
التعريف بأهل الحل والعقد

تنوع اال عب ااارال العلم اااء ف ااي تحدي ااد أ ا ا الحا ا والعق ااد ال ااذين يتول ااون اختي ااار
() 3

الخلي ة أو رئيس الدولة ،ومن رم عقد البيعة لاه ،فعناد اإلماام المااوردي
)

(

ال اراء

وأباي يعلاى

اام ماان تااوفرل فاايهم رالرااة شااروة( ) :العدالااة الجامعااة لشااروةها ،والعلاام

الذي يتوصا باه إلاى معرفاة مان يساتح اإلماماة علاى الشاروة المعتبارة فيهاا ،والارأي

والحامة المتديان إلى اختيار من و لإلمامة أصل .

() 2
ال
وي هم من االم أمام الحرمين  :أن ياون الواحاد مان أ ا الحا والعقاد :رجا و
() 2

مسلماو ح اور عالماو

.

() 2

وعنا ااد اإلما ااام النا ااووي
() 2

اجتماعهم)

.

وعنا ااد الاما ااا با اان الهما ااام
( )6

والتدبير

.

()66

وذ ااب الدس ااوقي

ا اام (العلما اااء والرتسا اااء ووجا ااو النا اااس الا ااذين يتيسا اار
()62

ا اام :جماعا ااة ما اان العلما اااء أو ما اان أ ا ا ال ا ارأي

إل ااى م ااا ذ ااب إلي ااه الم اااوردي وأب ااو يعل ااى ،فه اام عن ااد م اان

اجتمعل فيهم رالرة أمور :العلم بشروة اإلمام ،والعدالة ،والرأي(.)63
و م عند الشوااني( ( :)6أ

ال ب والعلم والصالح)( .)6
()62

وق ااا العب اااس ب اان أحم ااد الص اانعاني

النظر فيما تقوم به من أمور المسلمين)(.)62
6 2

اام (المعروف ااون بال اادين وال ااورع وحس اان
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وأما من المعاصرين فعند محمد عبد ( :)62م اممراء والحااام والعلمااء ورتسااء

الجن ااد وس ااائر الرتس اااء والزعم اااء ال ااذين يرج ااع إل اايهم الن اااس ف ااي الحاج ااال والمص ااال

العامة(.)62

()32

وي هم من االم محمد رشايد رباا

أنهام الرجاا مان أ ا البصايرة والارأي فاي

السياسا ااة والمصا ااال  ،وما اان لا ااه قا اادرة علا ااى اهسا ااتنباة الا ااذين يا اارد إلا اايهم أما اار امما اان

والخوف( .)3
فعند

()36

ولخص الداتور محمد الريس

االم اإلمام المااوردي السااب بعباارة عصارية،

م من اجتمعل فيه امخال الدينية ال ابالة ،والعلام بأحااام اذا المنصاب فاي

الدين ،والرقافة والخبرة السياسيتين(.)33

وياار الااداتور محمااد يوسااف موسااى(  :)3أنهاام أصااحاب ال ارأي والعلاام الااذين اام

موبع رقة ةبقال اممة( .)3

فهذ جملاة مان أقاوا العلمااء تحادد أ ام الصا ال التاي ينب اي أن يتمتاع بهاا مان

ياااون م اان أ ا الحا ا والعقااد ،وق ااد أوردته ااا بهااذا الش ااا لتعةااي اهنةب اااع الع ااام ،أو

المجم لتلك الص ال ،تاراوا الت صي للمبح

القادم إن شاء اهلل.

المةلب الراني
حكم تشكيل هيئة أهل الحل والعقد ودليل مشروعيتها

أولا :حكم تشكيل هيئة أهل الحل والعقد.

سب أن اإلجماع انعقد على وجوب تنصيب خلي ة أو حااام يقاود امماة بشاريعة

اهلل ،و ذا الواجب و واجب ا ائي.

قاا اإلماام المااوردي( :فا ذا ربال وجاوب اإلماماة ف رباها علاى الا اياة االجهااد

وةلب العلم ،فا ذا قاام بهاا مان او مان أ لهاا ساقة ف رباها علاى الا اياة ،وان لام يقام

بهااا أحااد خاارج ماان الناااس فريقااان أحااد ما :أ ا اهختيااار حتااى يختاااروا إمام اوا لألمااة،

والر اااني :أ ا ا اإلمام ااة حت ااى ينتص ااب أح ااد م لإلمام ااة ،ول اايس عل ااى م اان ع اادا ااذين
ال ريقين من اممة في تأخير اإلمامة حرج وه مأرم)(.)32
6
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واذا رباال أن تنص اايب خلي ااة أو رئ اايس دول ااة واج ااب ،فتش اااي

يئ ااة أ ا ا الحا ا

والعقد التاي تتحما مساتولية اذا التنصايب واجاب أيبااو ،إذ ماا ه ياتم الواجاب إه باه

فهو واجب.

و و أيباو واجب ا ائي متعل بمن توفرل فياه شاروة أ ا الحا والعقاد ،فمتاى

قام به بعبهم سقة عن البقية واهلل أعلم.

ثانيا :أدلة تشكيل هيئة أهل الحل والعقد.
يستد لتشاي

-الاتاب والسنة .

ذ الهيئة بجملة أدلة منها:

اداء واجماااهو أنااه لاام ياارد فااي الاتاااب والساانة دلي ا ص اري
هبااد أن نقاارر نااا ابتا و
()32
ال لذلك و ي :
بخصوصه  ،وانما ي هم من بعو النصوص ما ينهو دلي و
ِ
ِ
ـول َوأُولِـي ِاأل َِم ِـر
يعـوا َّ
س َ
ُّها الَّ ِذ َ
أ  -قو اهلل تعاالىَ  :يا أَي َ
الر ُ
يعـوا اللَّـ َ َوأَط ُ
آم ُنوا أَط ُ
ين َ
ـون ِباللَّـ ِ
سـ ِ
ـي ٍء َإـ ُـردُّوُ لَِلــل اللَّـ ِ َو َّ
ـاز ِعتُ ِم ِإــي َ
ِمـ ِن ُك ِم َإـِ ِن تََنـ َ
ـول لِ ِن ُك ِنــتُ ِم تُ ِب ِم ُنـ َ
الر ُ
شـ ِ
ال.)32(
س ُن تَأ ِِوي ا
َوا ِل َي ِوِم ِاْل ِخ ِر َذلِ َك َخ ِيٌر َوأ ِ
َح َ

ووجه الدهلة أن قوله تعالىَ  :وأُولِي ِاأل َِم ِر يعني :العلماء واممراء ،و و الذي
ردجحه ابن العربي( ) 2( )32والقرةبي( ) (.) 6
و ذان الصن ان ما من جملاة أ ا الحا والعقاد اماا ساب  ،واذا اانال ةااعتهم

واجبااة فاي ااف يع اارف مااا ي ااأمرون ب ااه ،وم ااا يااذ بون إلي ااه ،إذا ل اام تااان له اام يئ ااة فيه ااا

ينتظمااون وينظمااون أماار م ،وقااد ذ ااب إلااى أن ((أولااي امماار)) اام أ ا الح ا والعقااد
(

)

الةا ر بن عاشور( ،) ( ) 3ود .محمد سعيد البوةي
ِ
ِ
اعوا ِب ِ َولَ ِو َردُّوُ لِلَـل
اء ُه ِم أ َِمٌر م َن ِاأل َِم ِن أ َِو ا ِل َخ ِوف أَ َذ ُ
ب -قو اهلل تعالىَ  :وِا َذا َج َ
لـ ُل اللَّـ ِ
س ِ
َّ
سـتَِن ِبطُوَن ُ ِمـ ِن ُه ِم َوَل ِـول إَ ِ
ول َوِا َلل أُولِي ِاأل َِم ِر ِمـ ِن ُه ِم َل َعلِ َمـ ُ الَّ ِـذ َ
ين َي ِ
الر ُ
َعلَ ِي ُك ِم َوَر ِح َمتُ ُ َل تََّب ِعتُ ُم َّ
ان لَِّل َقلِيالا.) 2(
الش ِيطَ َ
.

فيج ااب أن يا ااون ف ااي امم ااة رج ااا أ ا ا بص اايرة ورأي ف ااي سياس ااتها ومص ااالحها

اهجتماعي ااة ،وق اادرة عل ااى اهس ااتنباة ي اارد إل اايهم أم اار امم اان والخ ااوف وس ااائر امم ااور

اهجتماعية والسياسية ،و تهء الذين يسمون في عرف اإلسالم أ
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ج -السنة النبوية .

اساتد بعااو العلماااء لهيئاة أ ا الحا والعقاد ماان الساانة النبوياة باابعو مااا ورد

عن النبي  ومن ذلك:

ما روا حذي ة  قاا (( :ااان النااس يساألون رساو اهلل  عان الخيار ،وانال

أسااأله عاان الشاار مخافااة أن ياادراني  .))....وممااا جاااء فيااه ((قلاال [أي حذي ااة] فمااا
() 2

تأمرني إن أدراني ذلك؟ قا (( :تلزم جماعة المسلمين وامامهم))))....

الحدي .
() 2

وقااد اختلااف فااي معنااى الجماعااة فااي الحاادي  ،ونق ا الحااافظ اباان حجاار
() 2

الةبري

عاان

قوله( :والصواب أن المراد من الخبار لازوم الجماعاة الاذين فاي ةاعاة مان

اجتمع اوا علااى تااأمير  ،) ()...قااا الااداتور الب اوةي( :والمقصااود بجماعااة المساالمين
نا – فيما ذ ب إليه جمع من علمااء الحادي  -مان اجتمعاوا علاى مبايعاة اإلماام مان

ال قهاء والعلماء حتى اانل ةاعته بسبب ذلك على عامة المسلمين واجبة)(.) 6
راال

ويمان أن يستد لهذ الهيئة أيباو بما وقع في بيعة العقبة الرانية التي حبار ا

وسابعون رجاالو وام أرتااان مان أ ا يراارب لمبايعاة النبااي  ،وقاد ةلااب النبااي 

ال ياونون نقباء عن قاومهم ،ويال اون المساتولية عانهم فاي
منهم اختيار ارني عشر رج و

تن ي ااذ بن ااود البيع ااة ،فخ اارج ل ااذلك تس ااعة م اان الخ اازرج ورالر ااة م اان اموس ممرل ااين ع اان

قومهم(.) 3

وفي ذا إشارة إلى مشروعية التمريا واإلناباة فاي مرا

اذ امماور العاماة التاي

تتعل ا بمصااال اممااة ،فهااتهء النقباااء  اااانوا ممرلااين عاان قااومهم فااي أماار المدينااة
ومستقبلها الذي حسم بمبايعة النبي  لصال اإلسالم .

- 6فع الخلي ة الراشد عمر بن الخةاب .

لما ةعن أميار الماتمنين عمار بان الخةااب  ةثلاب مناه أن يساتخلف فاامتنع،

وجع اممر شور بين أ

الح والعقاد مان امماة ،فاختاار مانهم ساتة مان أصاحاب

النباي  مان الساابقين امولاين ،و ام (عرماان باان ع اان ،وعلاي بان أباي ةالاب ،وعبااد
الرحمن بن عاوف ،وساعد بان أباي وقااص ،والزبيار بان العاوام ،وةلحاة بان عبياد اهلل)،

وأوا إليهم اختيار أحد م خلي ة بعد  ،في مدة محددة ي رالراة أياام ،وساما م (أ ا

الشور )( ).
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و ااذا أو تشاااي حقيقااي لهيئااة أ ا الح ا والعقااد بشااا منااتظم ،وان لاام تحم ا

ام جازء مان أ ا

اهسم ن سه  ،ويجب أن يبين نا أن تهء الستة أصحاب الشاور

الح والعقد ،وممرلين عنهم ،ولذلك اان عبد الرحمن بن عوف  يشااور أيباوا بقياة

أ

الح والعقد خارج الستة بعد وفاة عمر 

(

).

فما قاام باه عمار بان الخةااب  حجاة ،إذ ه يقاا أن ماذ ب الصاحابي وفعلاه

مختلف في حجيتاه ،من ماا صادر عان عمار  إنماا صادر عان خلي اة ارشاد ،ونحان
مااأمورون بامخ ااذ عاان الخل اااء ال ارشاادين ،والتمس ااك بساانتهم لق ااو النبااي (( فعل اايام

بسنتي وسنة الخل اء المهديين الراشدين تمساوا بها وعبوا عليها بالنواجذ.) 2())...

رم ما فعله عمر  هقى قبو الصحابة  ،إذ لام يرار أي اعتاراو علاى اذا

القرار ه من أصحاب الشور وه مان بقياة الصاحابة  خاال السااعال امخيارة مان

حياته أو بعد وفاته ،وانما ربااي النااس اافاة اذا التادبير ،و أروا فياه مصالحة لجماعاة
المسلمين( ،) 2و ذا اإلقرار يمر إجماعاو ساوتياو لما اختار عمر .

- 3المعقو .

ال
لما اان اختيار خلي ة أو رئيس دولة من قب اممة واجبوا باإلجماع ،وااان عقا و

ه يمااان لجميااع اممااة أن تقااوم بهااذا الواجااب علااى ساابي اهسااتيعاب والشاامو  ،صااار

تشاااي

يئااة تنااوب عاان اممااة فااي ذلااك واجب اوا ،إذ العق ا يمنااع اسااتةاعة جميااع اممااة

القيام بهاذا الواجاب هخاتالف العقاو وال هاوم ،وعادم قادرة اا واحاد مانهم علاى معرفاة

الشروة والبوابة التي ينب ي توفر ا فيمن يختاار ،وعلاى تصا

أحاوا مان او أ ا

لهااذا المنصااب ،ومااد انةبااا تلااك الشااروة والب اوابة عليااه ،فصااار ل ازم اوا أن ياااون
ناك من له القدرة وام لية للقيام بهذا الواجب نيابة عن اممة .

وفي ذا يقو الداتور الاريس( :ال اروو اهجتماعياة أو العاماة مان شاانها أنهاا

تتةلب في أدائها بلو مساتو معاين مان المعرفاة ،وااون القاائم بهاا علاى جاناب ابيار

ار منهااا أعمااا فنيااة ه يقاادر علااى القيااام بهااا إه
ماان الا اااءة واهقتاادار ،منهااا أو اريا وا
المختص ،و ي مستوليال رقيلة ذال أرر خةير)(.) 2

نظ وار للمهام والواجبال المهمة التي تقوم بها يئة أ ا الحا والعقاد ،فقاد اشاترة

لم اان يا ااون م اان أ له ااا أن تت ااوفر في ااه جمل ااة م اان الصا ا ال (وان ج اار الخ ااالف ف ااي
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بعبها) ي التي تت له أن ياون وايالو عن اممة في ممارسة تلاك المهاام ،وقاد ساب
إجماهو ذار تلك الص ال و نا موبع الت صي  ،و ذ الص ال ي :

أولا :اإلسالم.

أم ااا اش ااتراة اإلس ااالم ف ااي أ ا ا الحا ا والعق ااد فألنه اام وا ااالء ع اان المس االمين ف ااي

اختياار ماان ااو أصال لقيااادتهم ،وفااي ااذا مان الوهيااة مااا يمناع غياار المساالم أن ياااون
مان أ لهاا ،لقاو اهلل تعاالى :ولَ ِـن ي ِجع َـل اللَّـ ُ لِ ِل َك ِ
سـ ِبيالا.) 2(
ين َعلَـل ا ِل ُم ِـب ِم ِن َ
ـاإ ِر َ
ين َ
َ َ َ
فا ذا جوزنااا ل ياار المساالم أن ياااون ماان أ ا الحا والعقااد ،ف نااه سااياون لااه بااذلك علااى
المتمنين سبي .

ِ
ِ
ـول َوأُولِـي
يعـوا َّ
س َ
ُّهـا الَّ ِـذ َ
واذلك قولاه تعاالىَ  :يـا أَي َ
الر ُ
يعـوا اللَّـ َ َوأَط ُ
آمنُـوا أَط ُ
ين َ
ِاأل َِمـ ِ
ــر ِمـــ ِن ُك ِم .)22(فا ا ذا ا ااان أولا اوا امم اار اام أ ا ا الحا ا والعق ااد عل ااى ق ااو بع ااو
العلماء(  )2وجب أن ياونوا مسلمين لقوله تعالى في اكية ِ م ِن ُك ِم أي من المسلمين.
راام إن الواجبااال التااي تقااوم بهااا ااذ الهيئااة تتعل ا بسااالمة اممااة ،والح اااظ علااى
مسيرتها ووجود ا ،وتحقي المصال لها ودفع المبار عنها ،وذلاك مان خاال تحدياد
القيااادة السياسااية لهااا ،وماان يقااوم علااى رأس الساالةة فيهااا ،وماان راام متابعااة أداء ااذ

القيادة والتأاد من انبباةه بمنه اهلل ،وتحايم شريعته ،ا ذلك ه يترك مجاهو ل ير

المساالم أن ياااون ماان أ ا تلااك الهيئااة ،فماان لاام يااان مساالموا ايااف يسااتةيع أن يختااار

لألمااة ماان يقود ااا باإلسااالم؟ ،و ااذا ممااا ه خ اااء فيااه ،ولااذلك قااا إمااام الحاارمين( :وه

ماادخ م ا الذمااة فااي نصااب امئمااة ،فخااروج ااتهء عاان منصااب أ ا الح ا والعقااد

ليس به خ اء)(.)26

ثانيا :البلوغ والعقل.

و ما مناة التاليف ،ويحترز بهما عن الصبي والمجنون اللذين رفع عنهما القلام

لقااو النبااي (( :رفااع القلاام عاان رالرااة ،عاان النااائم حتااى يسااتيقظ ،وعاان الة ا حتااى

يحتلم ،وعن المجنون حتى يب أر أو يعق ))(.)23
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الح والعقاد

مخاةبين ،وأ
فوجه الدهلة أن الصبي والمجنون غير مال طين وه
ط
مال ون ب رو الا اية في اختيار الخلي ة أو رئيس الدولة ،و م مخاةبون بذلك.

رم من لام يبلاأ أو يعقا قاصار عان التصارفال ،و او ي تقار فاي أارار أماور إلاى

من يقوم بواجباته ،فعادم اساتةاعته القياام بواجباال نياباة عان امماة أولاى وأحار  ،ولام

ي تعاارو العلم اااء لهااذا الش اارة بالت صااي لوب ااوحه وعاادم خ ائ ااه ،وقااد ص اارح بااه م اان
( ( )2

المعاصرين المودودي

.)2

وقد ذارته نا للتنبيه علياه خشاية اهغتارار بابعو اكراء الباعي ة التاي جاوزل

أن ياون الخلي ة صبيوا ،وبالتالي عدم اشتراة البلاو فاي أ ا الحا والعقاد بالقيااس أو

بامولى(.)22

ثالثا :الذكورة.

صاارح إمااام الحاارمين باشااتراة الااذاورة فااي أ ا الح ا والعقااد ،قااا ( :فمااا نعلمااه

قةعاو أن النسوة ه مدخ لهن في تخير اإلمام وعقد اإلمامة)(.)22
واستد لما ذ ب إليه بأمرين:

لو جاز ذلك لهن لاان أح النسوة به فاةمة رباي اهلل عنها ،رم نسوة النباي أمهال المتمنين ،ف نهن ما روجعن في ذا اممر قةد(.)22

- 6الساواب التاريخيااة تشااهد بأنااه مااا اااان للنساااء فااي ااذا المجااا مخاااو علااى ما دار
العصور(.)22
والمتأما ا ف ااي أ اام امدل ااة الت ااي تس ااتند عليه ااا يئ ااة أ ا ا الحا ا والعق ااد ف ااي أو

تش ااايلها ،والمتمرا ا باختي ااار الخلي ااة ال ارش ااد عم اار ب اان الخة اااب  الس اات طة أص ااحاب

الشا ااور الا ااذين أوا ا ا إلا اايهم اختيا ااار الخلي ا ااة بعا ااد  ،يا اار أنها اام اا ااانوا جما اايعهم ما اان

الرجا ( ،)22ولم يجع محد من النساء مهما عال قدر ا أو ارت عل منزلتها نصايبوا فاي
ذا اممر ،وفيهن من نساء النبي  اما و معلوم.

وه غرو في ذلك فاهلل تعالى أعلم بأ لياة الرجا والمارأة ،وقاد جعا قواماة امسارة

بيااد الرج ا فهااو المسااتو عاان قيااادة أس ارته بمااا يحق ا ح ااظ ايانهااا ،وصااون حقوقهااا،
النس ِ
وتحقي المصال لها ،قا اهلل تعالىِّ  :
ـاء ِب َمـا إَل َ
َّـل اللَّـ ُ
ام َ
ـون َعلَـل ِّ َ
الر َجـا ُل قَ َّو ُ
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َع َلـل َب ِعـ ٍ َوِبمـا أَِنفَقُـوا ِم ِـن أَم َـوالِ ِهم)2 ( ...اكياة ،وقاا تعاالىَ  :ولِ ِّلر َج ِ
ـال
ِ
ِ
َ
َد َر َج ـ ٌة .)26(وعليااه فط طج ُع ا ث ااذ القوامااة لااه فااي الح اااظ علااى ايااان اممااة فااي

حاباار ا ومسااتقبلها أولااى وأحاار  ،لمااا يترتااب علااى ااذ القوامااة ماان اكرااار العظيمااة

التي ت و في أ ميتها وخةورتها قوامة امسرة .

وه يخ ى أن اقتحام المرأة لهذا المعترك الذي يحتاج إلى تصا

أحاوا الرجاا ،

ومعرفااة ماان يصاال لرئاسااة الدولااة ماانهم ،ومتابعااة أدائااه ،وغياار ذلااك ماان الواجبااال،

يسااتلزم ار ارة اهخااتالة ،والتااداخ التااي منااع الشااارع الم ارأة منهااا لمااا يترتااب عليهااا ماان
الم اس ااد العظيم ااة الت ااي يما اان تجاوز ااا ،إذ ف ااي الرج ااا ا اي ااة وغني ااة ف ااي أداء ااذ

الواجبال.

وقااد يتعقااب علااى ااذا ال ارأي ببيعااة النساااء للنبااي  ،وأماار اهلل تعااالى نبيااه 
استَ ِغ ِف ِر َل ُه َّن اللَّ َ.)23(
بمبايعتهن بقولهَ  :إ َبا ِي ِع ُه َّن َو ِ
لان يجاب عنه من وجهين:

أولهماا :أن بيعااة النباي  لهاان ااناال بيعاة عامااة ،و ااذا ه يعناي أنهاان أصاابحن

بذلك من أ

الح والعقد ،ودلي ذلك أن النبي  بايع الرجا ولايس اا مان بايعاه

النبي  و من أ

الح والعقد ،إذ ه تالزم بين اممرين.

ورانيهما :أن في بيعة العقبة الرانية ةلب النبي  ممان شاهد ا أن يختااروا مان

بياانهم ارنااي عشاار نقيب اوا لياون اوا واااالء عاان قااومهم ف اي تن يااذ بنااود البيعااة ،فخاارج لهااذ

المهمااة ارنااا عشاار رج االو ماان اموس والخاازرج ،لاام يااان ماان بياانهم ام ارأة ،رغاام حبااور

ارنين منهن في تلك البيعة( .)2

ولااو اااان لهااا ح ا فااي ذلااك لمااا سااال النبااي  لبااياع حقهااا فااي تمري ا بنااال

جنساها ،ولب داين  ذلاك علاى ال اور ،إذ القاعاادة أن تاأخير البياان عان وقال الحاجااة ه
يجوز.
وعليه فاون ذ الهيئة تبم في عبويتها الرجا حصا اور دون النسااء لايس او

بدعاو من القو ؛ ب النصوص والشوا د التاريخية تشهد له وتتيد واهلل أعلم( .)2
رابع ا  :الحرية .
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اشااترة فاايمن ياااون ماان أ ا الح ا والعقااد أن ياااون ح ا وار ،من ةبيعااة الواجبااال

التي ي قومون بها تحتاج إلى مان يتمتاع بااما الحرياة ،إذ العباد مشا و بخدماة سايد ،
و ذ الخدمة تش له عان ممارساة تلاك الواجباال ،رام او مان الناحياة الشارعية ه وهياة

لاه علاى ن ساه ،فاياف تااون لاه وهياة علاى امماة ،إذ الوهياة المتعدياة فارع عان الوهيااة

القائمة(.)22

ومن ناحية أخر فالعبد وان اان اإلسالم قد أمار باإلحساان إلياه وعادم احتقاار ،

إه أن الواقااع العملااي يشااهد أن العبوديااة تجع ا صاااحبها فااي رتبااة أدنااى ،و ااذا ماادعاة
إلى عدم ةاعته ،فقد يعصى فيما يقو أو يختاار ،و اذا يتناافى ماع ةبيعاة أ ا الحا

والعقد الذين م واالء اممة ،وممرلو ا ،واممة تبع لهم فيما يرون ويقررون .

ف ن قيا قاد ربال عان النباي  أناه قاا (( :اسامعوا وأةيعاوا وان اساتعم علايام

()22
أمار علايام عباد مجادع (حساابتها
إن
((
اة
ي
ا
و
ر
اي
ف
و
،
عباد حبشاي ااأن أرساه زبيباة))
د
قالاال) أسااود فاساامعوا وأةيعاوا))( .)22وفااي ااذا دليا علااى جاواز إمااارة العبيااد ،فاااونهم

أعباء في يئة أ

أولهماا :أن مرا

السمع والةاعة(.)22

الح والعقد أولى ،فالجواب من وجهين :
ااذ امحاديا

ورانيهما :أن ذا الحدي

إنمااا خرجال مخاارج التمريا للمبال ااة فااي إيجاااب

ال(.)22
ورد فيمن يأمر اإلمام على سرية أو ناحية مر و

وممن صرح باشتراة الحرية في أ

الح والعقد إمام الحرمين قا ( :واذلك ه

يناة ذا اممر بالعبيد ،وان حازوا قصب السب في العلوم)( .)2
خامس ا :العلم .

اختل ل عبارال العلماء في اشتراة العلم فيمن ياون من أ

الح والعقد ،وفي

معنااى ااذا العلاام ،فبعبااهم ياار أنااه بلااو مرتبااة اهجتهاااد امااا ساايأتي ،وبعبااهم قيااد

بالعلم المتدي إلى معرفة من و لمنصب الرئاسة أصل .
أ

فأماا العلاام الااذي يقصاد بااه القاادرة وام لياة علااى معرفااة واختياار ماان ااو للرئاسااة

ه يمان أن يختلف فيه ،إذ فاقد ذا العلم ه يحق أ م مقاصد تلك الهيئة.
وممن صرح بهذا النوع من العلم الماوردي وأبو يعلى والدسوقي(.)26
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وأمااا العلاام بمعنااى اهجتهاااد فقااد اختلااف العلماااء فااي اشااتراة بلوغااه م ا الح ا

والعقد على رالرة أقوا :

القول األول :يشترط الجتهاد.

وقد نسب إمام الحرمين ذا القو إلاى ةوائاف مان أئماة أ ا السانة ،قاا ( :فقاد

ذ ااب ةوائ ااف م اان أئم ااة أ ا ا الس اانة إل ااى أن ااه ه يص اال لعق ااد اإلمام ااة إه المجته ااد

المستجمع لشرائة ال تو )(.)23

وبهذا قا أبو الحسن امشعري( .)2

وعللاوا ذلااك بااأن ماان شااروة الخلي ااة أن ياااون مجتهااداو ،فايااف ل ياار المجتهااد أن

يعاارف المجتهااد ،راام إذا لاام يااان العاقااد مجتهااداو ربمااا وبااع منصااب الرئاسااة فااي غياار
موبعه لجهله بواجبال ذا المنصب( .)2

وتعقب إمام الحرمين ذا التعلي بأن اشتراة اهجتهاد لمن يلي منصب الرئاساة

أمر فيه نزاع بين العلماء ،رم على القاو باشاتراةه يا اي أن يسات يو باين النااس أن

م اان س ا ثايختار له ااذا المنص ااب مجته ااد ف ااال حاج ااة هش ااتراة اهجته اااد ف ااي أ ا ا الحا ا
والعقد(.)22
العاقدين.

القول الثاني :يشترط الجتهاد إي بع

فعنااد ااتهء ه ينب ااي لهيئااة أ ا الح ا والعقااد أن تخلااو ماان مجتهااد يتااولى عقااد

البيعة .وبهذا القو صرح الرافعي من الشافعية(.)22
القول الثالث :ل يشترط الجتهاد.

()22

و و منقو عن القاباي البااقالني

والياه ذ اب إماام الحارمين قاا ( :فاال أر

هشتراة اون العاقد مجتهداو وجهاو هئحاو)(.)22

وساب أن المااوردي وأباا يعلاى والدساوقي قياادوا العلام بماا يتوصا باه إلاى معرفااة

من يستح اإلمامة( .)22واليه ذ ب من المعاصرين الداتور الريس( .)2
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والمختار واهلل أعلم أن يقا إن ذ الهيئة ه ينب اي فاي حاا اهختياار أن تخلاو
اهجتهاد ،وأما البرورال المتمرلة ب قدان من ذ ص ته فلها أحاامهاا ،يتياد

ذلااك أن أ ا العلاام حينمااا تحاادروا عاان أ ا الح ا والعقااد جعل اوا العلماااء (المجتهاادين)

على رأس ذ الهيئة( ،)26إذ ام أعارف النااس بحقيقاة الواجاب الاذي تتصاد لاه اذ

الهيئة ،و م أقدر على معرفة من يستح رئاساة الدولاة ،ومان باختياار تتحقا مقاصاد

ومصال

ذا المنصب.

راام اام وحااد م ماان يتصااد هسااتنباة امحاااام التااي تعاارف فااي الاانظم الوبااعية

بسن القوانين ،مع اختالف في مصدر تلقي ال ريقين وةريقة اهستنباة اما سايأتي إن

شاء اهلل.

وأما غير المجتهدين من أ

الح والعقد فالبد أن ياونوا علاى قادر مان الرقافاة

اإلسالمية ،والعلم الذي يتعل بالواجب الذي يقومون به.
سادس ا :العدالة:

والمقصود بالعدالة نا استقامة السيرة والدين ،ويرجع حاصالها إلاى يئاة ارساخة
(()23

في الن س تحم على مالزمة التقو والمروءة اما قا اإلمام ال زالي
و ي عند السرخسي(  :)2استقامة في الظا ر والباةن(.)22

.)2

وأمااا اإلمااام الماااوردي فقااا ( :والعدالااة أن ياااون صاااد اللهجااة ظااا ر اممانااة

ع ي او عن المحارم ،متوقياو المآرم ،بعيداو من الريب ،مأموناو في الربا وال بب)(.)22
فالعدالة شرة فيمن ياون من أ

الح والعقد ،وقد صرح باذلك غيار واحاد مان

و و شرة ه تخ ى أ ميته ،إذ أ

الح والعقد م أمناء وواالء عن اممة فاي

العلماء(.)22

ممارسة حقها في اختيار من يصل أن يقود ا ويسوسها لماا فياه صاالح الادنيا واقاماة
الدين ،وال اس غير متتمن وه يور به ،وه تقب شهادته فايف يقب اختيار في مرا
ذا اممر الخةير.

رم لما ااان واجاب أ ا الحا والعقاد متعلقاوا باأمر الادنيا والادين ،والنااس تباع لهام

فيمااا يختااارون ويقااررون اشااترةل عاادالتهم ،منهاام مح ا ائتمااام الناااس ،وفااي قااو اهلل
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ـال لِِّنــي ج ِ
اهيم ربُّـ ُ ِب َكلِمـ ٍ
ِ
ِ
ـك لِ َّلنـ ِ
ـال
ـاَ لِ َمامـ ا قَـ َ
ـات إَـأَتَ َّم ُه َّن قَ َ
اعلُ َ
َ
تعاالىَ  :وِاذ ِاب َت َلـل لِ ِبـ َـر َ َ
َ
ين ،)22(قااا الجصاااص(( :) 22فقااد أفااادل
َو ِمـ ِـن ُذِّري َِّتــي قَـ َ
ـال ل َي َنــا ُل َع ِهـ ِـدا الاَّــالِ ِم َ
اكيا ا ااة أن شا ا اارة جميا ا ااع ما ا اان اا ا ااان فا ا ااي مح ا ا ا اهئتما ا ااام فا ا ااي أما ا اار الا ا اادين العدالا ا ااة
( 2

والصالح)

).

ذا وان اري اور من امحاام التي ي في ام مية ه ترقاى ممار اختياار مان يتقلاد

منصب الرئاسة قد رتبها الشارع الحايم على أ

العدالة دون غير م ،فها نا أولى.

ارب ،أن تاار اليااوم ماان ااو فااي مرتبااة
وان ممااا يحاازن القلااب ويخااالف ش اريعة الا د
ال س ا  ،أو خااارج دائ ارة اإلسااالم  ،يختااار لتمري ا اممااة فااي اتخاااذ الق ا اررال الحاساامة

التااي ربمااا يترتااب عليهااا وجااود ومسااتقب وايااان اممااة ،ومااا ذلااك إه جه االو أو إبعاااداو

محاام الدين ،وتبييعاو أو استخ افاو بأمر المسلمين.
سابع ا :الحكمة وحسن الرأا والتدبير:

صاارح به ااذا الشاارة اإلم ااام الماااوردي وأب ااو يعلااى والدس ااوقي والعباااس ب اان أحم ااد
(26

الصنعاني وغير م

).

ويتوص ا إلااى معرفااة ماان ااذ ص ا ته باهشااتهار بااين الناااس بااذلك ،ماان خااال

تاريخااه الةوي ا الااذي تتأا ااد فيااه حامتااه ،ورجاحااة عقل ااه ،وحساان تاادبير  ،فااي مواق ااه

لخدمة اإلسالم وأ له.

وه يخ ااى أن فاقااد ااذ الص ا ة ه يمااان أن يا ااون ماان أ ا الحا ا والعقااد ،لم ااا

يترتب على ذلك من نقص في رتبتاه ،ودناو فاي منزلتاه ،إذ اماا تصارفه فاي امغلاب

محتاج إلى غير  ،وواجبال أ

الح والعقد تحتاج لمن ياون متبوعااو ه تابعااو ،وعلياه

ف ير أولى منه في عبوية ذ الهيئة.

ثامن ا :السابقة إي التلحية والعمل لهذا الدين .

إن ااذا الشاارة روعااي فااي النصااوص الشاارعية ،واعتباار فااي مي ازان الرجااا عنااد

التقديم والتأخير في الوقائع النبوية ،و ي في ذا اإلةار اريرة منها على سبي المرا
ه الحصر:
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قا ااو اهلل تعا ااالى :ل يســــتَ ِوا ا ِل َق ِـــر ِر
ـــر أُولِــــي َّ
ـــن ا ِل ُمـ ِ
اعـ ُ
ـــب ِم ِن َ
ون ِمـ َ
ـــد َ
َِ
اللـ َ
ين َض ِيـ ُ
َّـل اللَّـ ُ ا ِلمج ِ
اه ُد َ ِ
وا ِلمج ِ
سـ ِب ِ
ين ِبـأ َِم َوالِ ِه ِم
يل اللَّـ ِ ِبـأ َِم َوالِ ِه ِم َوأَِنفُ ِسـ ِه ِم إَل َ
اه ِـد َ
َُ
َ َُ
ون إي َ
َّـل اللَّـ ُ ا ِلمج ِ
وأَِنفُ ِس ِهم ع َلل ا ِل َق ِ
ين
ين َد َر َجـ اة َو ُك ًا
سـ َنل َوإَل َ
اه ِـد َ
اع ِد َ
َُ
ِ َ
ـال َو َع َـد اللَّـ ُ ا ِل ُح ِ
َ
() 23
علَل ا ِلقَ ِ
َجرا َع ِايم ا. 
ين أ ِ
اع ِد َ
َ
َعاَ ُـم َد َر َجـ اة
ستَ ِوا ِم ِن ُك ِم َم ِن أَِنفَ َ
ق ِم ِن قَِب ِل ا ِلفَتِ ِح َوقَاتَ َل أُولَ ِئ َك أ ِ
- 6قوله تعالى :ل َي ِ
ـون
ـاتلُوا َو ُكـ ًا
ين أَِن َفقُـوا ِمـ ِـن َب ِع ـ ُد َوَقـ َ
س ـ َنل َواللَّ ـ ُ ِب َمــا تَ ِع َملُـ َ
ـن الَّـ ِـذ َ
ِمـ َ
ـال َو َعـ َـد اللَّ ـ ُ ا ِل ُح ِ
ير.) 2 (
َخ ِب ٌ

ـن ِباللَّ ـ ِ
ـاِ و ِعمــارةَ ا ِلم ِ ِ
ِ
ِ
آمـ َ
- 3قولااه تعااالى :أ َ
َج َع ِلــتُ ِم س ـقَ َاي َة ا ِل َحـ ِّ َ َ َ َ ِ
ســجد ا ِل َحـ َـرام َك َمـ ِـن َ
اه َد ِإي سـ ِب ِ ِ
ون ِع ِن َـد اللَّـ ِ َواللَّـ ُ ل َي ِه ِـدا ا ِل َق ِـوَم
َوا ِل َي ِوِم ِاْل ِخ ِر َو َج َ
سـتَُو َ
يل اللَّـ ل َي ِ
َ
ين .) 2 (و و ت اب قائم على ةبيعة امعما التي تبنى على التبحية
الاَّالِ ِم َ
وال داء في سبي اهلل.

وقدر من شهد معرااة بادر والحديبياة منهاا قولاه  لعمار
إخبار النبي  بماانة ُ(( :وما يدريك لع اهلل اةلاع علاى أ ا بادر فقاا اعملاوا ماا شائتم فقاد غ ارل
(22

لام))

).

ومنهااا قولااه (( :ه ياادخ النااار إن شاااء اهلل ماان أصااحاب الشااجرة أحااد بااايعوا
(22

تحتها))

).

ول ا ااذلك ا ا ااان أ ا ا ا ب ا اادر يمي ا اازون بالمش ا ااورة وغير ا ااا حت ا ااى ف ا ااي عه ا ااد الخل ا اااء
(22

الراشدين

).

لااذا ماان اساات او عنااد الناااس ،وعاارف ماان خااال تاريخااه ومواق ااه ،بالسااابقة فااي

التبااحية والعم ا لهااذا الاادين ،بااأي وجااه ماان وجااو التبااحية والعم ا  ،االاادعوة إلااى
اإلسالم ،وجهااد أعاداء الادين ،فهاو مقادم علاى غيار ممان لام ياان لاه ذلاك ،مناه بتلاك

التبحية وذلك التقديم يتاد على قوة رباته في الميادين ،وعظيم حرصه علاى مصاال

المسلمين ،في ح ظ دينهم ،وتحاايم شاريعة ربهام ،واساتعداد لباذ ال االي والن ايس فاي

ا ما يحق لألمة صالح دنيا اا واقاماة دينهاا ،وبهاذا يااون مقادماو علاى غيار  ،وأقادر
منه على اختيار امصل  ،وامنسب ،وامولى لمنصب الرياسة.
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ويتاد ذا أن أمير المتمنين عمر  لما اختار الستة أ

الشور الذين أوا

إلايهم اختياار الخلي اة بعاد ارعاى اذا المعناى ،فاختاار م لساابقتهم فاي اإلساالم وعظايم
تبحيتهم لهذا الدين ،إذ م جميعهم ممن بشر النبي  بالجنة للمواقف الابيارة التاي

أباادو ا فااي س اابي اهلل .و ااتهء اام :عرم ااان باان ع ااان ،وعلااي باان أب ااي ةالااب ،وعب ااد
الرحمن بن عوف ،وسعد بن أبي وقاص ،والزبير بان العاوام ،وةلحاة بان عبياد اهلل 

(22

).

تاسع ا :الورع والتقوى:
إن أصا ا تش اااي

يئ ااة أ ا ا الحا ا والعق ااد ااو القي ااام بواج ااب تح ااري امص اال

وامفب من ذ اممة ،واختيار لقيادة النااس ،وسوساهم بشاريعة اهلل ،فهام أمنااء عان

امم ااة ،ول اام ثيجعلا اوا ف ااي ااذا الم ااوةن لتحقيا ا مص ااالحهم الشخص ااية ،أو أغ ارب ااهم
الدنيويااة ،با ا ليس اال لهاام مزي ااة ع اان باااقي المس االمين ،وانم ااا افترق اوا ع اان عام ااة امم ااة

بالواجبال الرقيلة التي تحملوا عبء مستوليتها أمام اهلل رم النااس ،فهاي وظي اة يعةاي

فيها صاحبها ماه يأخذ منها ،ويقدم دون أن ينتظر عقبى عةائه دنيا يصيبها.

وعلي ااه فالب ااد لاا ا واح ااد م اان ا ااتهء أن يا ااون عل ااى درج ااة عالي ااة م اان التقا ااو

ونصاايب ابياار ماان الااورع ،لتةماائن لهاام الن ااوس ،وت ا از عاانهم الشاااوك ،ويةاااعوا فيمااا

يرون ويختارون.

(2

وق ااد أا ااد العلم اااء عل ااى ااذ الصا ا ة عن ااد ح ااديرهم ع اان أ ا ا الحا ا والعق ااد

ويستد لهذا الشرة بالستة أ

)

الشور الذين اختار م عمر بن الخةاب  هختياار

الخلي ة بعد  ،إذ اان انتقاات لهام وفا ميازان دقيا قادم فياه مان عارف مانهم بالساابقة،

والتقو  ،والورع ،وحسن النظر للمسالمين ،والترفاع عان امغاراو الشخصاية ،والمناافع

الدنيوياة .وممااا يتااد ذلااك أن عبااد الارحمن باان عاوف اجتمااع بعااد وفااة عماار  بأ ا
الشور هختيا ر الخلي اة مان بيانهم ،فاأعلن خروجاه وتنازلاه عان اذا المنصاب ،مقابا
(

أن يختار و من يجتمع الناس عليه بعاد المشاورة ،وفاي اذا قاا الاذ بي
6 3
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أفب ا أعمااا عبااد الاارحمن باان عااوف عزلااه ن سااه ماان امماار وقاال الشااور واختيااار

لألمة من أشار به أ

).

(6

الح والعقد ،فنهو في ذلك أتم نهوو)....

ولااوه تلااك المعاااني التااي تتجسااد بصااورة الااورع والتقااو مااا ز ااد بهااذا المنصااب،

ةمعااا فااي طع ا طارو
الااذي يتقات ا عليااه ا ا ماان يجااد لااه أي فرصااة محتملااة للوصااو
و
دنيوي ،أو ماسب شخصي ،وان ترتب على ذلك بياع البالد ،وس ك دماء العباد.

لاذا ه ينب ااي أن ي تقار أحااد مان أ ا الحا والعقااد إلاى ااذين الخلقاين العظيمااين

فهما صماما أمان لسلوك وأداء أفراد ذ الهيئة.

عاشرا :اإلقامة إي دار اإلسالم :

ليس مقصودنا نا الولوج إلى سااحة الخاالف فاي معناى الادار التاي يناز عليهاا

مصااةل دار اإلسااالم ،إنمااا المقصااود نااا أن الواحااد ماان أ ا الح ا والعقااد هبااد أن
(3

).

ياون مقيموا في الدار التي سيختار لها خلي ة أو رئيسوا للمسلمين
شِ
اوِرُه ِم ِإي ِاأل َِم ِر.) (
واستد البعو لهذا الشرة بقو اهلل تعالىَ  :و َ
ووجه الدهلة أن ذا الخةاب موجه للمسلمين الذين م في دار اإلسالم ،بقرينة
ما اان ي علاه النباي  مان استشاارة المسالمين فاي المديناة دون مان ااان مانهم بمااة،
(

ومن المقيم في دار الا ر ياون خابعاو لسلةانها وقوانينها فهو تابع لها
و

الرئيس؟

يشترة أن ياون أ

).

الح والعقد من البلد ن سه الذي مال فياه الخلي اة أو

الجواب  :أن اذا غيار مشاترة من أ ا الحا والعقاد ام وااالء عان امماة فاي

ا أقةار ا ،وعلى ةو ساحتها ،لاان جار العارف السياساي أن ياتم عقاد البيعاة فاي
البلد الذي مال فيه الخلي ة الساب  ،ومستند ذا العرف ه النص.

قا الماوردي ( :وليس لمن اان في بلد اإلمام على غير من أ ا الابالد فبا

مزية تقدم بهاا علياه ،وانماا صاار مان يحبار ببلاد اإلماام متولياوا لعقاد اإلماماة عرفاوا ه
(2

شرعاو لسب علمه بموته ،ومن من يصل للخالفة في امغلب موجود في بلد )
وبمر

(2

ذا قا أبو يعلى ال راء

).

).

و ااذا مبنااي عل ااى امص ا الااذي ا ااان فيااه لألمااة اإلس ااالمية علااى ةااو رقعته ااا

خلي ة واحد.
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المطلب الثاني
التفالل بين أهل الحل والعقد

أاااد علم ااا ء ال قااه السياس ااي اإلسااالمي عل ااى الشااروة والصا ا ال التااي يج ااب أن

يتحلااى بهااا ماان ياااون ماان أ ا الح ا والعقااد ،الااذين اام موبااع رقااة اممااة ،لمااا فااي
الواجب الذي يتولونه من أ مية ،لذلك ينب ي من المنظور اإلساالمي أن ي ارعاى وبدقاة

تاوفر تلاك الصا ال فاايهم ،واذا ماا ت اوتال أو تقاربال ماراتبهم فاي ذلاك فيجاب أن يقاادم
في ذ الهيئة من و امعلى في تلك الدرجال والمراتب.

وعلي ااه فاص ااة ات م واختي ااار م س اايدور ب ااين الص ااال وامص اال  ،والتق ااي وامتق ااى

والعالم وامعلم و اذا.

ولعا فااي ااذا ماان الخياار علااى اممااة ماااه تخ ااى رمااار ونتائجااه ،فهاام إذاو ص ا وة

اممة وخيرة رجالها.

(2

قا الباقالني

من أفاب أ

)

عان بيعاة أباي باار ( :وان العاقادين لاه اممار ياوم الساقي ة
(2

الح والعقد ممن يصل أيبوا إلماماة المسالمين)

)

و اذا يعناي أن

أ ا ا الح ا ا والعق ااد مت ا اااوتون ف ااي ص ا ا اتهم ،وأن م اان يتأ ا ا إلبا ارام عقا ااد البيع ااة ا اام

أفابلهم ،وفي ذا إشارة إلى أن علو الرتبة نا مةلوب.

والنااظر إلااى واقاع وحقيقااة الانظم الوبااعية ياار تبايناوا وتناقباوا فاي ااذ الجزئيااة

عمااا ااو مقاارر لهااا ماان الوجهااة اإلسااالمية ،فممرل اوا الشااعب الااذين ينتخبااون للمجااالس
البرلمانيااة التشاريعية فااي الاانظم الوبااعية ه ي ارعااى فاايهم تلااك الصا ال ،فهاام يختااارون

المنتخب.
بناء على ما ت رز العملية اهنتخابية ب و النظر عن دين وسلوك وعدالة
ط
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المطلب الثالث
طبيعة وشكل هيئة أهل الحل والعقد

لم يرد في تحديد شا

ذ الهيئة ،وعدد أفراد ا ،وةريقة انعقاد ا دلي خااص،

و ااو متااروك لمااا يحقا المصاالحة فااي ا ا ذلااك ،لااان ينب ااي أن يتخااذ بنظاار اهعتبااار

جملة من اممور منها :

الح والعقد .

-معرفة أ

أمااا ال قه اااء المجتهاادون ف ااال ص ااعوبة فااي مع اارفتهم ،إذ اهجتهاااد ااو درج ااة

علميا ااة ،ورتبا ااة عليا ااة ،لها ااا ب ا اوابة وشا ااروة ذار ا ااا علما اااء امصا ااو فا ااي با اااب
(62

اهجتهاااد

) ،ماان اسااتوفا ا اااان ماان أ لهااا ،فهاام معروفااون بااذلك وه يعينااون ماان
( 6

قب جهة معينة

).

وأم ااا غي اار م ف ااي بقي ااة التخصص ااال والوظ ااائف م اان العلم اااء والق ااادة ووج ااو

النا اااس ،فها اام يعرفا ااون با اادرجاتهم العلميا ااة ،وباهست ابا ااة واهشا ااتهار با ااين النا اااس

بعةائهم ،وص اتهم التي تت لهم من يختاروا اأعباء في يئة أ

الح والعقد،

وسا اواء اخت ااار م الخلي ااة ،أو أ ا ا اهجته اااد ،أو امم ااة بش ااا مباش اار ،فا ا ن الب اال
الح والعقد يتوقف على انةبا الشروة والص ال المعتبرة فيمن

باونهم من أ

ياااون ماان أ ا تلااك الهيئااة ،وعلااى قبااو أ ا اهجتهاااد واممااة لهاام .ه أن ياااون
اهختيا ااار مبني ا اوا علا ااى التشا ااهي ،أو المصا ااال الشخصا ااية ،أو الحزبيا ااة ،أو نتيجا ااة

الب وة اإلعالمية ،أو غير ذلك.

- 6أن ياون أ

الح والعقاد مان أ ا القادرة والشاواة الاذين تتحقا ببيعاتهم المنعاة،

والى ذا القو ذ ب القابي أبو بار وامام الحرمين واإلماام ال ازلاي واإلماام ابان
(63( ) 66

تيمية

).

- 3أن ياونوا من أ

الرتب العليا في الشروة المعتبرة فيهم اما سب .
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أن ياونوا واالء وممرلين عن جميع امماة ،ولايس عان توجهاال ،أو تجمعاال أوأحزاب بعينها.

-أن تمتلك ذ الهيئاة مان القاوة وامماناة ماا يت لهاا للقياام بواجباتهاا فاي اختياار اا

ما يحق مصال اممة ،وفاي مراقباة ومتابعاة أداء السالةة فاي تحاايم شاريعة اهلل،

ومحاس اابتها إن ااي قص اارل بواجباته ااا ،وعزله ااا إن ص اادر منه ااا م ااا يوجا اب ذل ااك

شا اارعوا ،ه أن تاا ااون خابا ااعة خانعا ااة لها ااا ،فا ااالقوة واممانا ااة رانا ااان شا ااهدل لهما ااا

النصوص باهعتبار.

اهما يـا أَب ِ
ـت
قا اهلل تعالى على لسان مان ساقى لهماا موساى َ  :قا َل ِ
ـت لِ ِح َـد ُ َ َ َ
ا ِاأل ِ
استَأ ِ
ين ،) 6 (وقا تعالى على لسان ملاك
ِج ِر َت ا ِل َق ِو ُّ
َم ُ
استَأ َ
ِج ِرُ لِ َّن َخ ِي َر َم ِن ِ
ِ
ين أ ِ
ين.) 6 (
َم ٌ
مصر ليوسف  :لَِّن َك ا ِل َي ِوَم لَ َد ِي َنا َم ِك ٌ
- 2أن ياااون م ا الح ا والعقااد يئااة عليااا تباام ال قهاااء المجتهاادين الااذين يناااة بهاام
واجااب إب ارام عقااد البيعااة بشااا نهااائي بعااد المشااورة ،واسااتنباة امحاااام فيمااا ااو

اررال والقاوانين التااي تصاادر عاان بقيااة
داخا دائارة اهجتهاااد ،ومسااتولية متابعااة القا ا
أ

الح والعقد فيما يتعل بتخصصاتهم ،للتأاد من عدم مصادمتها للنصاوص،

أو القواعااد العامااة ،مااع باامان تحقيقهااا للمصااال  ،وماان راام إقرار ااا أو رد ااا امااا

سيأتي إن شاء اهلل.

- 2أن ياون مرجع أ

الح والعقد في جميع أماور م شارع اهلل المتمرا باتاباه وسانة

نبيه  ،فهما مصادر التشاريع ،والسايادة ه تااون إه لهماا ،إذ الدولاة مان الوجهاة
(62

اإلسالمية ه ياون مصدر السيادة فيها إه للشرع

).

بااين أ ا الح ا والعقااد إلااى اتاااب اهلل وساانة نبيااه

رد اهخااتالف والتنااازع إن حااد
- 2د
 ،) 62(ومالم يوجد فيهما يصار إلى ما و أشبه بهما فيتخذ به(.) 62

 2ت-تاارك ت اصااي النظااام الااداخلي لهااذ الهيئااة إلااى الهيئااة العليااا م ا الح ا والعقااد
(المجتهدين) بما يحق المصلحة ،وال رو الذي مجله قامل ذ الهيئة.
فهذ إذاو بعو اممور التي ينب ي مراعاتها واهلل أعلم.
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المطلب األول

أهل الحل والعقد إي بابي اإلمامة واإلجماع

ماان خااال مااا سااب فااي تعريااف أ ا الح ا والعقااد ،والشااروة والصا ال المعتب ارة

فيهم ،تتب بعو معالم الواجبال التي ينب ي أن تنهو بها ذ الهيئة .وقبا البادء
ااذا المصااةل (أ ا الح ا والعقااد)

ه مااع ماادلو
بت اصااي الواجبااال هبااد أن نقااف أو و

عند إةالقه في االم العلماء ،إذ الواجبال تناة بالمدلو اما سيتب .

إن المتتبع لاالم العلماء يجد م قد تحدروا عن ذ الهيئة في موةنين :
(62

أحد ما :في باب اإلمامة في اتب ال قه وأصو الدين
(32

ورانيهما :في باب اإلجماع في علم أصو ال قه
( 3

ولذلك ير البعو

).

).

)أن لا ماوةن دهلتاه ،فهيئاة أ ا الحا والعقاد فاي بااب

اإلمامة ي من تتولى مستولية اختيار الخلي ة ،واتمام العقد له نيابة عان امماة فهاي

بهذا اهعتبار بمرابة ( يئة سياسية) ،وعليه ه يشترة عند م لمان يااون مان أ لهاا أن

يبلأ مرتبة اهجتهاد.
وأما يئة أ

الح والعقد في باب اإلجماع ،ف نما يراد بهاا المجتهادون حصا وار،

و ااي عنااد م بهااذا اهعتبااار بمرابااة (الهيئااة التش اريعية) ،فالبااد ماان بلااو رتبااة اهجتهاااد
لمن ياون من أ لها ،وعلياه فعناد اذا ال ريا لاا

مع إقرار م بأن المجتهد يمان أن ياون داخ

يتعد حدود الهيئة امولى (السياسية) .
() 36

وير آخرون

أن يئة أ

يئاة واجبهاا المختلاف عان اكخار،

ااتين الهيئتاين ،وأماا غيار المجتهاد فاال

الح والعقد في اال الموةنين يراد بهما ال قهااء

المجتهدون ،و ي بهذا اهعتبار ليسال وظي اة سياساية ،وانماا اي درجاة علمياة يتأ ا
لها من توفرل فيه شروة اهجتهاد ،ولهذ الهيئة اختصاصان بارزان:
أولهما :عقد البيعة لمن يختارونه خلي ة لألمة .

ورانيهما :اهجتهاد في امحاام واهرتقاء بها إلى درجة اإلجماع .
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والذي يبدو لنا ا واهلل أعلم ا أن يئة أ

باعتبار المنتسبين إليها.
فالشا ا امو

الح والعقد ينب ي أن يااون لهاا شاقان

اام ال قه اااء المجته اادون ال ااذين يمرل ااون الهيئ ااة العلي ااا م ا ا الحا ا

والعقد.

والش الراني م بقية أ

الح والعقد الذين بل وا الرتبة العليا في تخصصااتهم

فااي شااتى العلااوم والمعااارف والوظااائف (السياسااية واهقتصااادية والصااناعية والعسااارية

والقبائية وغير ا).

وفي حدود وبوابة معينة ياون لا قسم مساتوليته وواجباه ،وفاي أحياان أخار

تتوحد الواجبال ،واإلةار العام لهذ الواجبال يقتباي أن ثيساند للهيئاة العلياا مساتولية
البل بالق اررال وامحاام التي تصدر عن الهيئة العامة م الح والعقاد ،و اذا يعناي
على سبي المرا أن ياون القرار النهائي هختيار الحاام ،وعقد البيعة ،وابرامه بشا

نهائي للهيئة العليا ،بعد أخذ المشورة من بقية أ

الح والعقد.

و ناك إشارال يستأنس بها في ذا التقسيم منها:

أ -مااا ذااار الباااقالني عاان بيعااة أبااي بااار الصاادي  قااا ( :وان العاقاادين لااه امماار
يا ا ااوم السا ا ااقي ة ما ا اان أفاب ا ا ا أ ا ا ا الح ا ا ا والعقا ا ااد مما ا اان يصا ا اال أيب ا ا ااو إلماما ا ااة
(33

المسلمين)

).

فهااو ياار أن عقااد البيعااة إنمااا صاادر عاان قساام ماان أ ا الح ا والعقااد ،و اام

امفاب أصحاب الص ال العليا منهم ،ممن يصل ا واحد مانهم أن يااون او

الخلي ة.

ب -فااي اختيااار عماار باان الخةاااب  للسااتة أصااحاب الشااور ماان بااين أ ا الح ا

والعقاد للقيااام بواجااب اختيااار الخلي ااة بعااد  ،وابارام العقااد لااه ،إشااارة إلااى مااا قلنااا ،

فالستة ليسوا وحد م أ

الح والعقد ،بدلي استشارة عبد الرحمن بن عوف 

(ممر أصحاب الشور ) لبقية أ

( ) 3

الح والعقد خارج الستة أيبا

فما قام

بااه عبااد الاارحمن باان عااوف ااو استشااارة أ ا الح ا والعقااد جماايعهم ،لااان عقااد

البيعة وابرامه بشا نهائي اان من اختصاصه .
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( 3

واذلك يناة بالهيئة العلياا (المجتهادين) واجاب اساتنباة امحااام

) ،أو إقرار اا

إن صاادرل ماان أ ا اهختصاااص ماان بقيااة أ ا الح ا والعقااد امااا ساايأتي بب اوابةه
وشروةه.

وخالصة القو أن الهيئة العليا يمر من خاللها جميع ما يصدر عن أ ا الحا

والعقد واهلل أعلم.

المـطلب الثاني

واجبات أهل الحل والعقد

مما سب يتب أن م

بما يلي :

الح والعقد واجبال رئيسة ،وأساسية يماان أن تجما

أولا  :الختيار وابرام العقد .

إن أ م واجبال اذ الهيئاة اي باذ الجهاد ،واسات ار الوساع فاي عملياة اختياار

من يتولى رئاسة الدولة ،ممن تاوفرل فياه الشاروة المعتبارة لتاولي اذا المنصاب و ام

أمناء اممة في اذا ،وواالت اا فاي ممارساة حقهاا فاي اختياار مان يصال لقيادتهاا إلاى

ما فيه خير الدنيا واكخرة.

(32

قا اإلمام الماوردي( :تقليد الخلي ة نيابة عن المسلمين)

).

وقااا الااداتور ال اريس ( :فهااتهء اام الااذين يتاارك إلاايهم بال ع ا اهبااةالع بهااذ

المس ااتولية ،و اام ال ااذين يتول ااون أم اار اهختي ااار بع ااد البحا ا  ،ويوجب ااون(العق ااد) ،و اام

مسا ااتولون عا اان إتماما ااه وان ا اااذ  ،ولاا اانهم فا ااي مباش ا ارتهم لها ااذ المسا ااتولية ه ياونا ااون

متصرفين في ح من سهم ،ولان ي علاون ذلاك نياباة عان امماة الهاا فاي اساتعما ماا
(32

و ح أصلي لها ،فهم منتدبون منها ،أو م ممرلو ا)

).

ويااد لااذلك قااو عماار باان الخةاااب  مصااحاب الشااور السااتة ((أنااتم شااهود

اممة ،وأ

عليه))

(32

).

الشور  ،فمن ربيتم به فقاد رباوا باه ،ومان اجتمعاتم علياه فقاد اجتمعاوا

وعليه فال عبرة بالعقد إذا صدر من غير م ،وه اهختيار إذا وقع من سوا م.
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(32

قا ابن حجار الهيتماي
).

(2

عبرة بها)

)( :أماا مبايعاة غيار أ ا الحا والعقاد مان العاوام فاال

وقا محمد رشيد ربا( :بيعة الخالفة ه تااون صاحيحة إه إذا ااانوا ام الاذين

يختااارون الخلي ااة ويبايعونااه بربااا م ،و اام الااذين يساامون عنااد امماام امخاار بن اواب
).

(

اممة)

وال ااى ااذا الق ااو ذ ااب جم ااع م اان العلم اااء االب اادادي ،والقلقش ااندي ،والبه ااوتي
)

(6

وغير م

ومن المعاصرين الداتور عبد القادر عودة ،وسعيد حو

(3

).

وبهذا يتباين عظام اذا الواجاب ،وأ ميتاه باعتباار واجباوا عان جمياع امماة وآراار

تتعل بحابر ا ومستقبلها.
و

ات

(

والعقد

الح والعقد لمن يختارون؟

يشترة إجماع أ

العلماء على عدم اشتراة ذلك ،ب يا ي من تيسر حبور مان أ ا الحا
).

(

) ،ممن تتحق ببيعتهم القدرة والشواة

وه يعنااي ااذا أن رأي بقيااة أ ا الح ا والعقااد غياار معتباار ،لااان التوص ا إلااى
(2

معرفة رأي جميعهم على وجه الشمو واهستيعاب عسير ممتنع

).

قااا اإلمااام النااووي( :أمااا البيعااة فقااد ات ا العلماااء علااى أنااه ه يشااترة لصااحتها
الح والعقد ،وانما يشاترة مبايعاة مان تيسار اجتمااعهم

مبايعة ا الناس ،وه ا أ

(2

من العلماء والرتساء ووجو الناس)

).

واستدلوا لاذلك ببيعاة عمار  مباي باار  ،وبيعاة عباد الارحمن بان عاوف 

لعرمااان باان ع ااان  ،إذ لاام يشااترةوا فيهمااا إجماااع ماان فااي المدينااة ماان أ ا الح ا
(2

والعقد فبالو عن بقياة المادن
أو العق

(2

).

) ،رام اشاتراة اإلجمااع ه ياد علياه دليا مان السامع
(2

وعن ةبيعة وما ية البيعة قا ابن خلدون

) ( :ي العهاد علاى الةاعاة ،ااأن

المبايع يعا د أمير على أن يسلم له النظر في أمر ن ساه وأماور المسالمين ،ه ينازعاه
(

في شيء من ذلك ،ويةيعه فيما يال ه به من اممر على المنشة والمار )
ف ذا تمل البيعة من قب أ

).

الح والعقد صار العقد هزموا ،وأرر نافاذوا وصاار

على جميع الناس واجب المتابعة والةاعة.
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قااا اإلمااام القرةبااي( :إذا انعقاادل اإلمامااة  ...وجااب علااى الناااس اافااة مبايعتااه
(6

على السمع والةاعة ،واقامة اتاب اهلل وسنة رسوله )

).

وعقااد البيعااة ف ااي حقيقتااه عه ااد ماان قب ا الح اااام علااى تةبيا ا اإلسااالم ،ورعاي ااة

شتون اممة على أساسه ،يقابله عهد من قب اممة على ةاعاة اذا الحااام فاي غيار
(3

معصية ،وتن يذ أمر فيما ه يخالف اإلسالم

فه ااو عق ااد شا ارااة ب ااين الح اااام وامم ااة يتع اااونون اام و ااو عل ااى مص االحة ال اادين

(

والدنيا

).

).

ثاني ا :المتابعة والعزل:

و ااو الواجااب الراااني لهيئااة أ ا الح ا والعقااد ،إذ ااي مسااتولة عاان مراقبااة عم ا

الخلي ة أو رئايس الدولاة ،ومتابعاة أدائاه ،والتأااد مان انباباةه والت ازماه بماا تام التعاقاد

عليه ،و و الحام بشريعة اهلل المتمر ب قامة اتاب اهلل وسنة رسوله .
(

قا ابن حازم

)( :فا ن از [أي اإلماام] عان شايء منهماا [أي الاتااب والسانة]

من ااع م اان ذل ااك ،وأق اايم علي ااه الح ا داد والحا ا د  ،فا ا ن ل اام ي ااتمن أذا إه بخلع ااه خل ااع وول ااي
غير )(.) 2
وقا أبو يعلى ال راء( :ف ن حد
(2

وما نصب له أوجب ذلك خلعه)

).

ما يمنعه [أي اإلمام] من النظر فاي المصاال

وقااا إمااام الحاارمين فااي الساابب الااذي يجا داوز م ا الح ا والعقااد خلااع الخلي ااة:
(وا ا ا سا اابب يحتا اااج فا ااي إظها ااار خللا ااه إلا ااى نظا اار ،ف ا ا ن اقتبا ااى خلع ا اوا فها ااو إلا ااى
(2

الناظرين)

(2

) .وقا ( :ف ن قي فمن يخلعه؟ قلنا من إليه العقد)

).

فمتابعة رئيس الدولة وعزله إن صدر منه ماا يوجاب ذلاك شارعاو اي مان صاميم

واجبال أ ا الحا والعقاد ،إذ واجابهم ه يقتصار علاى اهختياار فحساب ،با هباد مان

المتابعااة للتأاااد ماان سااالمة اهختيااار بشااا مسااتمر ،و ااي إنمااا تقااوم بااذلك نيابااة عاان

اممة في ممارسة ذا الح .

(22

قا اميجي( :ولألمة خلع اإلمام بسبب يوجبه)
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وقااا محمااد رشاايد ربااا( :الحااام فااي اإلسااالم لألمااة ،وشاااله شااور  ،ورئيس ااه
( 2

اإلمام أو الخلي ة من ذ لشرعه ،واممة ي التي تملك نصبه وعزله)

).

إن واجب المتابعة والتسديد والتقويم للسلةة الحاامة من وجهة النظر اإلساالمية

ااو واج ااب اا ا مس االم ،لا اان وجوب ااه عل ااى يئ ااة أ ا ا الحا ا والعق ااد آا ااد وأل اازم ،فها ام

الم وبااون ماان اممااة ،والمتتمنااون ماان الحاااام ،فهااذا الواجااب ي ربااه اهلتازام بالاادين،
(26

والت ويو من اممة واهستئمان من الحاام

).

ولعا اسام يئااة أ ا الحا والعقاد يحما فاي رنايااا

اذا الواجااب واجاب المتابعااة

والعااز  ،إذ ه تعنااي المااة (الح ا ) فااي ماادلولها إه المتابعااة وح ا د عقااد البيعااة مااع ماان
بايعو إن صدر منه ما يوجب ذلك شرعاو .واهلل أعلم.
(23

ولساانا نااا بصاادد ذااار مااا يوجااب العااز واإلقالااة فلهااذ امسااباب مظانهااا

و ي خارجه عن موبوع البح  ،إنما مرادنا نا بيان ذا الح لهذ الهيئة.

)،

ثالثا :الشورى:

ومن واجباال أ ا الحا والعقاد إباافة لماا ساب ممارساة حا النصا والمشاورة

للخلي اة أو رئايس الدولاة ،فيماا يحقا مصاال امماة ويادفع عنهاا الم اساد والبارر ،إذ
الشور من أ م دعائم الحام في اإلساالم ،وه يظان مان أقصاى اذا امصا أن يادوم

ملاه ،أو يبقى سلةانه.

ولقد أخذ ذا امص ماانوا في النصاوص الشارعية ،والوقاائع العملياة فاي السايرة
النبوية ،ومواقف الخالفة الراشدة المهدية ،ومن ذلاك :قاو اهلل تعاالى لنبياه  :إَ ِب َمـا
ف َعـ ِن ُه ِم
َر ِح َم ٍة ِم َن اللَّ ِ لِ ِن َت لَ ُه ِم َولَ ِو ُك ِن َت إَاً ا َضلِياَ ا ِل َق ِل ِب َل ِنفَ ُّ
لوا ِم ِن َح ِولِ َ
ـاع ُ
ـك إَ ِ
شـ ِ
ــاوِرُه ِم ِإـــي ِاألَ ِمـ ِ
ــب
ــل َعلَـــل اللَّـــ ِ لِ َّن اللَّـــ َ ُي ِحـ ُّ
ــت إَتََوَّكـ ِ
اســـتَ ِغ ِف ِر لَ ُهـ ِــم َو َ
ــر إَـــِ َذا َع َزِمـ َ
َو ِ
ين.) 2 (
ا ِل ُمتََوِّكلِ َ
ين اســتَج ِ
ِ
ـورى َب ِي ـ َن ُه ِم
ـاموا َّ
الصــالةَ َوأ َِمـ ُـرُه ِم ُ
وقولااه تعااالىَ  :والَّــذ َ ِ َ ُ
شـ َ
ابوا لـ َـرِّب ِه ِم َوأَقَـ ُ
ون.) 2 (
َو ِم َّما َرَزِق َن ُ
اه ِم ُي ِن ِفقُ َ
وقد مر النبي  ذا اممر خير تمري حتى قا أبو ريرة (( :لم يان أحاد
(22

أارر مشورة مصحابه من رسو اهلل ))
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(22

اريارة منهااا استشاارته  مصااحابه فااي معرااة باادر
() 22

خارج المدينة في معراة أحد

وغير ا ارير.

(22

) ،وأساار باادر

) ،والخااروج

وأمااا حياااة الخل اااء ال ارشاادين فمليئااة بالوقااائع التااي تباارز ااذا الجانااب المباايء

قوم مسيرتهم ،وسدد خةواتهم في النواز والملمال التي تواجه امماة ،ولعا مان
الذي د
أبرز ا وأولها تشاور م في أمر الخالفة بعد وفاة النبي .) 22( 
ولذلك جاءل المال العلماء تتاد ذا الواجب المشترك بين الخلي ة وأ ا الحا

والعقد.

( 2

قا ابن خويز منداد

(26

)( :واجب على الوهة مشاورة العلماء)

العلماء اهت ا على عز الخلي ة لتراه الشور

(23

).

) .ونق بعو

وعن ةبيعة ما يشااور باه الخلي اة أو رئايس الدولاة أ ا الحا والعقاد قاا اإلماام

ابن تيمية( :ه غنى لولي اممر عن المشورة ف ن اهلل تعالى أمار بهاا نبياه  ... وقاد
قي ا إن اهلل أماار بهااا نبيااه لتااأليف قلااوب أصااحابه ،وليقتاادي بااه ماان بعااد  ،وليسااتخرج

مانهم الارأي فيمااا لام ينااز فيااه وحااي مان أماار الحااروب ،وامماور الجزئيااة ،وغياار ذلااك،
( 2

ف ير  أولى بالمشورة)

).

وقا ابن خويز منداد( :واجب على الوهة مشاورة العلماء فيما ه يعلمون وفيماا

أشا علايهم مان أماور الادين ،ووجاو الجايت فيماا يتعلا باالحرب ،ووجاو النااس فيماا
يتعل ا ا بالمصا ااال  ،ووجا ااو الاتا اااب والا ااوزراء والعما ااا فيما ااا يتعل ا ا بمصا ااال الا اابالد
( 2

وعمارتها)

).

ف وذا مجاهل الشور تاون فيما يسو فيه اهجتهاد ه فيما ورد فياه الانص قاا

الحافظ ابن حجر( :وقد اان الخلي ة امو  إذا ورد عليه أمار نظار فاي اتااب اهلل،
ف ن وجد فيه ما يقبي به قبى بيانهم ،وان علماه مان سانة رساو اهلل  قباى باه،
وان لاام يعلاام خاارج فسااأ المساالمين عاان الساانة ،فا ن أعيااا ذلااك دعااا رتوس المساالمين
(22

وعلماء م واستشار م)

).

(22

)( :واانل النازلة إذا نزلل بأمير المتمنين عمار بان الخةااب

(22

).

وقا ابن القيم

لاايس عنااد فيهااا نااص عاان اهلل وه عاان رسااوله جمااع لهااا أصااحاب رسااو اهلل  راام

جعلها شور بينهم)
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الح والعقد مشورتهم للخلي اة أو رئايس الدولاة صاار ل ازمااو علياه

امخذ بما واف الح منها.

قا اإلمام ابن تيمياة( :واذا استشاار م فا ن ب داين لاه بعباهم ماا يجاب اتباعاه مان
اتاب اهلل ،أو سنة رسوله  ،أو إجماع المسلمين ،فعليه اتباع ذلاك .وه ةاعاة محاد
آمنُـوا
ُّهـا الَّ ِـذ َ
في خالف ذلك ،وان اان عظيماو في الدين والدنيا .قا تعالىَ  :يـا أَي َ
ين َ
َطيعـوا اللَّ ـ َ وأ ِ
ِ
ـول َوأُولِــي ِاأل َِمـ ِـر ِم ـ ِن ُك ِم .) 22(وان اااان أم ا وار قااد تنااازع فيااه
َطي ُع ـوا َّ
سـ َ
الر ُ
َ
أ ُ

المسلمون فينب ي أن يساتخرج مان اا مانهم أرياه ووجاه أرياه ،فاأي اكراء أشابه باتااب
شـي ٍء َإــردُّو لَِلـل اللَّـ ِ
ِ
اهلل وسانة رساوله  عما بااه ،قاا تعاالىَ  :إـِ ِن تََن َ
ـاز ِعتُ ِم إــي َ ِ ُ ُ
ال.) 2 ()) 22(
س ُن تَأ ِِوي ا
َو َّ
ون ِباللَّ ِ َوا ِل َي ِوِم ِاْل ِخ ِر َذلِ َك َخ ِيٌر َوأ ِ
سو ِل لِ ِن ُك ِنتُ ِم تُ ِب ِم ُن َ
َح َ
الر ُ
وأخي ا اور هبااد ماان التأايااد نااا أن اممااور المقةااوع بأنهااا ح ا ليساال ماان مجاااهل
الشااور  ،احقااائ اإلسااالم الرابتااة مرا وجااوب الصااالة ،والجهاااد ،وحرمااة الزنااا والربااا
(26

والخمر ،وغير ا

).

فا ا ذلااك وأمرالااه لاايس م ا الشااور أو غياار م أدنااى ح ا فيااه ،إنمااا ااو ح ا

خالص هلل تعالى ،ه ياون للعباد فيه إه اإلذعان واهستسالم والتةبي .

رابعا :الجتهاد واستنباط األحكام :

اهجتهاااد فااي اصااةالح العلماااء يعنااي أن يبااذ المجتهااد جهااد  ،ويساات ر وسااعه
(23

من أجا الوصاو إلاى الحاام الشارعي
يرد فيه دلي قةعي.

) ،واهجتهااد إنماا يااون فاي اممار الاذي لام
( 2

قا اإلمام ال زالي( :والمجتطهط ثد فيه ا حام شارعي لايس فياه دليا قةعاي)
وسيأتي ت صي ذلك.
رم اهجتهاد ياون فرديوا وجماعيوا :

).

فأما ال ردي فهاو واجاب اا فقياه بلاأ رتباة اهجتهااد ،لاان تبقاى اجتهاداتاه ظنياة

ه تحم ص ة القةع.
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المعبا اار عن ااه عنا ااد أ ا ا امصا ااو باإلجم اااع ،ف ا ا ذا أجما ااع
وأم ااا الجما اااعي فه ااو
د
المجتهدون على حام وجب العم به ،وصاار قةعيااو ملزمااو تحارم مخال تاه(  ) 2بشارة
أن يقع من جميع المجتهدين.

() 22

وقااد سااب أن الم اراد بالمجتهاادين عنااد بعااو العلماااء اام أ ا الح ا والعقااد

فيااون اهجتهااد واهساتنباة إذاو ماان صاميم واجبااتهم ،ولهاذا ساامى بعاو العلمااء أ ا
(22

اهجتهاد)

الح والعقد با(أ

).

وم ااا يهمن ااا ن ااا اهجته اااد الجم اااعي ال ااذي يص اادر ع اان يئ ااة أ ا ا الحا ا والعق ااد

يعباار عنهااا فااي الاانظم الوبااعية بالهيئااة التشاريعية التااي تقااوم
بم هومهااا السياساي التااي د
بواجب سن القوانين.
واهجتهاااد السياس ااي ال ااذي نريااد

ن ااا يعن ااي ب ااذ الجهااد ال ا ااري ف ااي المعةي ااال

ب اارو تحقيا ا مص ااال العب اااد ،و ااذا اهجته اااد متعلا ا باهجته اااد ف ااي الاش ااف ع اان
(22

المصااال التااي رعا ااا الشاارع

) .والمجتهااد المقصااود نااا ااو ماان ملااك رالرااة أمااور:
(22

(معرفااة الش اريعة ،ومعرفااة الواقااع ،وتنزي ا أحااد ما علااى اكخاار)
اهجتهاد و من مستولية أ

الح والعقد.

ولذلك يجب أن ياون في اممة رجا أ

) ،و ااذا النااوع ماان

بصيرة ورأي في سياستها ومصاالحها

اهجتماعي ااة ،وق اادرة عل ااى اهس ااتنباة ي اارد إل اايهم أم اار امم اان والخ ااوف وس ااائر امم ااور
اهجتماعيااة والسياسااية ،و ااتهء الااذين يساامون فااي عاارف اإلسااالم أ ا الشااور وأ ا
(22

الح والعقد
منها:

).

لاان يجااب أن ي ارعااى فااي ااذا النااوع ماان اهجتهاااد باوابة معينااة وساامال عامااة

أن تصدر ذ امحااام عان المسالمين ،وساب أن اإلساالم شارة فايمن يااون مانأ ا الح ا والعقااد ،و ااذا البااابة يااذار تنبيه اوا وت ريق اوا عمااا ااي عليااه المجااالس
النيابية في النظم الوبعية التي ه تشترة لنوابها ذلك.

- 6أن تصدر عن المجتهدين من أ

الح والعقد ،أما غير المجتهادين مان العلمااء

فاي شااتى التخصصاال (اهجتماعيااة والسياسااية واهقتصاادية والعسااارية وغير ااا)،
واذا القادة ووجو الناس الذين م من أ
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تصاادر عاانهم ب اامن تخصصاااتهم ترف ااع إلااى أ ا ا اهجتهاااد للتأا ااد ماان تحقيقه ااا

للمصال  ،وعدم مصادمتها لنصوص الاتااب والسانة ،أو القواعاد العاماة ،وبا قرار
أ

اهجتهاد تأخذ ص ة اإللزام والشرعية.

وامتالك آلة اهجتهاد نا متحتم ،من فت

ذا البااب يعناي أن يتصادر لهاذا
( 2

الواجب من غير أ له ،مما يترتب عليه بياع مصال اممة

).

- 3أن ياوناوا فااي بحاارهم وأحاااامهم وقا ارراتهم مختااارين بعياادوا عاان أي با ة خااارجي
سلةوي أو شعبي أو دولي.

مااا رباال باانص قةعااي الدهلااة والربااول خااارج عاان مجااا بحاارهم ،وه اجتهاااد لهاامفيااه ،إذ ه اجتهاااد فااي معاارو الاانص ،وقااد رباال ذلااك عاان الخل اااء ال ارشاادين امااا
(26

سب  ،فمجا بحرهم إذاو يدور في فلك المحاور امربعة
أ .النص القةعي الدهلة ظني الربول.

):

ب .النص القةعي الربول ظني الدهلة.
ج .النص الظني الدهلة والربول.
د .ماه نص فيه وه إجماع.

أن ياا ااون نظا اار م وبحا اارهم فيما ااا لا ااه عالقا ااة بالمصا ااال العاما ااة لألما ااة فا ااي اافا ااة(23

المجاهل
فهااذ

).

ااي جملااة ماان الب اوابة العامااة التااي ينب ااي مراعاتهااا عنااد الحاادي

واجب اهجتهاد واستنباة امحاام م

بعد ا ما سب ينب ي أن أجم

الح والعقد.

الخالصة

ناا النتاائ التاي توصا لهاا البحا

بعاد ساتا

اهلل تعالى التوفي والسداد فيما جاء فيه ،والقبو والرشاد يوم نالقيه .و ذ النتائ

:
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النظااام السياسااي فااي اإلسااالم لااه قاادم السااب فااي ةاارح النظريااال والم ااا يم التاايعالج اال ت اص اايله ،وحولته ااا إل ااى واق ااع ح ااي ،تج اااوز ف ااي تةبيق ااه إش اااالية الزم ااان
والماااان ،بمااا يحم ا ماان قواعااد لهااا القاادرة علااى اسااتيعاب المسااتجدال ،واخااتالف
الظ ااروف ،وبم ااا يب اامن البق اااء داخا ا المنظوم ااة اإلس ااالمية ،وع اادم الحاج ااة إل ااى
استجداء النظم الوبعية التي يعرو ا النقص والخل .

 6ا-شا ااف اللرا ااام عا اان الم ا ازاعم التا ااي تها اادف إلا ااى الةعا اان بها ااذا النظا ااام خصوصا ا اوا

وباإلسا ااالم ،عموم ا ااو عا اان ةري ا ا اتهاما ااه بالبا ااعف ،وعا اادم القا اادرة علا ااى مواجها ااة
التحديال ،والمستجدال السياسية .

وغناااء اإلر السياسااي الااذي تراااه علماااء اإلسااالم ،و ااو لاررت ااه
- 3عم ا ورصااانة ط
يحتاااج إلااى جهااود ابي ارة إلخ اراج الارياار منااه إلااى النااور ،واإلفااادة منااه فااي معالجااة
ارير مما نعانيه اليوم .

-سلدة علماء ال قه السياسي اإلسالمي البوء على يئة أ

الح والعقد ،لماا لهاا

من أ مية ،ولما يناة بها من واجباال ،فهاي المساتولة عان اختياار مان يقاوم علاى
رأس السلةة خلي ة أو رئيساوا ،ومتابعاة أدائاه فاي ساوس النااس بمانه اهلل والحاام

بشاريعته ،وعزلااه إن صاادر منااه مااا يوجااب ذلااك شاارعاو ،و ااي فااي اا ذلااك تمااارس

ح اممة بالنيابة ،فأصحابها واالء وممرلون عن اممة.

ذ الهيئة لها شقان :امو يبم ال قهاء المجتهدين فقاة ،ويعاد اذا القسام اهيئاةعليا م

الح والعقاد ،والرااني بقياة أ ا الحا والعقاد مان العلمااء والقاادة ووجاو

الناس ممن توفرل فيه شروة وص ال أ

الح والعقد.

 2ي-ناااة بالهيئااة العليااا (المجتهاادين) واجااب إب ارام عقااد البيعااة ،بعااد مشااورة أ ا الح ا
والعقاد ،وااذا اسااتنباة امحااام ،واليهااا ترفاع القا اررال والقاوانين التاي تساان مان قبا

أ

اهختصاص من بقية أ

الحا والعقاد ،للتأااد مان تحقيقهاا للمصاال

وعادم

رد ا ااا.
مصا ااادمتها لنص ا ااوص الاتا اااب والس ا اانة ،أو القواعا ااد العام ا ااة ،إلقرار ا ااا أو د
فمسااتولية الهيئااة العليااا المصااادقة النهائيااة علااى مااا يصاادر عاان عمااوم يئااة أ ا
الح والعقد.
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- 2هبااد لماان ياااون ماان أ ا الح ا والعقااد أن تتااوفر فيااه جملااة ماان الص ا ال ااي:

اإلس ااالم ،والبل ااو والعقا ا  ،وال ااذاورة ،والحري ااة ،والعل اام ،والعدال ااة ،والحام ااة وحس اان

الرأي والتدبير ،والسابقة في التبحية والعم لهذا الدين ،والورع والتقو  ،واإلقاماة

بدار اإلسالم.

- 2لهيئااة أ ا الح ا والعقااد ساامال عامااة منهااا :أن ياااون أصااحابها ماان أ ا الشااواة

ومان أ ا الرتااب العليااا فاي الصا ال المعتبارة فاايهم ،وأن ياوناوا واااالء عاان جميااع
امماة ،أقويااء أمنااء ،ماارجعهم فاي اا أماور م شاارع اهلل ،والسايادة فاي الدولاة التااي

يمرلونها ه تاون إه للشرع.

- 2لهيئة أ

الح والعقد أربع واجباال عاماة اي :اهختياار وابارام العقاد ،والمتابعاة

والعز  ،والشور  ،واهجتهاد واستنباة امحاام.

وختاموا أسأ اهلل العظيم أن يساددني فاي القاو  ،وياوفقني فاي العما  ،ويجعا ماا

اتبته خالصاو لوجهه الاريم ،وأن ين عني به وين ع به يوم ه ين ع ما وه بناون إه مان
أتى اهلل بقلب سليم.

وصلل اهلل وسلم علل نبينا محمد وعلل آل وصحب أجمعين.

الهوامش
( ) ينظر :الروو امنف في ت سير السيرة النبوية هبن شام ،عبد الرحمن بان عباد
اهلل السهيلي (ل  2ا) ،عل عليه مجدي بن منصور ،دار الاتب العلمية ،بيارول،
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)؛ البداياة والنهايااة ،إسااماعي باان عمار باان ارياار (ل  22ا)،

ماتبة المعارف ،بيرول ،د .ل.)32 /2( ،

( )6ينظا ا اار :امحاا ا ااام السا ا االةانية والوهيا ا ااال الدينيا ا ااة ،علا ا ااي با ا اان محما ا ااد الما ا اااوردي
(ل2

ا) ،دار الاتب العلمية ،بيرول ،ة 2 ،

ا 22 -م ،ص ( ).

( )3اااون اهختيااار ااو الةريا الشاارعي ه يتعااارو مااع بعااو الصااور التااي أجاز ااا
العلماء لظروف خاصة و ي مختلف في جواز ا ،ويبقى اهختيار و ما ات

عليه.

( ) ينظر :غاية المرام في علم الاالم ،علي بان أباي علاي محماد اكمادي ل  23اا،
تحقي ا  :حساان محمااود عبااد اللةيااف ،المجلااس امعلااى للشااتون اإلسااالمية ،القااا رة،
 32اا ،ص()322؛ تمهيااد اموائ ا وتلخاايص الاادهئ  ،أبااو بااار محمااد باان الةيااب

الب اااقالني (ل 23ا ا) ،تحقيا ا  :عم اااد ال اادين أحم ااد حي اادر متسس ااة الات ااب الرقافي ااة،

بي اارول ،ة  ، 222 ،ص ( ) 3؛ المواقا ااف فا ااي علا اام الاا ااالم ،عبا ااد الا اادين عبا ااد
ال اارحمن ب اان أحم ااد اميج ااي (ل 2 2ا ا) ،تحقيا ا  :عب ااد ال اارحمن عميا ارة ،دار الجيا ا ،

بياارول ،ة  222 ،م ،ص( ) 2؛ اإلمامااة والتبصارة ماان الحيارة ،علااي باان الحسااين
المعااروف بااابن بابويااه القمااي (ل 362ا ا) ،تحقي ا  :الساايد محمااد ربااا ،متسس ااة آ

البيل إلحياء الت ار  ،ة 22 ،

ا 222 -م ص ( .) 22 ، 2

( ) ينظر :النظريال السياساية اإلساالمية ،د .محماد باياء الادين الاريس ،ماتباة دار
الت ار  ،القا رة ،ة ،2د .ل ،ص(.)666 -662

( )2ينظار :نظااام الحااام فااي الشاريعة والتاااري اإلسالمي،ظافرالقاساامي (ل 2
دار الن ائس ،بيرول ،ة،6

ا)،

ا 222 -م ( .)636،63 /

( )2ينظر :الةبقال الابار  ،محماد بان ساعد بان منياع الز اري ،دار صاادر بيارول،
د .ل.)32 /3( ،
( )2ينظاار :ت اااري امماام والمل ااوك ،محم ااد باان جري اار الةبااري ل 3 2ا اا ،دار الات ااب
العلمية ،بيرول ،ة 22 ،

ا.) 26/6( ،
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( )2و :أبو عباد اهلل أحماد بان محماد بان حنبا الشايباني إماام الحادي

وال قاه والاورع،

صاحب المذ ب الحنبلي ولد بب داد ورح إلى الاوفاة والبصارة ومااة والمديناة والايمن
وغير ا ،امتحن علاى القاو بخلا القارآن فصابر تاوفي سانة (

 6ا) .ينظار :المانه

امحمد في تراجم أصحاب اإلمام أحمد ،عبد الرحمن بن محمد المقدسي (ل 262ا)،
تحقيا  :عبااد القااادر ومحمااود امرنااتوة ،دار صااادر ،بياارول ،ودار البشااائر ،دمش ا ،
ة  222 ،م.)22/ ( ،
( ) 2العقياادة برواي ااة أب ااي با اار الخ ااال  ،أبااو عب ااد اهلل أحم ااد ب اان حنبا ا (ل

 6ا ا)،

تحقي ا ا ا  :عبا ا ااد العزيا ا ااز ع ازلا ا اادين السا ا اايروان ،دار قتيبا ا ااة ،دمش ا ا ا  ،ة 22 ،

ا ا اا،

ص( .) 6
(

) تق ااديم العلم اااء لالم ااة (الحا ا ) ف ااي مص ااةل (أ ا ا الحا ا والعق ااد) ااو امش ااهر

وامعاام ،واه فقااد ورد عاان بعبااهم تقااديم (العقااد) علااى (الح ا ) .ينظاار بعبااها فااي:
تذارة الح اظ ،محمد بن أحمد الذ بي (ل 2 2ا) ،دار إحياء التا ار

العرباي ،د .ل،

ص ( )؛ الديباج شرح صحي مسلم بن الحجاج ،عبد الرحمن بن أبي بار السيوةي
(ل

 2ا) ،متسسة الرسالة ،بيرول.)626/6( ،

( ) 6ينظاار :أصااو الاادين ،عبااد القااا ر باان ةااا ر الب اادادي (ل 62ا ا) ،مةبع ااة
الدولا ااة ،اسا ااةنبو  ،ة  362 ،ا اا ،ص()622؛ امحاا ااام السا االةانية ،الما اااوردي
ص()2؛ منهاج السنة النبوية ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ل 262ا) ،دار الاتاب
العلمي ااة ،بيا اارول ،د .ل/ ( ،
22

)؛ اإلسا ااالم ،س ااعيد حا ااو  ،دار عما ااار ،بيا اارول،

ا 222 -م ،ص (.)322( ،)322

( ) 3ااو :علااي باان محمااد باان حبيااب البصااري الشااافعي المعااروف بالماااوردي ،فقيااه
درس بالبصرة وب داد ،وولي القباء في بلادان اريارة،
أصولي م سر ،أديب ،سياسي ،د
تااوفي ساانة ( 2ا ا) .ينظاار :شااذرال الااذ ب فااي أخبااار ماان ذ ااب ،أحمااد باان العماااد
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اا،

ا ،تحقيا  :عباد القاادر امرناتوة ،دار ابان اريار ،ة 2 ،

( .)6 2/
(

) و :محمد بن الحسين بن محمد ال اراء الب ادادي الحنبلاي.محاد

م ساار ،ت ااولى القب اااء ،وت ااوفي بب ااداد س اانة (2

فقياه أصاولي

ا ا) .ينظ اار :ش ااذرال ال ااذ ب ،اب اان

العماد.)6 2 /3( ،
(

) ينظار :امحااام السالةانية ،المااوردي ،ص ()2؛ امحااام السالةانية ،أباو يعلاى

محمااد ال اراء (ل2

ا ا) ،وعل ا عليااه :محمااد حامااد ال قااي ،مةبعااة البااابي الحلبا اي

مصر ،ة 322 ،6ا ،ص (.) 2

( ) 2و :أباو المعاالي عباد الملاك بان أباي محماد عباد اهلل الجاويني ،ال قياه الشاافعي
خاارج إلااى ماااة فجاااور بهااا أربااع ساانين ولهااذا ساامي إمااام الحاارمين ،وتااولى التاادريس
بالنظامي ااة بب ااداد ،ت ااوفي س اانة ( 22ا ا) .ينظ اار :ش ااذرال ال ااذ ب ،اب اان العم اااد/ ( ،
.)332
( ) 2ينظ اار :غي ااا

امم اام ف ااي التي ااا

الظل اام ،إم ااام الح اارمين عب ااد المل ااك الج ااويني

(ل 22ا ا ا ا) ،تحقي ا ا ا  :د .مصا ا ااة ى حلما ا ااي ود .ف ا ا اتاد عبا ا ااد الما ا اانعم ،دار الا ا اادعوة،
اإلساندرية ،ة  ،ص(.) 2 - 2
( ) 2و :يحيى بن شرف بن مري النووي الدمشقي ال قياه الشاافعي المحاد
الل وي ولي مشيخة دار الحدي

الحاافظ

بعد أبي شامة .توفي سنة ( 222ا) .ينظار :شاذرال

الذ ب ،ابن العماد.)2 2 /2( ،
( ) 2نهايااة المحتاااج إلااى شاارح المنهاااج ،محمااد باان أحمااد الرملااي ،مةبعااة بااوه  ،د.
ل.)322 /2( ،
( )62و :محمد بن عبد الواحد بان عباد الحمياد السيواساي اهسااندري ،الحن اي ،بارع
في ال قه وامصو والنحو والتصريف والمعااني والبياان ،تاوفي سانة (  22ا) .ينظار:
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ب يااة الوع اااة ف ااي ةبقااال الل ااويين والنح اااة ،جااال ال اادين عب ااد الاارحمن ب اان أب ااي با اار
السا ا اايوةي ،دار ال اا ا اار ،بيا ا اارول ،ة 322 ،6ا ا ا ا 222 -م) 22 / ( ،؛ شا ا ااذرال
الذ ب ،ابن العماد.) 32 /2( ،
(  )6المسااامرة بشاارح المسااايرة ،الامااا باان شاريف (ل  22ا) ،مااع مااتن الامااا باان
الهمام وحاشية ابن قاسم ،مةبعة السعادة ،مصر ،ة 3 2 ،6ا ،ص( .) 2
( )66و :محمد بن أحمد بن عرفاة الدساوقي المصاري الماالاي أخاذ عان عادة شايو
ودرس فاي امز ار ،تاوفي سانة ( 632ا) .ينظار :مقدماة حاشاية السادوقي ،المقدمااة،

(  /ج).

( )63ينظر :حاشية الدساوقي علاى الشارح الابيار ،محماد بان عرفاة الدساوقي الماالاي
(ل 632ا) ،دار ال ار ،بيرول.)622 / ( ،

(  )6و :محمد بن علي بن محمد الشوااني الخوهني رام الصانعاني ،م سار محاد

أديب نحاوي ولاي القبااء ،تاوفي سانة ( 6 2ا) .ينظار :البادر الةاالع بمحاسان مان

بعااد الق اارن التاسااع ،محم ااد ب اان علااي الش ااوااني (ل 6 2ا ا) ،تحقي ا  :محم ااد حس اان

حال  ،دار ابن ارير ،بيرول ،ة 62 ،

(  )6نيا اموةاار ماان أحاديا

ا6222 -م ،ص (.)222

ساايد امخياار بشارح منتقااى امخباار ،محمااد بان علااي

الشوااني (ل 6 2ا) ،المةبعة المنيرية ،د .ل2 /2( ،

).

( )62ااو :العبا اااس با اان أحما ااد با اان إب ا ا ار يم الحس ااني اليمنا ااي ولا ااد فا ااي صا اانعاء سا اانة
(  32ا ا) و اااجر لةلااب العلاام ودرس امصااو وال ااروع .ينظاار ترجمتااه فااي :نز ااة
ال عان:
النظر في تراجم أعيان الايمن باالقرن ال ارباع عشار ،لمحماد بان محماد زباارة .نقا و

مقدمااة تتمااة الااروو النبااير ،العباااس باان أحمااد الصاانعاني ،دار الجي ا  ،بياارول ،د.

ل.)6 / ( ،

( )62التتمااة علااى الااروو النبااير ،العباااس باان أحمااد الصاانعاني ،ةبااع مااع الجاازء
الرابع للروو النبير ،ص (.) 2 - 2
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( )62و :محمد عبد بن حسن خير اهلل من آ الترامااني ،فقياه م سار ماتالم أدياب
سياسااي ،خ اري امز اار ،ن ااي إلااى دمش ا وسااافر إلااى باااريس ،تااولى القباااء وتااوفي

بمصاار ساانة ( 363ا ا) .ينظاار :معجاام المااتل ين ت اراجم مصاان ي الاتااب العربيااة ،دار
إحياء الت ار

العربي ،بيرول ،د .ل.)626 / 2( ،

( )62ينظاار :ت سااير المنااار ،محمااد رشاايد ربااا (ل

 3ا ا) ،خاارج أحاديرااه وشاارح

غريبه :إب ار يم شامس الادين ،دار الاتاب العلمياة ،بيارول ،ة 62 ،

( 2/

).

ا 222 -م،

( )32ااو :محمااد باان رشاايد باان علااي القلمااوني الب اادادي الحساايني ،محااد  ،م ساار،
ما ا ااتر  ،أديا ا ااب ،سياسا ا ااي ،ا ا اااجر إلا ا ااى مصا ا اار ونا ا اازع إلا ا ااى ما ا ااذ ب السا ا االف تا ا ااوفي

س اانة(

 3ا ا) .ينظ اار:امع ااالم ق اااموس تا اراجم مش ااهر الرج ااا والنس اااء م اان الع اارب

والمس ا ااتعربين وا لمستشا ا اارقين،خير الا ا اادين الزرالا ا ااي،دار العلا ا اام للماليين،بيا ا اارول،ة،2
622م.) 62 /2(،

(  )3ينظر :ت سير المنار ،محمد رشيد ربا6 / ( ،

،

.)6

( )36ااو ال ااداتور محم ااد بااياء ال اادين الا اريس المصااري امس ااتاذ بالالي ااال امز ري ااة
بمصر.

( )33ينظر :النظريال السياسية اإلسالمية ،د .محمد الريس ،ص(.)663

(  )3ا ا ا ا ااو :محما ا ا ا ااد يوسا ا ا ا ااف موسا ا ا ا ااى المصا ا ا ا ااري امز ري،نا ا ا ا ااا الا ا ا ا ااداتو ار ما ا ا ا اان
فرنسا ااا.ينظا اار:النهبا ااة اإلسا ااالمية فا ااي سا ااير أعالمها ااا المعاص ا ارين،د .محما ااد رجا ااب
البيومي،دار القلم والدار الشامية،ة 62 ،

ا 222 -م.) 32 /3( ،

ال عاان:
(  )3ينظاار :نظااام الحااام فااي اإلسااالم ،محمااد يوسااف موسااى ،ص (  )2نق ا و
نظام الحام في الشريعة،ظافرالقاسمي.)632 / ( ،

( )32امحاام السلةانية ،الماوردي ،ص(.)2

( )32ينظر :نظام الحام في الشريعة والتاري ،ظافرالقاسمي.)636 / ( ،
( )32سورة النساء ،اكية (.) 2
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( )32ااو :محمااد باان عبااد اهلل باان محمااد امندلسااي اهشاابيلي المااالاي المعااروف بااابن
العربي ،عالم الحدي

العلم ،توفي سنة (3

وال قه وامصو وامدب ولي قباء اشبيلية وزار اري اور من مادن

ا) .ينظر :الديباج المذ ب في معرفة أعيان المذ ب ،إب ار يم

بان أحمااد المعااروف باابن فرحااون (ل 222ا) ،تحقيا  :محمااد امحماادي ،دار التا ار ،

ة62 ،6

ا622 -م.) 22 /6( ،

( ) 2ينظاار :أحاااام الق ارآن ،محمااد باان عبااد اهلل المعااروف بااابن العربااي (ل3
تحقي  :د .عبد الر از المهادي ،دار الاتااب العرباي ،ة 6 ،

ا ا)،

ا622 -م/ ( ،

.) 22

( ) ااو :محم ااد ب اان أحم ااد ب اان أب ااي با اار ب اان طف ا ُارح امنص اااري الخزرج ااي الم ااالاي
المعروف بالقرةبي ،إمام م سر مت انن متبحار ،جماع باين العلام والصاالح ،تاوفي سانة
(  22ا) .ينظر :تاري اإلسالم ووفيال المشا ير وامعالم ،محمد بن أحمد الاذ بي
(ل 2 2ا ا ا) ،تحقيا ا ا  :د .عب ا ااد الس ا ااالم ت ا اادمري ،دار الات ا اااب العرب ا ااي 63
6223م ،حواد

ا ا ا-

ووفياال سانة (  22ا 222 -ا) ،ص( )2؛ الاديباج الماذ ب ،ابان

فرحون.)6 3 /6( ،

( ) 6ينظار :الجااامع محاااام القارآن والمبااين لمااا تباامنه مان الساانة وآي ال رقااان ،أبااو
عبد اهلل محمد بان أحماد القرةباي (ل  22ا) ،تحقيا  :د .عباد اهلل الترااي متسساة

الرسالة ،بيرول ،ة 62 ،

ا6222 -م.) 3 - 32 /2( ،

( ) 3او :محمااد بان الةااا ر بان عاشااور المااالاي التونساي ،فقيااه أدياب م ساار مااتر

خا اري جامع ااة الزيتونا ااة ،ت ااولى القبا اااء والت اادريس ،ت ااوفي سا اانة (  32ا ا) .ينظا اار:

النهبة اإلسالمية في سير أعالمها المعاصرين ،د .محمد البيومي.)622 / ( ،

(

) ينظر :التحرير والتنوير ،محمد الةا ر بن عاشور ،دار الجما يرية الليبياة ،د.

(

) ينظر :نظام الحام في الشريعة والتاري  ،ظافرالقاسمي.)63 / ( ،

ل.) 22 / ( ،

( ) 2سورة النساء ،اكية (.)23
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( ) 2ينظر :ت سير المنار ،محمد رشيد ربا/3( ،

)6 / ( ،

،

.)6

( ) 2ص ااحي البخ اااري ،ات اااب ال ااتن ،ب اااب اي ااف امم اار إذا ل اام تا اان جماع ااة ،رق اام
( .)222

( ) 2و أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقالني المصري الشافعي
أمياار المااتمنين فااي الحاادي

حااافظ عصاار شاااعر محااد

فقيااه تااوفي ساانة ( 2 6ا ا).

ينظا ا اار :شا ا ااذرال الا ا ااذ ب ،اب ا ا اان العما ا اااد)32 /2( ،؛ البا ا اادر الةا ا ااالع الش ا ا ااوااني،
ص(2

).

( ) 2ااو :أبااو جع اار محمااد باان جرياار الةبااري م ساار ،مقاارئ ،محااد  ،مااتر  ،فقيااه
أصااولي ،مجتهااد تااوفي ساانة ( 3 2ا ا) .ينظاار :سااير أعااالم الناابالء ،محمااد باان أحمااد

ال ا ااذ بي (ل 2 2ا ا ا) ،تحقيا ا ا  :ش ا ااعيب امرن ا ااتوة ،متسس ا ااة الرس ا ااالة ،بي ا اارول ،ة

23

(

ا 223 -م( ،

)62 /؛ شذرال الذ ب ،ابن العماد.) 3 / ( ،

) ف اات الب اااري بشا اارح ص ااحي البخا اااري ،أحم ااد با اان عل ااي با اان حج اار العسا ااقالني

(ل 2 6ا ا ا) ،تحقيا ا ا دار أبا ا ااي حي ا ااان ،الق ا ااا رة ،ة 2 ،
.)3

ا ا ا ا 222 -م/ 2( ،

( ) 6نظام الحام في الشريعة والتاري ،ظافرالقاسمي.)632 / ( ،

( ) 3ينظاار :الااروو امنااف فااي ت سااير الساايرة النبويااة هباان شااام ،السااهيلي/6( ،
.)622 -622

(
(

) ينظر قصة الشور في :تاري اممم والملوك ،الةبري.) 22 /6( ،
) ينظر :سير أعالم النبالء ،الذ بي.) 2 / ( ،

( ) 2مسند اإلمام أحمد ،الماتاب اإلساالمي ،بيارول،ة 322 ،6ا 222 -م/ ( ،
 ،) 62رقاام ( ) 2 2 ، 2 2 ، 2 26ماان حاادي

العرباااو باان سااارية؛ ساانن

أبااي داود ،اتاااب الساانة ،باااب فااي لاازوم الساانة ،رقاام () 222؛ ساانن الترمااذي ،اتاااب

العلا اام عا اان رسا ااو اهلل  ،با اااب ما ااا جا اااء فا ااي امخا ااذ بالسا اانة واجتنا اااب البا اادع ،رقا اام
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()6222؛ سنن ابان ماجاة ،اتااب اإليماان وفباائ الصاحابة والعلام ،بااب اتبااع سانة
الخل اء الراشدين المهديين ،رقم ( ) 3 ، 6والل ظ هبي داود.

( ) 2ينظر :نظام الحام في الشريعة والتاري  ،ظافر القاسمي.)662 / ( ،
( ) 2النظريال السياسية اإلسالمية ،د .محمد الريس ،ص( .)66
( ) 2سورة النساء ،اكية (

).

( )22سورة النساء ،اكية (.) 2

(  )2ينظر :التحرير والتنوير ،الةا ر بن عاشاور)22 / ( ،؛ ت ساير المناار محماد
رشيد ربا) 2 / ( ،؛ نظام الحام في الشريعة والتاري ،ظافرالقاسمي ( .)63 /

( )26غيا

اممم ،إمام الحرمين ،ص(.) 2 - 2

( )23مس ااند اإلم ااام أحم ااد2 / ( ،

2،

2،

اتاب الحدود ،باب في المجنون يسر  ،رقم ( 2

2،

،

)؛ س اانن أب ااي داود

)؛ سنن الترماذي ،اتااب الحادود،
)؛ س اانن اب اان ماج ااة ،ات اااب

ب اااب م ااا ج اااء ف اايمن ه يج ااب علي ااه الح ا داد ،رق اام (63
الةال  ،باب ةال المعتو  ،رقم ( .) 63والل ظ محمد.

(  )2و :أبو امعلى المودوي ولد في الهند ،وانتخب أو رئيس للجماعاة اإلساالمية
ف ااي ه ااور ،وعب ااو ف ااي لجن ااة إع ااداد خة ااة الحا اام اإلس ااالمي ف ااي بااس ااتان ع ااالم

وداعية ،توفي سنة ( 322ا) .ينظر :امعالم ،الزرالي.)23 / ( ،

(  )2ينظر :الشور بين النظرية والتةبي  ،قحةان الدوري ،ص (.)626
( )22ينظ اار :حاشا ااية ابا اان عابا اادين ،محما ااد أم ااين با اان عما اار (ل 6 6ا ا ا) ،مةبعا ااة
مصاة ى الحلباي ،مصار 322 ،اا)322 / ( ،؛ آراء ابان تيمياة فاي الحاام واإلدارة،
د .حما ااد آ فريا ااان ،دار املب ا اااب للنشا اار والتوزيا ااع ،ة 6 ،
.) 2 - 2

( )22غيا

اممم ،إمام الحرمين ،ص (.) 2

( )22المصدر ن سه.
( )22المصدر ن سه.
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( )22ينظر :تاري اممم والملوك ،الةبري.) 22 /6( ،
(  )2سورة النساء ،اكية ( .)3

( )26سورة البقرة ،اكية (.)662

( )23سورة الممتحنة ،اكية (.) 6

(  )2ينظر :الروو امنف ،السهيلي.)622 -622 ،62 /6( ،

(  )2ينظر للمزيد في اذ المساألة :حاام تاولي المارأة الوهياال العاماة واهشاتراك فاي
المجالس التشريعية نائبة وناخبة ،عبد الرحمن عبد الخال .

( )22ينظر :حاشية ابن عابدين6 / ( ،

).

( )22صا ااحي البخا اااري ،اتا اااب امحاا ااام ،با اااب السا اامع والةاعا ااة لإلما ااام ما ااالم تاا اان
معصية ،رقم (6

.)2

( )22صحي مسلم ،اتاب اإلمارة ،باب وجوب ةاعة اممراء ،رقم (.) 622

( )22ينظ اار :مقدم ااة اب اان خل اادون ،عب ااد ال اارحمن ب اان محم ااد المع ااروف ب ااابن خل اادون
(ل 222ا ا) ،تحقي ا  :عبااد اهلل دروياات ،دار يعاارب ،ة 6 ،
.)322

ا ا622 -م ( /

( )22ينظر :المواقف ،اميجي ،ص (.) 22
(  )2غيا

اممم ،إمام الحرمين ،ص (.) 2 - 2

( )26ينظار :امحااام السالةانية ،المااوردي ،ص ()2؛ امحااام السالةانية ،أباو يعلاى
ال راء ،ص() 2؛ حاشية الدسوقي.)622 / ( ،

( )23غيا

اممم ،إمام الحرمين ،ص (.) 2

(  )2ينظر:أصو الدين ،الب دادي ،ص ( .)62
(  )2ينظر :غيا
( )22ينظر :غيا

اممم ،إمام الحرمين ،ص (- 2
اممم ،إمام الحرمين ،ص (

622
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( )22ينظ ا اار :م ا ااآرر امناف ا ااة ف ا ااي مع ا ااالم الخالف ا ااة ،أحم ا ااد ب ا اان عب ا ااد اهلل القلقش ا ااندي
(ل 262ا ا) ،تحقي ا  :عبااد السااتار أحمااد ف اراج ،دار الاتااب ،بياارول ،ة  22 ،م،
( .) /
( )22ينظر :غيا اممم ،إمام الحرمين ،ص (.) 2
( )22المصدر ن سه ،ص (.) 2
( )22ينظار :امحااام السالةانية ،المااوردي ،ص ()2؛ امحااام السالةانية ،أباو يعلاى
ال راء ،ص () 2؛ حاشية الدسوقي ،ص (.) 2
(  )2ينظر :النظريال السياسية اإلسالمية ،د .محمد الريس ،ص ( .)66
الارمااة
ا
( )26ينظاار :نهايااة المحتاااج إلااى شاارح المنهاااج ،الرملااي)322 /2( ،؛ إالي ا
في بيان مقاصد اإلمامة ،محمد صدي بهادر ،مةبعة الصاديقي ،بهوباا  62 ،اا،
ص ( )2؛ المسامرة ،بشرح المسايرة ،الاما بن شريف ،ص( .) 2
( )23ااو :محم ااد ب اان محم ااد ب اان أحم ااد ال ازل ااي الش ااافعي أب ااو حام ااد ،م ااتالم ،فقي ااه،
أص ااولي ص ااوفي ،أخ ااذ ع اان إم ااام الح اارمين ،م اان اب ااار فقه اااء الش ااافعية ،ت ااوفي س اانة

(  2ا) .ينظر :شذرال الذ ب ،ابن العماد.) 2 /2( ،

(  )2ينظر :المستص ى من علم أصو ال قه ،محمد بن محمد ال ازلاي (ل  2ا)،
المةبعة امميرية ،القا رة 32 ،ا ،ص ( .) 6

(  )2و :محمد بن أحمد بان أباي باار السرخساي الحن اي ماتالم ،فقياه ،أصاولي مان
ةبقة المجتهدين توفي سنة ( 22ا) .ينظار :الجاوا ر المبايئة فاي ةبقاال الحن ياة،
عباد القاادر محماد القرشااي (ل  22ا) ،تحقيا  :عباد ال تاااح الحلاو ،متسساة الرسااالة،

بيرول ،ة3 ،3

ا 223 -م.)22 /3( ،

( )22ينظر :أصو السرخسي ،محمد بان أحماد السرخساي (ل 22ا) ،تحقيا  :أباو
الوفا امف اني ،دار المعرفة ،بيرول ،د .ل.)3 2 / ( ،

( )22امحاام السلةانية ،الماوردي ،ص (.) 2
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( )22ينظار :امحااام السالةانية ،المااوردي ،ص ()2؛ امحااام السالةانية ،أباو يعلاى
ال ا ا اراء ،ص () 2؛ نهاي ا ااة المحت ا اااج ،الرمل ا ااي)322 /2( ،؛ حاش ا ااية الدس ا ااوقي/ ( ،

.)622

( )22سورة البقرة ،اكية ( .) 6
( ) 22و :أبو بار أحماد بان علاي الارازي الحن اي شاي الحن ياة بب اداد ،انتهال إلياه
رياسااة المااذ ب ،عاارو عليااه القباااء فااامتنع ،تااوفي ساانة ( 322ا ا) .ينظاار :شااذرال
الذ ب ،ابن العماد.)322 / ( ،
(  ) 2أحاااام الق ارآن ،أحمااد باان علااي الجصاااص (ل 322ا ا) ،باابةه :عبااد السااالم
محمد ،دار الاتب العلمية ،ة6 ،6

ا6223 -م.)22 / ( ،

( ) 26ينظر :امحاام السلةانية ،الماوردي ،ص ()2؛ امحاام السلةانية ،أبو يعلى
ال ا اراء ،ص () 2؛ حاشا ااية الدسا ااوقي)622 / ( ،؛ إالي ا ا الا ارما ااة ،محما ااد صا اادي

بهااادر ،ص ( )2؛ التتمااة علااى الااروو النبااير ،العباااس باان أحمااد الصاانعاني ،ص

(.) 2 - 2

( ) 23سورة النساء ،اهية ( .)2

(  ) 2سورة الحديد ،اكية (.) 2

(  ) 2سورة التوبة ،اكية (.) 2
( ) 22صااحي مساالم ،اتاااب فبااائ الصااحابة ،باااب ماان فبااائ أ ا باادر وقصااة
حاةب  ....رقم ( .)6 2
( ) 22صااحي مساالم ،اتاااب فبااائ الصااحابة ،باااب ماان فبااائ أصااحاب الشااجرة
أ بيعة الربوان ،رقم (.)6 22
( ) 22ينظر :حا م اإلسالم في الديمقراةية والتعددية الحزبية ،عبد المنعم مصاة ى،
المراز الدولي للدراسال اإلسالمية ،لندن ،ة 62 ،6ا6222 -م ،ص (.)6 2
( ) 22ينظر :تاري اممم والملوك ،الةبري.) 22 /6( ،
622
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) ينظر :أصو الدين ،الب دادي ،ص ( )62؛ ت سير القرآن العظيم إسماعي

باان عماار باان ارياار (ل  22ا ا) ،باابةه :حسااين إبا ار يم ز اران ،دار ال ااار ،بياارول،
2

ا ا 222 -م2 / ( ،

)؛ التتم ااة عل ااى ال ااروو النب ااير عب اااس ب اان أحم ااد

الصنعاني ،ص ( )2؛ ني اموةار ،الشوااني2 /2( ،
(

).

) و :محمد بن أحمد بن عرمان بن قايماز المعاروف بالاذ بي ،حاافظ ومحاد

عصر  ،متر  ،شي الجرح والتعدي  ،توفي في دمش سانة ( 2 2ا) .ينظار :ةبقاال
الشاافعية الابار  ،عبااد الو ااب بان علااي الساباي (ل  22ا) تحقيا  :مصاة ى عبااد
القادر ،دار الاتب العلمية ،بيرول ،ة 62 ،

ا 222 -م.)2 / (،

(6

) سير أعالم النبالء ،الذ بي.) 2 / ( ،

(3

) ذ ااب إل ااى اش ااتراة ذل ااك م اان المعاصا ارين الم ااودودي ود .محم ااد محم ااد عب ااد

الحي .ينظر :الشور باين النظرياة والتةبيا  ،قحةاان الادوري ،ص ( )626الشاور
من أقو دعائم الحام فاي اإلساالم ،د .محماد محماد عباد الحاي ،دار البشاير ،ةنةاا،
د .ل ،ص (.)22
).

(

) سورة آ عمران ،اكية (2

(

) ينظر :الشور من أقو دعائم الحام ،د .محمد عبد الحي ،ص (.)22

(2

) امحاام السلةانية ،الماوردي ،ص(.)2

(2

) ينظر :امحاام السلةانية ،أبو يعلى ال راء ،ص(.) 2

(2

) ااو :محمااد باان الةيااب باان محمااد البصااري راام الب اادادي المااالاي المعااروف

بالقابااي أبااي بااار الباااقالني ،مااتالم علااى مااذ ب امشااعري ،تااوفي ساانة ( 23ا ا).

ينظر :شذرال الذ ب ،ابن العماد.)62 / ( ،

(2

) تمهيد اموائ وتلخيص الدهئ  ،الباقالني ،ص (.) 22
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( ) 62ينظاار :المستصا ى ،ال ازلااي)322 -326 /6( ،؛ البحاار المحااية فااي أصااو
ال قه ،محمد بن بهادر الزراشي (ل  22ا) ،تحقيا مجموعاة علمااء ،و ازرة اموقااف
والشتون اإلسالمية ،الاويل ،ة 2 ،

ا 222 -م.)622 - 22 /2( ،

(  ) 6والى ذا القو ذ ب د .البوةي في رسالة نقلهاا عنهظافرالقاسامي فاي اتاباه:
نظام الحام في الشريعة والتاري .)632 / ( ،
( ) 66ااو :أحمااد باان عبااد الحلاايم باان عبااد السااالم باان تيميااة تقااي الاادين أبااو العباااس
الحنبلي المجتهد شي اإلسالم في عصر م سار محاد

فقياه مجا اد تاوفي فاي ساجنه

ساانة ( 262ا ا) .ينظاار :الجااامع لساايرة شااي اإلسااالم اباان تيميااة خااال ساابعة قاارون،

جمااع :محمااد عزيااز وعلااي العم اران ،إش اراف :بااار عبااد اهلل أبااو زيااد ،دار عااالم ال وائااد
للنشر والتوزيع ،ة66 ،6

( ) 63ينظ اار :غي ااا

ا.

امم اام ،إم ااام الح اارمين ،ص () 6 ،22؛ فب ااائ الباةني ااة،

محم ااد ب اان محم ااد ال ازل ااي (ل  2ا ا) ،تحقيا ا  :عب ااد ال اارحمن الب اادوي ،متسس ااة دار
الاتااب الرقافيااة ،بياارول ،د .ل ،ص() 22؛ منهاااج الساانة النبويااة ،اباان تيميااة/ ( ،

6

).

(  ) 6سورة القصص ،اكية (.)62
(  ) 6سورة يوسف ،اكية (

).

( ) 62ينظاار :نظااام الحااام فااي اإلسااالم ،د .محمااد يوسااف موسااى ،ص ()23 -26

الشا ااور با ااين امصا ااالة والمعاص ا ارة ،ع ازلا اادين التميما ااي ،دار البشا ااير ،عما ااان ،ة ،
2

ا 22 -م ،ص (.) 2

( ) 62ينظر :التحرير والتنوير ،الةا ر بن عاشور.)22 / ( ،

( ) 62ينظاار فااي ااذا المعنااى :السياسااة الشاارعية ،أحمااد باان عبااد الحلاايم باان تيميااة
(ل 262ا) ،دار المعرفة ،بيرول ،ص(.)6 3
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ال :حاشا ااية الدسا ااوقي)622 / ( ،؛ نهايا ااة المحتا اااج ،الرملا ااي/2( ،
( ) 62ينظا اار ما اار و
)322؛ اشاااف القناااع عاان مااتن اإلقناااع ،منصااور باان يااونس البهااوتي (ل

 2ا ا)،

مةبعااة أنصااار الساانة المحمديااة ،مصاار 322 ،اا) 62/2( ،؛ اإلبانااة عاان أصااو

الديان ااة ،أب ااو الحس اان عل ااي با ان إس ااماعي امش ااعري (ل 332ا ا) ،تحقيا ا  :د .فوقي ااة

حسا ااين ،دار امنصا ااار ،القا ااا رة ،ة  322 ،ا ا اا ،ص (

الاالم ،اميجي ،ص (.) 22

)6؛ المواقا ااف فا ااي عل ا اام

ال :البر ااان فااي أصااو ال قااه ،أبااو المعااالي عبااد الملااك باان عبااد اهلل
( ) 32ينظاار ماار و
الجااويني ،تحقيا ا  :د .عب ااد الم اانعم ال ااديب ،دار الوف اااء ،مص اار ،ة 2 ،

) 26؛ المستص ا ى ،ال ازلااي ،ص(3

ا اا/6( ،

)؛ المحصااو فااي علاام امصااو  ،محمااد باان

عماار ال ارازي (ل 222ا ا) ،تحقيا  :د .ةااه العل اواني ،جامعااة اإلمااام محمااد باان سااعود،
الرياو ،ة 22 ،

ا.)6 / ( ،

(  ) 3ماانهم الااداتور الاريس والااداتور سااليمان الةماااوي .ينظاار :النظريااال السياسااية
اإلس ااالمية ،د .محم ااد الا اريس ،ص ( )66؛ الس االةال ال اارال

ف ااي الدس اااتير العربي ااة

المعاص ارة وف ااي ال ا اار السياس ااي اإلسااالمي ،د .س االيمان محم ااد الةم اااوي ،دار ال ا اار

العربي ،ة2 ،2

ا ،ص (.)322

( ) 36ماانهم الااداتور البااوةي نق ا ذلااك عنهظافرالقاساامي فااي اتابااه نظااام الحااام فااي
الشريعة والتاري .)632 -632 / ( ،

( ) 33تمهيد اموائ  ،الباقالني ،ص (.) 22

(  ) 3ينظر :سير أعالم النبالء ،الذ بي.) 2 / ( ،

(  ) 3الااذي يعباار عنااه فااي الاانظم الوبااعية بساان القاوانين مااع اخااتالف جااو ري بااين
اهرنين سيأتي في موةنه.

( ) 32امحاام السلةانية ،الماوردي ،ص (.)32

( ) 32النظريال السياسية اإلسالمية ،د .محمد الريس ،ص(.)666
623
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( ) 32التمهيااد والبيااان فااي مقت ا الشااهيد عرمااان ،محمااد باان يحيااى المااالقي امندلسااي
(ل  2ا) ،تحقي  :د .محمود يوسف ،الدوحة ،ة  2 ،ا ،ص (.)62
( ) 32و :أحمد بن محمد بن محمد بن حجر الهيتمي السعدي امنصااري الشاافعي
برع في الت سير وال قه والحدي وامصو والااالم .أذن لاه باإلفتااء قبا سان العشارين
)؛ البدر الةالع،
توفي سنة ( 223ا) .ينظر :شذرال الذ ب ،ابن العماد/ 2( ،
الشوااني ،ص(.) 2
( ) 2تح ة المحتاج بشارح المنهااج ،أحماد بان محماد المعاروف باابن حجار الهيتماي
(ل 223ا) ،دار صادر ،بيرول.)22 /2(،
) ت سير المنار ،محمد رشيد ربا.) /3( ،
(
( ) 6ينظا اار :أص ا ااو ال ا اادين ،الب ا اادادي ،ص ( )62؛ م ا ااآرر امناف ا ااة ،القلقش ا ااندي
( ) 6/؛ اش اااف القن اااع ،البه ااوتي) 62 /2( ،؛ البي ااان ف ااي م ااذ ب اإلم ااام الش ااافعي
ا ا) ،اعتن ااى بااه :قاس اام الن ااوري ،دار
يحيااى ب اان أبااي الخي اار العم ارن ااي اليمنااي (ل2
المنهاج ،د .ل.) 2 / 6( ،
( ) 3ينظار :اإلساالم وأوباااعنا السياساية ،د .عباد القااادر عاودة ،متسساة الرسااالة،
).
بيرول ،د .ل ،ص() 2؛ اإلسالم ،سعيد حو /6( ،
) ينظاار :المنه اااج ش اارح ص ااحي مس االم باان الحج اااج ،يحي ااى ب اان ش اارف الن ااووي
(
(ل 222ا ا) ،دار ال ا اار ،بي اارول ،ة 322 ،3ا اا)22 / 6( ،؛ المواق ااف اميج ااي،
ص () 22؛ أص ااو ال اادين ،الب اادادي ،ص ( )62؛ نهاي ااة المحت اااج الرمل ااي/2( ،
.) 62
).
) ينظر :منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية/ ( ،
(
( ) 2ينظر :تمهيد اموائ وتلخيص الدهئ  ،الباقالني ،ص (.) 22
( ) 2المنهاج شرح صحي مسلم بن الحجاج ،النووي.)22 / 6( ،
( ) 2ينظاار :غايااة الم ارام فااي علاام الاااالم ،اكماادي ،ص( )32؛ المواقااف ،اميجااي
ص (.) 2 - 22
( ) 2ينظا ا اار :تمهيا ا ااد اموائ ا ا ا  ،البا ا اااقالني ،ص() 22؛ المواقا ا ااف ،اميجا ا ااي ،ص
(.) 22
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( ) 2ااو :عب ااد ال اارحمن ب اان محم ااد ب اان محم ااد اهش اابيلي الم ااالاي المع ااروف ب ااابن
خلاادون ،ولااد بتااونس متقاادم فااي العلااوم العقليااة والنقليااة ،تااوفي ساانة ( 222ا ا) .ينظاار:
).
شذرال الذ ب ،ابن العماد/2( ،
) مقدمة ابن خلدون.)322 / ( ،
(
( ) 6الجامع محاام القرآن ،القرةبي.) 22 / ( ،
( ) 3ينظر:اإلسالم بين العلماء والح داام،عبد العزياز البدري،الماتباة العلمية،المديناة
المنورة 322،ا ،ص(.) 2
) ينظر :منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية2 / ( ،

(
(

).

) ااو :علااي باان أحمااد باان سااعيد باان حاازم اممااوي ال ارسااي امص ا امندلسااي

القرةبي الظا ري عالم بعلوم الحدي

شافعياو توفي سنة (2

وفقهاه مساتنبة مان الاتااب والسانة بعاد أن ااان

ا) .ينظر :شذرال الذ ب ،ابن العماد.)632 / ( ،

(2

) ال صا ا ف ااي الملا ا وام ا اواء والنحا ا  ،عل ااي ب اان أحم ااد المع ااروف ب ااابن ح اازم

(2

) امحاام السلةانية ،أبو يعلى ال راء ،ص (.) 2

الظا ري (ل2

(2

6

(2

) غي ا ااا

ا) ،دار المعرفة ،بيرول22 ،

ا 222 -م.) 26 / ( ،

امم ا اام ،إم ا ااام الح ا اارمين ،ةبع ا ااة دار الات ا ااب العلمي ا ااة ،بي ا اارول ،ة6

ا6223 -م ،ص (.)22

) المصدر ن سه ،ص ( .)26 -2

( ) 22المواقف ،اميجي ،ص ( .) 2

(  ) 2الا ااوحي المحما اادي ،محما ااد رش ا اايد ربا ااا (ل
بيرول ،ة 32 ،6ا ،ص(.)626

 3ا ا ا) ،الماتا ااب اإلس ا ااالمي

( ) 26ينظاار :الشااور فااي ظ ا نظااام الحااام اهسااالمي ،عبااد الاارحمن عبااد الخااال ،
ص (.)32

ال :امحاااام الساالةانية ،الماااوردي ،ص () 2؛ اإلرشاااد إلااى قواةااع
( ) 23ينظاار ماار و
امدلة في أصو اهعتقاد ،إمام الحرمين عبد الملك الجويني (ل 22ا) ،تحقي  :د.

محمد يوسف وعلي عبد المانعم ،ماتباة الخاانجي ،القاا رة ،ة66 ،3
62
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اممم ،إمام الحرمين ،ص ()26 -22؛ نهاية امقدام فاي

عل اام الا ااالم ،محم ااد ب اان أب ااي با اار الشهرس ااتاني (ل2

ا ا) ،تص ااحي  :ال اارد جي ااوم،

(ل  22ا) ،مصر ،ة  33 ،ا 2 3 -م ،ص (

).

ص( ) 22؛ ش اارح الس ااعد عل ااى العقائ ااد النسا ا ية ،س ااعد ال اادين ب اان مس ااعود الت ت ااازاني

(  ) 2سورة آ عمران ،اكية (2

).

(  ) 2سورة الشور  ،اكية (.)32
( ) 22س اانن الترم ااذي ،ات اااب الجه اااد ،ب اااب المش ااورة ،رق اام (

) 2؛ مص اانف عب ااد

الاار از  ،اتاااب الم ااازي ،باااب غاازوة الحديبيااة ،رقاام ()2262؛ ساانن البيهقااي الاباار
اتاب الجزية ،باب المهادنة على النظر للمسلمين ،رقم (.) 2 22
( ) 22ينظر :سيرة النبي  ،أباو محماد عباد الملاك بان شاام (ل 6 2ا) ،تحقيا :
محم ااد فتح ااي الس اايد ،دار الص ااحابة للتا ا ار  ،ةنة ااا ،ة 2 ،

ا ا 222 -م/6( ،

.)622
( ) 22ينظاار :الم هاام لمااا أشااا ماان تلخاايص صااحي مساالم ،أبااو العباااس أحمااد باان
عم ا اار القرةب ا ااي ل 2 2ا ا اا ،تحقيا ا ا مجموع ا ااة م ا اان العلم ا اااء ،دار اب ا اان اري ا اار ،ة6
62

ا 222 -م.) 22 /3( ،

( ) 22ينظا اار :اهات ا اااء بما ااا تبا اامنه ما اان م ا ااازي رسا ااو اهلل  والرالرا ااة الخل ا اااء،
سليمان بن موسى الاالعي (ل  23ا) ،تحقيا  :د .محماد اماا الادين ،عاالم الاتاب
بيرول ،ة 2 ،

ا 222 -م.)22 /6( ،

( ) 22ينظاار :الااروو امنااف ،السااهيلي/ ( ،

)؛ البدايااة والنهايااة ،اباان ارياار،

(.)32 /2
(  ) 2ااو :محمااد باان علااي باان إسااحا باان خااويز منااداد ويقااا خ اواز منااداد ال قيااه
المالاي البصري وقي محمد بن أحماد بان عباد اهلل بان خاواز مناداد ،وااان فاي أواخار
622
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المائة الرابعة .ينظر :لسان الميزان ،أحمد بن علي بن حجار العساقالني (ل 2 6ا)،
تحقي ا دار المعااارف النظاميااة ،الهنااد ،متسسااة امعلمااي للمةبوعااال بياارول ،ة،3

22

ا 222 -م.)62 / ( ،

( ) 26الجامع محاام القرآن ،القرةبي.)322 / ( ،
( ) 23المصدر ن سه.

(  ) 2السياسة الشرعية ،ابن تيمية ،ص (.)6 6

(  ) 2الجامع محاام القرآن ،القرةبي.)322 / ( ،
( ) 22فت الباري ،ابن حجر.) 2 / 2( ،
( ) 22او :محماد باان أباي بااار بان أياوب الزرعااي الدمشاقي الحنبلااي المعاروف بااابن
القيم الجوزية ،مجتهاد م سار أصاولي نحاوي تلمياذ شاي اإلساالم ابان تيمياة تاوفي سانة
(ل  2ا) .ينظر :البدر الةالع ،الشوااني ،ص ( .)22
( ) 22أعااالم المااوقعين عاان رب العااالمين ،محمااد باان أبااي بااار المعااروف بااابن القاايم
الجوزية (ل  2ا) ،تحقيا  :ةاه عباد الارتوف ساعد ،دار الجيا  ،بيارول  223م،
( .)2 /
( ) 22سورة النساء ،اكية (.) 2
( ) 22سورة النساء ،اكية (.) 2
(  ) 2السياسة الشرعية ،ابن تيمية ،ص (.)6 3
( ) 26ينظاار :الشااور فااي ظ ا نظااام الحااام اإلسااالمي ،عبااد الاارحمن عبااد الخااال
ص ( ).

( ) 23ينظر :المستص ى ،ال ازلاي)326 /6( ،؛ اإلحااام فاي أصاو امحااام ،علاي
ب اان محما ااد اكم اادي ،تحقي ا ا  :عب ااد الا اار از ع ي ااي ،دار الصا ااميعي واب اان حا اازم ،ة
6

ا6223 -م.) 22 / ( ،

(  ) 2المستص ى ،ال زالي.)322 /6( ،
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مجلة ديالى 0202 /

العدد الخامس واالربعون

(  ) 2ينظر :اهبهااج فاي شارح المنهااج ،علاي بان عباد الااافي الساباي (ل 2 2ا)

تحقيا ا ا  :د .أحم ا ااد الزم ا اازي ود .ن ا ااور ال ا اادين عب ا ااد الجب ا ااار ،دار البح ا ااو للد ارس ا ااال
ا622 -م.)6262 / ( ،

اإلسالمية ،دبي ،ة 6 ،

( ) 22ينظر :نظام الحام في الشريعة والتاري ،ظافرالقاسمي.)632 / ( ،
( ) 22ينظر :أصو الدين ،الب دادي ،ص (.)622

( ) 22ينظاار :م هااوم اهجتهاااد السياسااي وب اوابةه ،د .عااالء الاادين ال ازاااي ،بح ا
باامن تقرياار إرتيااادي (اسااتراتيجي) عاان مجلااة البيااان ،اإلصاادار الخااامس 62

اا،

ص(.) 2

( ) 22الةر الحامية في السياسة الشرعية ،محمد بن أبي بار بان أياوب المعاروف
بااابن القاايم الجوزيااة (ل
ص(.) 2

 2ا ا) ،تحقيا ا  :د .محمااد جمي ا  ،مةبعااة الماادني ،الق ااا رة

( ) 22ينظر :ت سير المنار ،محمد رشيد ربا/3( ،

)6/ ( ،

،

.)6

(  ) 2ينظر :م هوم اهجتهاد السياسي ،د .عالء الدين الزااي ،ص (.) 2

( ) 26ذ المحاور امربعة ي مجاهل اهجتهااد العاام (السياساي وغيار ) إذ ه فار

بااين اهجتهااادين ماان حي ا الشااروة المعتب ارة فااي المجتط فهااد والمجتطهطااد فيااه .وينظاار ااذ
المحاااور فااي :إتحاااف ذوي البصااائر بشاارح روبااة الناااظر ،د .عبااد الا اريم باان علااي
النملة ،دار العاصمة ،ة 2 ،

ا 222 -م.)32 -322 /2( ،

( ) 23ينظر :ت سير المنار ،محمد رشيد ربا2 / ( ،

.)66 ،

المصادر والمراجع

 اإلبانة عن أصو الديانة ،أبو الحسن علي بن إسماعي امشعري (ل 332ا)،تحقي  :د .فوقية حسين ،دار امنصار ،القا رة ،ة  322 ،ا.
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 - 6اهبهااج فااي شارح المنهاااج ،علااي بان عبااد الاااافي الساباي (ل 2 2ا) ،تحقيا :

د .أحمد الزمزي ود .نور الدين عبد الجباار ،دار البحاو للد ارساال اإلساالمية،

دبي ،ة 6 ،

ا622 -م.

 - 3إتحاف ذوي البصائر بشرح روبة الناظر ،د .عبد الاريم بان علاي النملاة دار
العاصمة ،ة 2 ،

ا 222 -م.

 امحاام السلةانية والوهيال الدينية ،علي بن محماد المااوردي (ل2ا 22 -م.

الاتب العلمية ،بيرول ،ة 2 ،

 -امحاااام الساالةانية ،أبااو يعلااى محمااد ال اراء (ل2

ا) دار

ا ا) ،صااححه وعل ا عليااه:

محمد حامد ال قي ،مةبعة البابي الحلبي ،مصر ،ة 322 ،6ا.

الجص اااص (ل 322ا ا) ،ب اابةه :عب ااد الس ااالم
 - 2أحا ااام القا ارآن ،أحم ااد ب اان عل ااي
د
محمد ،دار الاتب العلمية ،ة 6 ،6ا6223 -م.
 - 2أحاام القرآن ،محمد بن عبد اهلل المعروف بابن العربي (ل3
عبد الر از المهدي ،دار الاتاب العربي ،ة 6 ،

ا) تحقيا  :د.

ا622 -م.

 - 2اإلحا ااام ف ااي أص ااو امحا ااام ،عل ااي ب اان محم ااد اكم اادي ،تحقيا ا  :عب ااد ال اار از
ع ي ي ،دار الصميعي وابن حزم ،ة 6 ،

ا6223 -م.

 - 2آراء ابا اان تيميا ااة فا ااي الحاا اام واإلدارة ،د .حما ااد آ فريا ااان ،دار املبا اااب للنشا اار
والتوزيع ،ة 6 ،

2

ا6222 -م.

اإلرش اااد إل ااى قواة ااع امدل ااة ف ااي أص ااو اهعتق اااد ،إم ااام الح اارمين عب ااد المل ااكالجا ااويني (ل 22ا ا ا) ،تحقي ا ا  :د .محما ااد يوسا ااف وعلا ااي عبا ااد الما اانعم ،ماتبا ااة
الخانجي ،القا رة ،ة66 ،3

6

ا6226 -م.

اإلس ااالم ب ااين العلم اااء والح دا ااام ،عب ااد العزي ااز الب اادري ،الماتب ااة العلمي ااة ،المدين ااةالمنورة 322 ،ا.

اإلسالم وأوباعنا السياسية ،د .عبد القادر عودة ،متسسة الرسالة ،بيارول د.ل.

622
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-اإلسالم ،سعيد حو  ،دار عمار ،بيرول22 ،

ا 222 -م.

أ-صااو ال اادين ،عبااد الق ااا ر ب اان ةااا ر الب اادادي (ل 62ا ا) ،مةبع ااة الدول ااة،
اسةنبو  ،ة  362 ،ا.

أ-صااو السرخسااي ،محمااد باان أحمااد السرخسااي (ل 22ا ا) ،تحقي ا  :أبااو الوفااا
2

امف اني ،دار المعرفة ،بيرول ،د .ل.

أ-عااالم المااوقعين عاان رب العااالمين ،محمااد باان أبااي بااار المعااروف بااابن القاايم
الجوزي ااة (ل

 2ا ا) ،تحقيا ا  :ة ااه عبا ااد ال اارتوف س ااعد ،دار الجيا ا  ،بيا اارول

 223م.

2

-امع ا ااالم ق ا اااموس تا ا اراجم مش ا ااهر الرج ا ااا والنس ا اااء م ا اان الع ا اارب والمس ا ااتعربين

2

-اهات اااء بم ااا تب اامنه م اان م ااازي رس ااو اهلل  والرالر ااة الخل اااء ،س االيمان ب اان

2

622م.

والمستشرقين ،خير الدين الزرالي ،دار العلم للماليين ،بيرول ،ة2

موسا ااى الاالعا ااي (ل  23ا ا ا) ،تحقي ا ا  :د .محما ااد اما ااا الا اادين ،عا ااالم الاتا ااب

بيرول ،ة 2 ،

ا 222 -م.

إالي الارامة في بيان مقاصد اإلمامة ،محمد صدي بهادر ،مةبعة الصاديقي،بهوبا  62 ،ا.

- 62اإلمامااة والتبص ارة ماان الحي ارة ،علااي باان الحسااين المعااروف بااابن بابويااه القمااي
(ل 362ا) ،تحقي  :السيد محمد ربا ،متسسة آ البيل إلحياء الت ار
22

ة ،

ا 222 -م.

- 6البحر المحية في أصو ال قه ،محمد بن بهاادر الزراشاي (ل  22ا) تحقيا
مجموعااة علماااء ،و ازرة اموقاااف والشااتون اإلسااالمية ،الاوياال ،ة

 222م.

2

ا ا-

- 66البداي ااة والنهاي ااة ،إس ااماعي ب اان عم اار ب اان اري اار (ل  22ا ا) ،ماتب ااة المع ااارف
بيرول ،د .ل.
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- 63البا اادر الةا ااالع بمحاسا اان ما اان بعا ااد القا اارن التاسا ااع ،محما ااد با اان علا ااي الشا ااوااني
(ل 6 2ا ا ا) ،تحقي ا ا  :محما ااد حس ا اان حا ااال  ،دار ابا اان اريا اار ،بي ا اارول ،ة
62

ا6222 -م.

- 6البر ان في أصو ال قه ،أبو المعالي عباد الملاك بان عباد اهلل الجاويني ،تحقيا :
د .عبد المنعم الديب ،دار الوفاء ،مصر ،ة 2 ،

ا.

 6ب -ية الوعاة في ةبقال الل ويين والنحاة ،جال الادين عباد الارحمن بان أباي باار
السيوةي (ل

 2ا) ،دار ال ار ،بيرول ،ة 322 ،6ا 222 -م.

- 62البي ااان فا ااي م ا ا ذ ب اإلم ااام الشا ااافعي ،يحيا ااى با اان أب ااي الخيا اار العم ارنا ااي اليمنا ااي
(ل2

ا) ،اعتنى به :قاسم النوري ،دار المنهاج ،د .ل.

- 62تاري اإلسالم ووفيال المشا ير وامعالم ،محمد بن أحمد الذ بي (ل 2 2ا)،
تحقي  :د .عبد السالم تدمري ،دار الاتاب العربي 63

ا6223 -م.

- 62تتمة الروو النبير ،العباس بن أحمد الصنعاني ،مةبوع مع الجزء الرابع مان
الروو النبير ،دار الجي  ،بيرول ،د .ل.

- 62التحرير والتنوير ،محمد الةا ر بن عاشور ،دار الجما يرية الليبية ،د .ل.

- 32تح ااة المحتاااج بشاارح المنهاااج ،أحمااد باان محمااد المعااروف بااابن حجاار الهيتمااي
(ل 223ا) ،دار صادر ،بيرول ،د .ل.

- 3تذارة الح ااظ ،محماد بان أحماد الاذ بي (ل 2 2ا) ،دار إحيااء التا ار
د .ل.

 36ت -سير القرآن العظيم المسامى ت ساير المناار ،محماد رشايد رباا (ل

العرباي،
 3ا)،

خارج أحاديرااه وشارح غريبااه :إبا ار يم شامس الاادين ،دار الاتاب العلميااة ،بياارول،

ة 62 ،

ا 222 -م.

 33ت -سير القرآن العظيم ،إسماعي بن عمر بن اريار (ل  22ا) ،بابةه :حساين
إب ار يم ز ران ،دار ال ار ،بيرول2 ،

62

ا 222 -م.
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- 3تمهي ا ااد اموائا ا ا وتلخ ا اايص ال ا اادهئ  ،أب ا ااو با ا اار محم ا ااد ب ا اان الةي ا ااب الب ا اااقالني
(ل 23ا) ،تحقي  :عماد الدين أحمد حيادر ،متسساة الاتاب الرقافياة بيارول،
ة  222 ،م.

- 3التمهيااد والبي ااان فااي مقتا ا الش اهيد عرم ااان ،محمااد ب اان يحيااى الم ااالقي امندلس ااي
(ل

 2ا) ،تحقي  :د .محمود يوسف ،الدوحة ،ة 2 ،

ا.

- 32جاامع الترماذي ،محماد بان عيساى الترماذي (ل  622ا) ،بيال امفااار الدولياة،
ا 222 -م.

الرياو2 ،

- 32الجامع محااام القارآن والمباين لماا تبامنه مان السانة وآي ال رقاان ،أباو عباد اهلل

محمااد باان أحمااد القرةبااي (ل  22ا ا) ،تحقي ا  :د .عبااد اهلل التراااي متسسااة

الرسالة ،بيرول ،ة 62 ،

ا6222 -م.

- 32الجااامع لساايرة شااي اإلسااالم اباان تيميااة خااال ساابعة قاارون ،جمااع :محمااد عزيااز
وعلي العمران ،إشراف :بار عبد اهلل أبو زيد ،دار عاالم ال وائاد للنشار والتوزياع،

ة66 ،6

ا.

 32ا-لجاوا ر المبايئة فاي ةبقاال الحن ياة ،عباد القاادر محماد القرشاي (ل  22ا)،
2

تحقي  :عبد ال تاح الحلو ،متسسة الرسالة ،بيرول ،ة3 3

ا 223 -م.

حاش ااية اب اان عاب اادين ،محم ااد أم ااين ب اان عم اار (ل 6 6ا ا) ،مةبع ااة مص ااة ىالحلبي ،مصر 322 ،ا.

حاشا ااية الدسا ااوقي علا ااى الشا اارح الابيا اار ،محما ااد با اان عرفا ااة الدسا ااوقي الما ااالاي(ل 632ا) ،دار ال ار ،بيرول.

6

-حام اإلساالم فاي الديمقراةياة والتعددياة الحزبياة ،عباد المانعم مصاة ى ،المرااز

3

-حاا اام تا ااولي الم ا ارأة الوهيا ااال العاما ااة واهشا ااتراك فا ااي المجا ااالس التش ا اريعية نائبا ااة

الدولي للدراسال اإلسالمية ،لندن ،ة62 ،6

وناخبة ،عبد الرحمن عبد الخال .
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ا-لااديباج المااذ ب فااي معرفااة أعيااان المااذ ب ،إب ا ار يم باان أحمااد المعااروف بااابن
فرح ااون (ل 222ا ا) ،تحقيا ا  :محم ااد امحم اادي ،دار التا ا ار  ،ة62 6
622م.

ا ا-

ا-لااديباج شاارح صااحي مساالم باان الحجاااج ،عبااد الاارحمن باان أبااي بااار الساايوةي
2

(ل

 2ا) ،متسسة الرسالة ،بيرول.

ا-لاروو امنا ف فاي ت سااير السايرة النبوياة هبان شااام ،عباد الارحمن بان عبااد اهلل
السا ااهيلي (ل  2ا ا ا) ،عل ا ا عليا ااه مجا اادي با اان منصا ااور ،دار الاتا ااب العلميا ااة

بيرول ،ة  ،د .ل.

في الدساتير العربية المعاصرة وفي ال ار السياسي اإلسالمي،

2

-السلةال الرال

2

-سنن ابن ماجة ،محمد بان يزياد ابان ماجاة القزويناي (ل  623ا) ،بيال امفااار

2

-س اانن أب ااي داود ،س االيمان ب اان امش ااع

السجس ااتاني (ل  62ا ا) ،بي اال امفا ااار

2

-سانن البيهقااي الاباار  ،أحمااد باان الحسااين بان علااي البيهقااي ،تحقيا  :محمااد عبااد

د .سليمان محمد الةماوي ،دار ال ار العربي ،ة2 ،2
الدولية ،الرياو2 ،

ا 222 -م.

الدولية ،الرياو2 ،

ا 222 -م.

القادر عةا ،ماتبة دار الباز ،ماة المارمة،

ا.

ا 22 -م.

السياسااة الش اارعية ،أحمااد ب اان عبااد الحل اايم باان تيمي ااة (ل 262ا ا) ،دار المعرف ااةبيرول.

6

-س ااير أع ااالم الن اابالء ،محم ااد با اان أحم ااد ال ااذ بي (ل 2 2ا ا) ،تحقيا ا  :شا ااعيب

3

-ساايرة النبااي  ،أبااو محمااد عبااد الملااك باان شااام (ل 6 2ا ا) ،تحقي ا  :محمااد

ا 223 -م.

امرنتوة ،متسسة الرسالة ،بيرول ،ة 23 ،

فتحي السيد ،دار الصحابة للت ار  ،ةنةا ،ة 2 ،

ا 222 -م.

شااذرال الااذ ب فااي أخبااار ماان ذ ااب ،أحمااد باان العماااد الحنبلااي ،تحقي ا  :عباادالقادر امرنتوة ،دار ابن ارير ،ة 2 ،
623
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شرح السعد على العقائد النس ية ،سعد الدين بان مساعود الت تاازاني (ل  22ا)،مصر ،ة  33 ،ا 2 3 -م.

2

-الشور بين امصالة والمعاصرة ،عز الدين التميمي ،دار البشاير ،عماان ة ،

2

-الشور بين النظرية والتةبي  ،قحةان الدوري.

2
2

2

ا 22 -م.

الشااور ماان أقااو دعااائم الحااام فااي اإلسااالم ،د .محمااد محمااد عبااد الح اي ،دارالبشير ،ةنةا ،د .ل.

ص ااحي البخ اااري ،محم ااد ب اان إس ااماعي البخ اااري (ل  6 2ا ا) ،بي اال امفا ااارا 222 -م.

الدولية ،الرياو2 ،

- 22صحي مسلم ،مسلم بن الحجاج النسيابوري (ل  62ا) ،بيل امفاار الدولية،
الرياو2 ،

ا 222 -م.

- 2ةبقااال الشااافعية الاباار  ،عبااد الو اااب باان علااي الس اباي (ل  22ا ا) ،تحقي ا :
مصة ى عبد القادر ،دار الاتب العلمية ،بيرول ،ة 62 ،

ا 222 -م.

- 26الةبقال الابر  ،محمد بن سعد بن منيع الز ري ،دار صادر ،بيرول ،د .ل.

- 23الةر الحامية في السياسة الشرعية ،محمد بان أباي باار أياوب المعاروف باابن
القيم الجوزية (ل

 2ا) ،تحقي  :د .محمد جمي  ،مةبعة المدني القا رة.

- 2العقي اادة برواي ااة أب ااي با اار الخ ااال  ،أب ااو عب ااد اهلل أحم ااد ب اان حنبا ا (ل
تحقي  :عبد العزيز عز الدين السيروان ،دار قتيبة ،دمش  ،ة 22 ،

 6ا ا)
ا.

- 2غاياة المارام فااي علاام الاااالم ،علااي بان أبااي علااي محمااد اكماادي ،تحقيا  :حساان
محمود عبد اللةيف ،المجلس امعلى للشتون اإلسالمية ،القا رة

- 22غياا

اممام فاي التياا

 32ا.

الظلام ،إماام الحارمين عباد الملاك الجاويني (ل 22ا)،

تحقي  :د .مصة ى حلمي ود .فتاد عبد المنعم ،دار الدعوة اإلساندرية ،ة .

 غيا ا ااا6

امما ا اام ،إما ا ااام الحا ا اارمين ،ةبعا ا ااة دار الاتا ا ااب العلميا ا ااة ،بيا ا اارول ،ة6
ا6223 -م.
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ا اات البا اااري بشا اارح صا ااحي البخا اااري ،أحما ااد با اان علا ااي با اان حجا اار العسا ااقالني 22ف
(ل 2 6ا) ،تحقي دار أبي حيان ،القا رة ،ة 2 ،

ا 222 -م.

- 22ال ص في المل وام واء والنح  ،علي بن أحمد المعروف باابن حازم الظاا ري
(ل2

ا 222 -م.

ا) ،دار المعرفة ،بيرول22 ،

 22ف-بااائ الباةنيااة ،محمااد باان محمااد ال ازلااي (ل  2ا ا) ،تحقي ا  :عبااد الاارحمن
البدوي ،متسسة دار الاتب الرقافية ،بيرول ،د .ل.

- 22اش اااف القن اااع ع اان م ااتن اإلقن اااع ،منص ااور ب اان ي ااونس البه ااوتي (ل

 2ا ا)

مةبعة أنصار السنة المحمدية ،مصر 322 ،ا.

 2ل-سااان المي ازان ،أحمااد باان علااي باان حجاار العسااقالني (ل 2 6ا ا) ،تحقي ا دار
الم عا ا ااارف النظاميا ا ااة ،الهنا ا ااد ،متسسا ا ااة امعلما ا ااي للمةبوعا ا ااال ،بيا ا اارول ،ة3

22

ا 222 -م.

- 26م ااآرر امناف ااة ف ااي مع ااالم الخالف ااة ،أحم ااد ب اان عب ااد اهلل القلقش ااندي (ل 262ا ا)
تحقي  :عبد الستار أحمد فراج ،دار الاتب ،بيرول ،ة  22 ،م.

- 23المحصااو فااي علاام امصااو  ،محمااد باان عماار ال ارازي (ل 222ا ا) ،تحقي ا  :د.
ةه جابر العلواني ،جامعة اإلمام محمد بن سعود ،الرياو ،ة

ا.

22

- 2المسااامرة بشاارح المسااايرة ،الامااا باان ش اريف (ل  22ا ا) ،مااع مااتن الامااا باان
الهمام وحاشية ابن قاسم ،مةبعة السعادة ،مصر ،ة 3 2 ،6ا.

- 2المستص ا ا ى ما اان علا اام أصا ااو ال قا ااه ،محما ااد با اان محما ااد ال ازلا ااي (ل  2ا ا ا)
المةبعة امميرية ،القا رة 32 ،ا.

- 22مسند اإلمام أحمد ،الماتب اإلسالمي ،بيرول ،ة 322 ،6ا 222 -م.

- 22المصاانف ،عبااد الاار از باان مااام الصاانعاني ،تحقي ا  :حبيااب الاارحمن امعظمااي
الماتب اإلسالمي ،بيرول ،ة23 ،6

ا.

- 22معجا اام الما ااتل ين ت ا اراجم مصا اان ي الاتا ااب العربيا ااة ،دار إحيا اااء الت ا ا ار
بيرول ،د .ل.
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- 22الم ه اام لم ااا أش ااا م اان تلخ اايص ص ااحي مس االم ،أب ااو العب اااس أحم ااد ب اان عم اار
القرةب ا ااي ،تحقيا ا ا مجموع ا ااة م ا اان العلم ا اااء ،دار اب ا اان اري ا اار ،ة62 ،6

 222م.

- 22م هوم اهجتهاد السياسي وبوابةه ،د .عالء الدين ال ازااي ،بحا
إرتيادي (استراتيجي) عن مجلة البيان ،اإلصدار الخامس62 ،

ا ا ا-

بامن تقريار
ا.

- 2مقدمة ابن خلدون ،عباد الارحمن بان محماد المعاروف باابن خلادون (ل 222ا)،
تحقي  :عبد اهلل درويت ،دار يعرب ،ة 6 ،

ا622 -م.

- 26منهاااج الساانة النبويااة ،أحمااد باان عبااد الحلاايم باان تيميااة (ل 262ا ا) ،دار الاتااب
العلمية ،بيرول ،د .ل.

- 23المنهاج شارح صاحي مسالم بان الحجااج ،يحياى بان شارف الناووي (ل 222ا)،
دار ال ار ،بيرول ،ة 322 ،3ا.

- 2المنه امحمد في تراجم أصحاب اإلمام أحمد ،عبد الرحمن بن محمد المقدسي
(ل 262ا) ،تحقي  :عبد القادر ومحمود امرناتوة ،دار صاادر بيارول ،ودار
البشائر ،دمش  ،ة  222 ،م.

- 2المواق ا ااف ف ا ااي عل ا اام الا ا ااالم ،عب ا ااد ال ا اادين عب ا ااد ال ا اارحمن ب ا اان أحم ا ااد اميج ا ااي
(ل 2 2ا) ،تحقي  :عبد الرحمن عميرة ،دار الجي  ،بيرول ،ة

 222م.

 22ن-ظاام الحااام فاي الشاريعة والتااري اإلسااالمي ،د .ظاافر القاساامي (ل 2
دار الن ائس ،بيرول ،ة،6

ا)،

ا 222 -م.

- 22النظريا ااال السياسا ااية اإلسا ااالمية ،د .محما ااد با ااياء الا اادين ال ا اريس ،ماتبا ااة دار
الت ار  ،القا رة ،ة ،2د .ل.

- 22نهاي ااة امق اادام ف ااي عل اام الا ااالم ،محم ااد ب اان أب ااي با اار الشهرس ااتاني (ل2
تصحي  :ال رد جيوم.

- 22نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،محمد بن أحمد الرملي،مةبعة بوه ،د.ل.
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- 22النهبة اإلسالمية في سير أعالمها المعاصرين ،د .محماد رجاب البياومي دار
القلم والدار الشامية ،ة 62 ،

 2ن-يا اموةااار ماان أحاديا

ا 222 -م.

ساايد امخيااار بشاارح منتقااى امخبااار ،محمااد باان علااي

الشوااني (ل 6 2ا) ،المةبعة المنيرية ،د .ل.

- 26الوحي المحمدي ،محمد رشيد رباا (ل
ة 32 ،6ا.

 3ا) ،الماتاب اإلساالمي بيارول،

أهل الحل والعقد الصفات والواجبات
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على خاتم النبيين وبعد
ف ا ن ماان بااين مااا تشااهد اممااة اليااوم ااو التشااايك والةعاان فااي النظااام السياسااي

اإلسالمي ،واتهامه بالبعف والتخلف ،وعدم مواابة الواقع والعصر الاذي يعايت فياه،

وهسيما الةري الذي يتم فيه اختياار مان يقاود امماة خلي اة أو حااماوا أو رئيساوا ،لاذلك
رأيل في ذا البح

أن أسلة البوء على جزئية مهمة من جزئياال النظاام السياساي

في اإلسالم ،تلك ي الهيئة التي تنااة بهاا مساتولية اختياار الخلي اة أو رئايس الدولاة،

والتي أةل عليها علماء ال قه السياسي اإلسالمي مصةل (أ

الح والعقد) ،و اي

محاولااة إلظهااار ااذ الهيئااة ،وبيااان ما يتهااا ،وص ا ال أ لهااا ،وةبيعااة الواجبااال التااي

تقوم بها،

وقد قسمل البح
وخصصل المبح

تناة ب أ

على رالرة مباح :المبح
الراني :لص ال أ

الح والعقد.وقد انتهى البح

امو  :التعريف والمشروعية .

الح والعقد.والمبح

الرال  :للواجبال التي

بجملة من النتائ ومن أبرز ا :

-أن النظام السياسي في اإلساالم لاه قادم الساب فاي ةارح النظرياال والم اا يم التاي

عالجل ت اصيله ،وحولتها إلى واقع حي ،تجاوز فاي تةبيقاه إشااالية الزماان والمااان،
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بما يحم من قواعاد لهاا القادرة علاى اساتيعاب المساتجدال ،واخاتالف الظاروف ،وبماا
يبمن البقاء داخ المنظومة اإلسالمية ،وعدم الحاجة إلى استجداء النظم الوبعية.

 -6يئااة أ ا الح ا والعقااد ااي المسااتولة عاان اختيااار ماان يقااوم علااى رأس الساالةة
خلي اة أو رئيسااو ،ومتابعاة أدائااه فاي ساوس النااس بماانه اهلل ،والحاام بشاريعته وعزلااه
إن صاادر منااه مااا يوجااب ذلااك شاارعوا ،و ااي فااي ا ا ذلااك تمااارس ح ا اممااة بالنيابااة،

فأصحابها واالء وممرلون عن اممة.

 -3يناااة بالهيئااة العليااا أ ا الح ا والعقااد (المجتهاادين) واجااب إب ارام عقااد البيعااة ،بعااد
مشااورة بقيااة أ ا الح ا والعقااد ،واااذا اسااتنباة امحاااام ،واليهااا ترفااع القا اررال والق اوانين

التاي تسان ماان قبا أ ا اهختصااص ماان بقياة أ ا الحا والعقاد ،للتأاااد مان تحقيقهااا
للمصاال  ،وعادم مصااادمتها لنصاوص الاتااب والساانة ،أو القواعاد العاماة إلقرار ااا أو

رد ا .فمستولية الهيئة العليا المصادقة النهائياة علاى ماا يصادر عان عماوم يئاة أ ا
د
الح والعقد.

-هب ااد لم اان يا ااون م اان أ ا ا الحا ا والعق ااد أن تت ااوفر في ااه جمل ااة م اان الصا ا ال ااي:

اإلسااالم ،والبلااو والعق ا  ،والااذاورة ،والحريااة ،والعلاام ،والعدالااة ،والحامااة وحساان ال ارأي

والتاادبير ،والسااابقة فااي التبااحية والعم ا لهااذا الاادين ،والااورع والتقااو

اإلسالم.

 -لهيئة أ

واإلقامااة باادار

الح والعقاد أرباع واجباال عاماة اي :اهختياار وابارام العقاد والمتابعاة

والعز  ،والشور  ،واهجتهاد واستنباة امحاام.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
The People of Will and Solution193,the characteristics and
duties
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Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and
peace be upon Mohammed the last Prophets of Allah.
Among what the nation witness is that doubt and defamation
of the Islamic political system, accusing it with weakness and
backwardness, and it doesn't accompany the reality and the time
of our age, especially the way which the nation leader, president
or the caliph has been chosen by, so I decided to clarify one part
of the political system in Islam, that body which is in charge to
chose the caliph or the president, which the Islamic
jurisprudents call as " The People of Will and Solution" it is a
try to show this body, define it and the nature of duties that it
acts,
I divided the research paper into three topics: the first topic
is: The Definition and the Legality.
While the second topic is about its characteristics. Then the
third which is about the duties which they are in charge of, and I
conclude my research by some results:
1- That the political system in Islam achieved the first steps
on showing the theories and the concepts which dealt with
its details, and turned it to a living reality, coming over the
problems of the place and time through applying it,
because it has the rules which has the power to adjust with
the new matters, the conditions changing, but it should be
guaranteed that it will stay inside in the Islamic system,
without any need to beg the positive systems.
2- The body of "The People of Will and Solution" is in
charge of choosing who will be in the highest rank of the
authority whether he is a president or a caliph, checking
his performance through keeping the people on the Allah's
path, and ruling by Allah's legislation, and to fire him if he
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commits something which recommend him to be fired, by
doing so it acts on behalf the people's rights, so they
represent the nation.
3- The higher body of "The People of Will and
Solution"(legislatures) is in charged of ratifying the caliph
recognition act after the negotiation with the rest of The
body of "The People of Will and Solution", and also
deduction the laws, also the decision and the laws which is
registered by the specialist from the rest of the body of
"The People of Will and Solution" to be sure that it will
achieve what is consider to be good for the nation and not
to be against the holy Quran and Sunna, or the general
rules, to be applied or refused. So the responsibility of the
higher body is the final confirmation on what had been
issued by general body of the body of "The People of Will
and Solution".
4- The people who involved in this body should have some
characteristics which are: Islam, adultness, manhood,
freedom, knowledge, justice, wisdom, the good opinion
and arrangement, work for the Islam and has the first step
for the sacrifice, religious, living in the Islam lands.
5- It has four general duties which are: choosing and ratifying
the recognition, watching and dismissing, consultation,
jurisprudence and deduction the laws.
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